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Abstract 

 

In general, the company's main goal is to earn a profit, increase sales volume and 

maintain its viability. To achieve these objectives the need for planning the marketing 

strategy that serves as a tool to communicate the company's goals will be achieved. PT. 

Wahana Sakti Prima located in area cibinong, Bogor West Java is engaged in the printing 

business has a marketing strategy that can be used to achieve the goal of the company is to 

obtain the maximum benefit by utilizing technology development to expand market share. 

The method used in the PT. Wahana Sakti Prima Strategic Environmental Analysis 

Industry and company. This analysis uses the matrix EFE (External Factor Evaluation) as a 

tool to audit the company's external environment. after testing with a value of 2.97 EFE 

stating that the readiness of companies to respond to external challenges. Internal analysis of 

the Company's then method. This analysis uses the matrix IFE (Internal Factor Evaluation) 

as a tool to audit the company's internal environment to obtain the value of 2.85 which 

indicates that the company already has a good strategy in anticipation of the existing internal 

weaknesses. SWOT matrix which combines internal factors and external factors will  

combination formulation of strategies that can be used by PT. WSP.  Space matrix method is 

used in which the results obtained show that PT. WSP Aggresive strategy. IE matrix method 

which shows that the strategy should be PT. Wahana Sakti Prima is market penetration and 

product development where the position is hold and maintain located on the box number five. 

Grand strategy matrix method in quadrant three also shows that strategies that maximize 

profits by doing internally. The last method is the formulation of a strategy for QSPM 

determining which of the results calculations show that PT. WSP are more likely to choose a 

market penetration strategy rather than developing products with a value of 6.82 versus 6.03. 

SWOT analysis, SPACE Matrix, IE Matrix, Grand Strategy Matrix, and QSPM the 

formulation of marketing strategy that is chosen is pursuing a strategy of market penetration 

by enhancing product quality to gain customer loyalty through the media promotion of e-

commerce to expand their market and increase sales and perform operational cost 

efficiencies by doing joint ventures with several printing companies, and of course by 

opening new branch offices to further increase sales and gain maximum benefit. 

 

Keywords :Marketing, methode, and  formulation strategy 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pada umumnya tujuan utama perusahaan adalah untuk memperoleh laba yang sebesar 

besarnya, meningkatkan volume penjualan dan mempertahankan kelangsungan hidupnya. 

Untuk mencapai tujuan tersebut perlu adanya perencanaan strategi pemasaran yang berfungsi 

sebagai alat untuk mengkomunikasikan tujuan perusahaan yang akan hendak dicapai. 

Tujuan utama perencanaan strategi pemasaran adalah agar perusahaan dapat melihat 

secara objektif kondisi-kondisi internal dan eksternal sehingga perusahaan dapat 

mengantisipasi perubahan lingkungan eksternal. Dalam menghadapi persaingan perusahaan 

berusaha mendapatkan konsumen dari dalam negeri maupun dari luar negeri, Untuk 

membantu pemasaran produk perusahaan yang dihasilkan dapat melalui terobosan 

internasional untuk meningkatkan omset penjualan dalam memasarkan produknya.  

Dengan semakin banyaknya perusahaan yang bergerak dibidang percetakan maka 

produk yang dihasilkan perusahaan mengalami penurunan. Hal ini akan mengakibatkan 

omset perusahaan menurun. Persaingan antar perusahaan sejenis yang semakin ketat 

menuntut manajemen perusahaan harus mengantisipasi timbulnya ancaman-ancaman dari 

para pesaing, serta mampu memangfaatkan peluang dan kekuatan yang dimiliki perushaan.  

Sebagai salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang percetakan, PT. Wahana 

Sakti Prima mempunyai strategi pemasaran untuk memperluas jaringan pemasarannya dan 

juga tentunya untuk mempertahankan pelangan. Salah satunya yaitu dengan melakukan 

merger dengan beberapa perusahaan percetakan di daerah Depok dan Jakarta. Hal ini 

dilakukan selain untuk memperluas pangsa pasar juga digunakan sebagai salah satu cara 

untuk memaksimalkan keuntungan dan juga meminimalisasikan ancaman yang datang dari 

para pesaing yang sudah menggunakan tekhnologi percetakan digital yang lebih lengkap. 

Salah satu keunggulan PT. Wahana Sakti Prima dibandingan dengan perusahaan 

sejenis di dareah cibinong yaitu memiliki kesetiaan pelangan yang cukup baik dan juga 

mempunyai teknologi percetakan yang cukup lengkap yang dapat memudahkan segala 

pekerjaan percetakan. Peralatan yang dimiliki oleh PT. Wahana Sakti Prima antara lain : 
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mesin toko (5 buah), mesin poli (1 buah), mesin hamada (2 buah), mesin GTO 2 warna (1 

buah), mesin nomorator (1 buah), mesin kolator (1 buah), mesin potong (2 buah), mesin 

binding (1 buah), mesin laminating (1 buah), dan mesin plat (1 buah). Sedangkan yang 

menjadi titik lemah dari PT. Wahana Sakti Prima adalah kurangnya kualitas SDM yang 

berkualitas dan belum digunkannya tekhnologi pemasaran elektronik untuk memperluas 

pangsa pasar dalam menawarkan produknya kepada konsumen. 

Strategi pemasaran yang tepat dan terkontrol pada PT. Wahana Sakti Prima tentunya 

akan sangat berpengaruh pada naik turunnya volume penjualan. Untuk mencapai tujuan 

tersebut perlu memperhatikan dua faktor pokok yakni faktor eksternal dan faktor internal. 

Factor eksternal merupakan faktor yang tidak dipengaruhi oleh kebijakan perusahaan, 

sedangkan faktor internal dapat dipengaruhi oleh kebijakan perusahaan untuk 

mengoptimalkan volume penjualan yang sepenuhnya berada dalam kendali perusahaan. 

Untuk menganalisis faktor internal dan eksternal menggunakan metode SWOT yang 

tujuannya untuk mengetahui posisi perusahaan dalam pasar berdasarkan kekuatan, 

kelemahan, peluang serta ancaman yang dimiliki perusahaan.  

Evaluasi terhadap faktor-faktor internal perusahaan yang meliputi: SDM, Manajemen, 

keuangan, penguasaan teknologi dll, yang dapat menunjukkan kekuatan (strength) dan 

kelemahan (weakness) yang dimiliki perusahaan secara langsug akan mempengaruhi 

kemampuan perusahaan dalam memenangkan persaingan dan merebut peluang yang ada. 

Demikian pula terhadap faktor eksternal perusahaan yang meliputi: kondisi 

perekonomian nasional, perkembangan teknologi, dan sebagainya mutlak diperlukan sebab 

dari faktor eksternal ini dapat merupakan Peluang (opportunities) dan ancaman (threat) 

terhadap kelangsungan hidup. Untuk menganalisis peluang bisnis dan sejauh mana produk 

yang dihasilkan oleh perusahaan mampu bersaing dipasaran maka akan dianalisis dengan 

menggunakan Matrik BCG yang berfungsi untuk  melihat posisi produk yang dihasilkan 

perusahaan berdasarkan pertumbuhan pasar dan pangsa  pasar. Selanjutnya untuk mengetahui 

prioritas strategi pemasaran yang dilakukan perusahaan maka akan dilakukan analisis Matrik 

QSPM. 

 Berdasarkan penjelasan diatas dari faktor-faktor yang mempengaruhi dalam proses 

perencanaan strategi pemasaran produk cetakan, maka penulis tertarik untuk mengangkat 

judul “STRATEGI PEMASARAN PRODUK CETAKAN PADA PT. WAHANA SAKTI 

PRIMA, CIBINONG PERIODE 2013-2015” 
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1.2 Perumusan Masalah 

Persaingan untuk merebut pangsa pasar produk cetakan semakin kompetitif dari tahun 

ke tahun, hal ini dapat dilihat dengan penawaran harga yang relatif murah dari para pesaing.  

Para pesaing tersebut yakni beberapa perusahaan lokal yang mulai melirik pangsa pasar 

produk cetakan, terlebih lagi dukungan bank lokal dalam menyalurkan kredit untuk investasi 

yang semakin mudah.  

Pemerintah lokal juga sudah mulai menyalurkan pekerjaan melalui unit layanan 

pengadaan barang dan jasa secara on-line. Sehingga mempermudah para pengusaha jasa 

percetakan untuk menawarkan harga yang lebih murah dengan tidak mengurangi kualitas 

cetakan.  

Oleh karenanya, penulis merumuskan masalah yang akan diteliti sebagai berikut: 

1. Bagaimana PT. Wahana Sakti Prima menerapkan strategi pemasaran untuk dapat 

bersaing dengan perusahaan pencetakan di sekitar lokasi pada periode 2013-2015. 

2. Bagaimana prioritas strategi pemasaran yang akan dilakukan PT. Wahana Sakti Prima 

pada periode 2013-2015. 

1.3 Pembatasan Masalah 

Mengingat dalam pembahasan mengenai analisis dan perencanaan strategi pemasaran 

produk cetakan pada PT. Wahana Sakti Prima di Cibinong ini begitu luas, maka ruang 

lingkup penelitiannya perlu untuk dibatasi. Pembatasan ini dimaksudkan agar supaya 

penulisan dapat lebih terarah dan mudah untuk dipahami sesuai dengan tujuan pembahasan. 

Dalam penelitian ini, penulis memberikan batasan-batasan kepada masalah yang akan 

dibahas, sebagai berikut : 

1. Pembahasan alat analisis yang mempengaruhi strategi pemasaran seperti SWOT, IFE, 

EFE, dan QSPM . 

2. Penerapan strategi pemasaran berdasarkan data-data terkait hanya pada periode 2013-

2015. 

1.4 Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan strategi pemasaran PT. Wahana Sakti 

Prima pada periode 2013-2015. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis prioritas strategi pemasaran yang dilakukan PT. 

Wahana Sakti Prima pada periode 2013-2015. 
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1.5 Manfaat Penelitian 

1.5.1    Manfaat bagi penulis : 

a. Mengetahui penerapan strategi pemasaran yang dilakukan oleh PT. Wahana Sakti 

Prima pada periode 2013-2015. 

b. Mengetahui prioritas strategi pemasaran yang dilakukan oleh  PT. Wahana Sakti 

Prima. 

1.5.2    Manfaat bagi perusahaan : 

a. Memperoleh informasi mengenai strategi pemasaran cetakan yang diberikan oleh 

PT. Wahana Sakti Prima. 

b. Memperoleh sumbangan masukan untuk meningkatkan pemasaran produk 

cetakan bagi perusahaan. 

1.6 Sistematika Penulisan 

Untuk dapat memudahkan dan memberikan gambaran singkat mengenai isi dari 

skripsi ini maka penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut : 

BAB I. PENDAHULUAN  

Pada bab ini, penulis menguraikan latar belakang masalah yang mendorong penulis memilih 

topik dan melakukan penelitian ini, kemudian penulis mengidentifikasikan masalah yang ada 

dari latar belakang yang telah diuraikan, penulis melakukan perumusan masalah, melakukan 

pembatasan masalah, mengemukakan tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika 

penelitian. 

BAB II. LANDASAN TEORITIS  

Bab II ini menjelaskan teori-teori yang mendasari dan berhubungan dengan pembahasan 

penelitian ini dan penelitian terdahulu, yang akan digunakan sebagai dasar dalam 

menganalisa. Teori yang akan digunakan diambil dari literatur yang ada, baik dari 

perkuliahan, maupun dari sumber lain. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Pada bab III dijelaskan metodologi penelitian yang dilakukan oleh penulis, dan analisis yang 

digunakan untuk membuat formulasi strategi, yakni tahapan awal (pertama) adalah 

melakukan pengamatan (scanning) terhadap faktor-faktor eksternal dan internal, dan 
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kemudian memetakannya melalui IFE Matrix dan EFE Matrix. Tahapan selanjutnya adalah 

menganalisa kombinasi antara faktor-faktor eksternal dan internal dengan melakukan analisa 

SWOT, dan Grand Strategy Matrixs. Tahapan ketiga (terakhir dalam suatu formulasi strategi) 

adalah melakukan analisa QSPM (Quantitative Strategic Planning Matrix), yakni melakukan 

analisa kuantitatif terhadap alternatif rencana strategi untuk menentukan pilihan strategi mana 

yang paling efektif. 

BAB IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN  

Bab IV memaparkan gambaran umum obyek penelitian dan hasil analisa atas semua 

informasi dan data dengan mengacu pada landasan teori dan hasil observasi yang diperoleh, 

serta hasil evaluasi yang diharapkan.  

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN  

Pada Bab ini penulis akan menarik kesimpulan mengenai penelitian yang telah penulis 

lakukan atas dasar analisis dan pembahasannya. Penulis juga memberikan saran kedepannya 

bagi beberapa pihak, baik investor, manajemen perusahaan, maupun pihak-pihak yang akan 

melakukan penelitian dengan topik yang sama selanjutnya. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

 

2.1.    Tinjauan Pustaka 

2.1.1. Pengertian Manajemen Strategi 

Menurut   Fred.R. David (2011) manajemen strategi dapat diartikan sebagai seni dan 

ilmu untuk memformulasikan, menerapkan dan mengevaluasi keputusan-keputusan 

lintasfungsional (cross-functional) yang memungkinkan suatu organisasi mencapai 

tujuannya.  J. David Hunger (2001), dalam bukunya yang berjudul Essentials of strategic 

Management mendefinisikan manajemen Strategi sebagai kumpulan keputusan dan tindakan 

manejerial yang menentukan kinerja jangka panjang dari suatu perusahaan. Termasuk 

didalamnya analisa lingkungan internal dan eksternal, formulasi strategi, strategi 

implementasi, dan evaluasi dan kontrol. Pemahaman manajemen strategi oleh karenanya 

menekankan evaluasi terhadap peluang-peluang dan ancaman-ancaman, dan kekuatan-

kekuatan dan kelemahan-kelemahan suatu perusahaan yang biasa disebut SWOT (Strength, 

Weakneses, Opportunity, Threat). 

Ketchen (2009), mendefinisikan manajemen strategis sebagai analisis, keputusan, dan 

aksi yang dilakukan perusahaan untuk menciptakan dan mempertahankan keunggulan 

kompetitif. Definisi ini menggambarkan dua elemen utama manajemen strategis. Pertama, 

manajemen strategis dalam sebuah perusahaan berkaitan dengan proses yang berjalan 

(ongoing processes): analisis, keputusan, dan tindakan. Manajemen strategis berkaitan 

dengan bagaimana manajemen menganalisis sasaran strategis (visi, misi, tujuan) serta kondisi 

internal dan eksternal yang dihadapi perusahaan. Selanjutnya, perusahaan harus menciptakan 

keputusan strategis. Keputusan ini harus mampu menjawab dua pertanyaan utama: (1) 

industri apa yang digeluti perusahaan dan (2) bagaimana perusahaan harus bersaing di 

industri tersebut. Terakhir, tindakan diambil untuk menjalankan keputusan tersebut. Tindakan 

yang perlu dilakukan akan mendorong manajer untuk mengalokasikan sumber daya dan 

merancang organisasi untuk mengubah rencana menjadi kenyataan. 

Elemen kedua, manajemen strategis adalah studi tentang mengapa sebuah perusahaan 

mampu mengalahkan perusahaan lainnya. Manajer perlu menentukan bagaimana perusahaan 

bisa menciptakan keunggulan kompetitif yang tidak hanya unik dan berharga, tetapi juga sulit 
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ditiru atau dicari subtitusinya sehingga mampu bertahan lama. Keunggulan kompetitif yang 

mampu bertahan lama biasanya didapatkan dengan melakukan aktivitas berbeda dengan apa 

yang dilakukan pesaing, atau melakukan aktivitas yang sama dengan cara yang berbeda. 

2.1.2. Proses Manajemen Strategi 

Menurut David (2011), proses manajemen strategi terdiri atas tiga tahap: formulasi 

strategi, implementasi strategi, dan evaluasi strategi. Formulasi strategi termasuk 

mengembangkan visi dan misi, mengidentifikasi peluang dan ancaman eksternal perusahaan, 

menentukan kekuatan dan kelemahan internal, menetapkan tujuan jangka panjang, 

merumuskan alternatif strategi, dan memilih strategi tertentu yang akan dilaksanakan. 

Implementasi strategi mensyaratkan perusahaan untuk menetapkan tujuan tahunan, 

membuat kebijakan, memotivasi karyawan, dan mengalokasikan sumber daya sehingga 

strategi yang telah diformulasikan dapat dijalankan. Implementasi strategi termasuk 

mengembangkan budaya dan mendukung strategi, menciptakan struktur organisasi yang 

efektif dan mengarahkan usaha pemasaran, menyiapkan anggaran, mengembangkan dan 

memberdayakan sistem informasi, dan menghubungkan kinerja karyawan dengan kinerja 

organisasi. 

Evaluasi strategi adalah tahapan final dalam manajemen strategis. Manajer sangat ingin 

mengetahui kapan strategi tidak dapat berjalan seperti yang diharapkan; evaluasi strategi 

adalah alat utama untuk mendapatkan informasi ini. Dimana semua strategi dapat 

dimodifikasi di masa datang karena faktor internal dan eksternal secara konstan berubah. 

Secara umum dijelaskan dalam model manajemen strategi dari Fred R. David (2011) 

dipaparkan seperti berikut ini: 

a. Visi dan Misi 

Visi yang dimiliki oleh sebuah perusahaan merupakan suatu cita-cita tentang keadaan 

di masa dating yang diinginkan untuk terwujud tentang keadaan di masa datang yang 

diinginkan untuk terwujud oleh seluruh personel perusahaan, mulai dari jenjang yang 

paling atas sampai yang paling bawah, bahkan pesuruh sekalipun. Berikutnya adalah 

Misi. Misi adalah penjabaran secara tertulis mengenai visi agar visi menjadi mudah 

dimengerti atau jelas bagi seluruh staf perusahaan. 

b. Analisis Lingkungan Eksternal dan Internal 

Realisasi misi perusahaan akan menjadi sulit dilakukan jika perusahaan tidak 

berinteraksi dengan lingkungan eksternalnya. Oleh karena itu, tindakan untuk 

mengetahui dan menganalisis lingkungan eksternalnya menjadi sangat penting karena 
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pada hakikatnya kondisi lingkungan eksternal berada di luar kendali organisasi. Selain 

pemahaman kondisi lingkungan eksternal, pemahaman kondisi lingkungan internal 

perusahaan secara luas dan mendalam juga perlu dilakukan. Oleh karena itu, strategi 

yang dibuat perlu bersifat konsisten dan realistis sesuai dengan situasi dan kondisinya. 

Berdasarkan pemahaman lingkungan internal ini, hendaknya kelemahan dan juga 

kekuatan yang dimiliki perusahaan dapat diketahui. Selain mengetahui kekuatan dan 

kelemahan, perusahaan perlu mencermati peluang yang ada dan memanfaatkannya 

agar perusahaan memiliki keunggulan kompetitif. Perlu diingat bahwa bila peluang 

disia-siakan, dapat saja peluang berbalik menjadi ancaman bagi perusahaan. 

Logikanya karena peluang yang disia-siakan tadi dimanfaatkan oleh pesaing. 

c. Analisis Pilihan Strategi 

Pada dasarnya setiap perusahaan, dalam menjalankan usahanya, mempunyai strategi. 

Namun, para pimpinan perusahaan kadang-kadang tidak tahu atau tidak 

menyadarinya. Bentuk strategi berbeda-beda antar-industri, antar perusahaan, dan 

bahkan antar-situasi. Namun ada sejumlah strategi yang sudah umum diketahui, 

dimana strategi-strategi ini dapat diterapkan pada berbagai bentuk industri dan ukuran 

perusahaan. Strategi-strategi ini dikelompokkan sebagai strategi generik. Dari 

bermacam-macam strategi dalam kelompok strategi generik ini akan dipilih salah satu 

atau kombinasi beberapa strategi induk (grand strategy) dengan menggunakan cara-

cara tertentu. 

d.  Sasaran Jangka Panjang 

Upaya pencapaian tujuan perusahaan merupakan suatu proses berkesinambungan 

yang memerlukan pentahapan. Untuk menentukan apakah suatu tahapan sudah 

dicapai atau belum diperlukan suatu tolak ukur, misalnya kurun waktu dan hasil yang 

ingin dicapai dirumuskan secara jelas, yaitu dengan angka-angka kuantitatif. 

Pembuatan sasaran jangka panjang ini mengacu kepada strategi induk yang telah 

ditetapkan sebelumnya. 

e. Strategi Fungsional 

Langkah penting implementasi strategi induk dilakukan dengan membagi-baginya ke 

dalam berbagai sasaran jangka pendek, misalnya dalam jangka waktu tahunan, secara 

berkesinambungan dengan memperhatikan skala prioritas serta dapat diukur. Sasaran 

jangka pendek ini hendaknya mengacu pada strategi fungisonal yang sifatnya 

operasional. Strategi fungsional yang sifatnya lebih operasional ini mengarah berbagai 

bidang fungsional dalam perusahaan untuk memperjelas hubungan makna strategi 
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utama dengan identifikasi rincian yang sifatnya spesifik. Strategi fungsional ini 

menjadi penuntun dalam melakukan berbagai aktivitas agar konsisten bukan hanya 

dengan strategi prioritas saja, melainkan juga dengan strategi bidang fungsional 

lainnya. Di dalam organisasi perusahaan yang konvesional, bidang-bidang fungsional 

utamanya adalah bidang keuangan, sumber daya manusia, produksi dan operasi, serta 

bidang pemasaran. 

f. Program, Pelaksanaan, Pengendalian dan Evaluasi 

Agar sasaran yang ingin diraih dapat direalisasikan dengan strategi yang telah 

ditetapkan, strategi perlu ditindaklanjuti dengan pelaksanaan (action). Pelaksanaan 

tidak efektif bila tidak didahului dengan perencanaan. Perencanaan yang baik minimal 

mengandung asas-asas untuk mencapai tujuan, realistis dan wajar, efisien serta 

merupakan cerminan dari strategi dan kebijakan perusahaan. Perencanaan yang masih 

dalam bentuk global hendaknya dibuat dalam bentuk lebih detail, misalnya dalam 

bentuk program-program kerja, jika program kerja telah disiapkan berikut sumber 

daya yang dibutuhkan, maka pelaksanaan kerja sudah dapat dimulai. Pengendalian 

atau pengawasan dimaksudkan untuk lebih menjamin bahwa semua kegiatan yang 

diselenggarakan oleh perusahaan hendaknya didasarkan pada rencana yang telah 

disepakati, sehingga sasaran tidak menyimpang atau keluar dari batas-batas toleransi. 

Jika hasil evaluasi pekerjaan diketahui bahwa ada faktor X yang mengakibatkan 

terjadinya penyimpangan kerja dari rencana yang ada, dan memang disebabkan salah 

asumsi atau oleh hal-hal lain yang sifatnya uncontrollable, maka rencana perlu 

direvisi ulang. 

2.2.  Alternatif Strategi  

Menurut Fred R. David (2011), manajemen strategis adalah seni dan pengetahuan untuk 

merumuskan, mengimplementasikan dan mengevaluasi keputusan lintas fungsional yang 

menbuat suatu organisasi mampu untuk mencapai tujuannya. Adapun manajemen strateis 

menurut Fred R. David memiliki tiga tahapan besar, yaitu:  

1. Perumusan Strategi, dimana pada tahap ini perusahaan dapat melakukan :  

a. Pengembangan pernyataan misi perusahaan 

b. Melakukan audit internal dan eksternal  

c. Menetapkan sasaraan jangka panjang  

d. Menghasilkan, mengevaluasi dan memilih strategi  

2. Implementasi Strategi, dimana pada tahap ini perusahaan dapat melakukan:  

Strategi pemasaran produk cetakan..., Rahmadoni, Ma.-Ibs, 2013



10 
 

 

a. Menetapkan kebijakan dan sasaran tahunan 

b. Mengalokasikan sumber daya yang dimiliki perusahaan untuk melaksanakan 

strategi yang telah dipilih pada tahap perumusan strategi  

3. Evaluasi Strategi, dimana pada tahap ini perusahaan dapat melakukan pengukuran dan 

mengevaluasi hasil dari implementasi strategi  

Apabila digambarkan secara lengkap, model manajemen strategis Fred R. David adalah 

sebagai berikut:  

 

GAMBAR 2.1 MODEL MANAJEMEN STRATEGI 

Sumber : FRED R. DAVID. 2011 

 

Sedangkan untuk proses perumusan strategi alternatif  itu sendiri Fred R. David 

menggunakan 3 (tiga) tahapan sebagai berikut: 

A. Tahap Pertama 

Tahap ini disebut dengan tahap input dan terdiri dari alat-alat analisis yang 

berupa:  

1. Analisis Lingkungan Strategis Industri dan perusahaan. Analisis ini menggunakan 

matriks EFE (External Factor Evaluation) sebagai alat untuk mengaudit lingkungan 

eksternal perusahaan.  
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2. Analisis Internal Perusahaan. Analisis ini menggunakan matriks IFE (Internal Factor 

Evaluation) sebagai alat untuk mengaudit lingkungan internal perusahaan. 

B. Tahap Kedua   

Tahap ini adalah tahap pencocokan dari beberapa faktor eksternal dan internal 

yang ada dengan beberapa strategi alternatif yang ditawarkan pada setiap matriks, 

yang terdiri dari:  

1. Matriks Threats-Opportunities-Weaknesses-Strengths (TOWS), yaitu alat analisis 

untuk mendapatkan beberapa strategi alternatif dengan menggunakan kekuatan 

(strengths) dan kelemahan perusahaan (weaknesses) untuk memanfatkan peluang 

(opportunities) dan menghindari ancaman (threats) yang ada.   

2. Matriks Strategic Position and Action Evaluation (SPACE), yaitu alat analisis 

yang menggunakan kekuatan keuangan perusahaan (FS), keunggulan bersaing 

perusahaan (CA), stabilitas lingkungan (ES) dan kekuatan industri (IS) untuk 

menentukan strategi alternative yang dapat dipilih perusahaan. 

3. Matriks Boston Consulting Group (BCG), yaitu alat analisis yang digunakan 

untuk membantu perusahaan yang memiliki multidivisi untuk menentukan posisi 

perusahaan kecepatan pertumbuhan penjualan sehingga dapat dihasilkan suatu 

strategi alternatif  yang dapat dijalankan perusahaan. 

4. Matriks Internal Eksternal (IE), yaitu alat analisis yang hampir serupa dengan 

matriks BCG tetapi daya ukur pada matriks ini adalah berdasarkan total nilai EFE 

dan IFE yang didapat dari tiap-tiap divisi. 

5. Matriks Grand Strategy, yaitu alat analasis untuk merumuskan strategy 

perusahaan berdasarkan pertumbuhan pasar yang ada saat ini dengan posisi 

bersaing yang dimiliki perusahaan. 

C. Tahap Ketiga  

Tahap ini dalah tahap keputusan dimana beberapa strategi alternatif yang telah 

diidentifikasi pada tahap pencocokan informasi input yang diperoleh pada tahap 

pertama untuk secara sasaran mengevaluasi strategi alternatif yang diidentifikasi 

dalam tahap kedua. Adapun tehnik yang akan digunakan adalah dengan menggunakan 

matriks QSPM (Quantitave Strategic Planning Matrix), yaitu alat analisis yang 

membandingkan beberapa strategi alternatif yang didapat pada tahap pencocokan, 

sehingga dapat diperoleh daftar prioritas dari alternatif-alternatif tersebut.  
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Adapun beberapa strategi alternatif yang dapat dijalankan suatu perusahaan 

sebagai hasil keputusan dalam perumusan strategi Menurut Fred R. David (2011) 

adalah sebagai berikut: 

1. Strategi Integrasi  

Strategi ini dapat dilakukan dengan berbagai cara yaitu:  

 Integrasi kedepan :   

Strategi dilakukan dengan memeperoleh kepemilikan atau meningkatkan kendali atas  

distributor atau pengecer  

 Integrasi kebelakang  

Strategi ini dapat dilakukan dengan mencari kepemilikan atau meningkatkan kendali  

atas perusahaan pemasok 

 Integrasi Horizontal   

Strategi ini dapat dilakukan dengan mencari kepemilikan atau meningkatkan kendali  

atas perusahaan pesaing 

2. Strategi Intensif  

Strategi ini dapat dilakukan dengan berbagai cara yaitu:  

 Penetrasi pasar  

Strategi ini dilakukan dengan mencari pangsa pasar yang lebih besar untuk produk  

atau jasa yang sudah ada sekarang lewat usaha pemasaran yang lebih gencar  

 Pengembangan pasar  

Strategi ini dilakukan dengan menperkenalkan produk atau jasa yang sudah ada ke  

wilayah geografis  baru  

 Pengembangan produk  

Strategi ini dilakukan dengan mencari kenaikan penjualan dengan memperbaiki  

produk atau jasa yang sudah ada atau mengembangkan yang baru  

3. Strategi Diversifikasi  

Strategi ini dapat dilakukan denga cara yaitu:  

 Diversifikasi Konsentrik  

Strategi dapat dilakukan dengan menambah jumlah produk atau jasa baru tetapi  

berkaitan dengan produk yang sudah ada 

 Diversifikasi Konglomerat 

Strategi ini dilakukan dengan menambah produk ata jasa baru yang tidak berkaitan 

dengan produk atau jasa yang sudah ada  
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 Diversifikasi Horizontal  

Strategi ini dilakukan dengan menambah jumlah produk atau jasa, yang tidak  

berkaitan untuk pelanggan yang sudah ada 

4. Strategi Defensif  

Strategi ini dapat dilakukan dengan  cara yaitu:  

 Usaha Patungan  

Strategi dilakukan dengan cara adanya kemitraan atau konsorsium sementara antar  

dua perusahaan atau lebih dengan tujuan kapitalisasi atau beberapa peluang   

 Penghematan/penciutan  

Strategi ini dilakukan dengan mengubah pengelompokan lewat penghematan biaya  

dan asset untuk membalik penjualan dan laba yang menurun 

 Divestasi  

Menjual suatu divisi atau bagian dari suatu organisasi  

 Likuidasi  

Menjual semua asset sebuah perusahaan, bagian perbagian atas nilai asset berwujud 

Dari ketiga tahapan proses perumusan strategi alternatif  Fred R. David dapat dilihat dalam 

kerangka kerja analisis perumusan strategi sebagai berikut : 

 

GAMBAR 2.2. Kerangka Kerja Analisis Perumusan Strategi 

Sumber : FRED R. DAVID. 2011 
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2.3.  Analisa Lingkungan Eksternal 

2.3.1. Analisa Lingkungan Umum 

Menurut utama Hitt, Ireland  & Hoskisson (2000), lingkungan eksternal dapat dibagi 

menjadi dua komponen yaitu : 

1. Lingkungan Umum: mencakup elemen dalam masyarakat luas yang dapat 

mempengaruhi suatu industri dan perusahaan di dalamnya. Elemen-elemen tersebut 

dikelompokkan menjadi beberapa segmen lingkungan sebagai berikut: 

a. Demografis, besarnya populasi, struktur usia, distribusi geografis, komposisi 

etnis, distribusi pendapatan; 

b. Ekonomi, tingkat inflasi, tingkat suku bunga, defisit/surplus neraca perdagangan, 

defisit/surplus anggaran, tingkat simpanan pribadi/investasi, produk domestik 

bruto; 

c. Politis dan Hukum, hukum anti trust, hukum perpajakan, filosofi deregulasi, 

hukum pelatihan tenaga kerja, kebijakan dan filosofi pendidikan; 

d. Sosial Budaya, wanita dalam angkatan kerja, variasi dalam angkatan kerja, 

perilaku atas kualitas kerja, pertimbangan mengenai lingkungan, pergeseran 

dalam preferensi kerja dan karir, pergeseran preferensi, mengenai karakteristik 

produk dan jasa; 

e. Teknologi, inovasi produk, inovasi proses, aplikasi pengetahuan, fokus pada 

biaya penelitian, pengembangan yang didukung pemerintah maupun swasta, 

teknologi komunikasi baru; 

f. Global, kejadian politik yang penting, pasar global yang kritis, negara industri 

yang baru, perbedaan atribut kebudayaan dan institusi. 

2. Lingkungan Industri: yaitu sekelompok faktor yang mempengaruhi suatu 

perusahaan dan langkah serta tanggapan bersaingnya. Jadi analisis lingkungan industri 

akan lebih mengarah pada aspek persaingan dimana bisnis perusahaan berada. 

Michael Porter (1980) dalam Thomson Jr, Strickland & Gamble (2010), 

mengemukaan konsep Competitive strategy yang menganalisis persaingan bisnis 

berdasarkan lima aspek utama yang biasa disebut Porter’s five force model. 
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GAMBAR 2.3 FIVE FORCES MODEL 

Sumber : Thomson Jr. Strickland. & Gamble.2010 

 

Kelima Aspek yang membentuk Porter’s five force model untuk strategi bersaing 

adalah sebagai berikut: 

A. Ancaman pendatang baru, produsen baru dapat mengancam dan membahayakan 

perusahaan-perusahaan yang telah ada. Produsen baru yang menghasilkan 

kapasitas produksi tambahan akan menekan agar biaya bagi pembeli menjadi 

rendah, yang mengakibatkan turunnya penjualan dan laba bagi seluruh perusahaan 

dalam industri tersebut. Hadirnya pesaing baru tersebut dapat mendorong 

perusahan-perusahaan yang ada menjadi lebih efektif dan efisien serta belajar 

bagaimana bersaing dalam dimensi baru. Tetapi perusahaan yang ada umumnya 

selalu mencoba untuk mengembangkan rintangan bagi produsen baru. Pelaku 

industri yang ada akan melindungi profitabilitas mereka dengan rintangan untuk 

masuk. Beberapa jenis rintangan untuk masuk yang cukup signifikan: 

1. Skala Ekonomis, produsen baru akan mengalami kesulitan apabila pesaingnya 

yang ada saat ini memiliki skala ekonomis. Produsen baru dengan skala kecil 

akan mengalami kerugian secara biaya. Akan tetapi produsen baru dengan 

skala besar akan mengundang reaksi keras dari perusahaan yang telah ada; 

2. Diferensiasi Produk, konsumen menyadari bahwa produk suatu perusahaan 

adalah unik, sehingga bisa menghasilkan konsumen yang loyal dan memiliki 

pengenalan produk yang kuat. Produsen baru harus mengalokasikan sumber 
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daya dalam jumlah besar dan dalam jangka waktu panjang untuk menyaingi 

loyalitas konsumen pada produk yang telah ada; 

3. Kebutuhan Modal, bersaing dalam industri baru membutuhkan investasi dari 

sumber daya perusahaan. Selain fasilitas fisik, modal yang dibutuhkan untuk 

persediaan, kegiatan pemasaran dan fungsi bisnis penting lainnya; 

4. Biaya peralihan, biaya yang dikeluarkan oleh konsumen untuk berpindah dari 

satu pemasok (produsen) ke pemasok lain. Produsen baru harus menawarkan, 

baik harga yang lebih rendah maupun produk dengan kualitas lebih baik untuk 

memikat pembeli. 

5. Akses kedalam saluran distribusi, produsen yang ada telah mengembangkan 

cara efektif dalam mendistribusikan produknya dan terus dipelihara. 

B. Kekuatan posisi pemasok, pemasok dapat menaikkan harga dan mengurangi mutu 

produk yang dijual kepada perusahaan yang sedang bersaing dalam suatu industri. 

Apabila perusahaan tidak dapat menutup peningkatan biaya yang terjadi melalui 

struktur harganya, maka profitabilitasnya akan berkurang akibat tindakan 

pemasok; 

C. Kekuatan posisi pembeli, pembeli lebih suka membeli produk dengan harga 

serendah mungkin. Pembeli juga akan menuntut kualitas yang lebih tinggi, 

pelayanan yang lebih baik. Sementara perusahaan akan berusaha untuk 

memaksimumkan pengembalian atas investasi mereka; 

D. Ancaman produk pengganti, setiap perusahaan akan berusaha menyaingi 

perusahaan lain yang menghasilkan produk pengganti yaitu produk yang 

memberikan layanan dan fungsi yang sama atau mirip; 

E. Persaingan antar perusahaan, perusahaan bersaing secara aktif satu dengan lainnya 

untuk mencapai daya saing strategis dan laba yang tinggi. Dalam melakukan 

analisa pesaing terdapat beberapa hal yang harus dilakukan, yakni merumuskan 

tujuan masa depan, strategi saat ini, asumsi yang digunakan, dan mengetahui 

kemampuan dari pesaing tersebut. 

2.3.2. EFE Matriks  

EFE matrix adalah suatu alat yang baik untuk menggambarkan dan memperioritaskan 

kesempatan dan ancaman yang dihadapi oleh suatu perusahaan. Langkah-langkah untuk 

mempersiapkan EFE matrix pada dasarnya sama dengan IFE matrix hanya saja faktor-faktor 

yang dikemukakan adalah berkenaan dengan faktor external, yakni kesempatan dan 
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kelemahan. Faktor-faktor eksternal yang berpengaruh baik secara langsung maupun tidak 

langsung, yaitu : faktor ekonomi, faktor  politik, faktor budaya, faktor tekhnologi, faktor 

demografi, dan faktor ekologi.  

Dengan dilakukannya analisis EFE, maka akan dilakukan analisis menyeluruh terhadap 

setiap faktor lingkungan eksternal yang berpengaruh bagi perusahaan. 

2.3.3. Competitive Profile Matrix (CPM)  

Competitive Profile Matrix (CPM) adalah suatu alat manajemen yang strategis yang 

digunakan untuk mengidentifikasikan kekuatan-kekuatan dan kelemahan-kelemahan dari 

suatu perusahaan dalam hubungannya dengan posisi strategis dari perusahaan kompetitor.  

Berdasarkan hasil perbandingan ini,  perusahaan dapat melakukan suatu strategi yang ofensif 

atau defensif. Sangatlah penting untuk diingat bahwa pengertian bobot dan skor bobot adalah 

sama diantara EFE (external factor evaluation) dan CPM (competitive profile matrix). 

Matriks ini mengevaluasi posisi bersaing perusahaan dengan pesaing utamanya. Matriks ini 

disusun dengan memberikan bobot kekuatan dan kelemahan pada faktor penentu keberhasilan 

baik faktor yang muncul dari lingkungan internal maupun eksternal perusahaan. 

Dalam dunia usaha, pengetahuan tentang kemampuan dan posisi perusahaan/organisasi 

adalah penting. Pengetahuan ini diperoleh dari pihak internal maupun eksternal perusahaan. 

Pengetahuan tersebut dapat berupa informasi tentang apa yang dibutuhkan pelanggan, 

kapasitas mesin pabrik kita, keadaan jaringan pemasaran, komposisi sales representative kita, 

keadaan jaringan pemasok, hal-hal yang akan dilakukan oleh para pesaing, serta peluang-

peluang yang mungkin ada. Apabila pengetahuan yang dimiliki dapat dikelola dengan baik 

dan efektif, maka keunggulan kompetitif perusahaan dapat dicapai dengan mudah. 

Manfaat-manfaat yang diperoleh perusahaan dengan dilakukannya pengelolaan 

informasi sebagai sumber pengetahuan antara lain: 

(1)  waktu pembuatan produk/pelayanan lebih pendek, 

(2)  menentukan keputusan lebih cepat, 

(3)  memperbaiki hubungan dengan custmer, dan 

(4)  menciptakan peluang lebih besar dalam berinovasi (Gartner 2000). 

Sedangkan The Knowledge Company (2001) menggarisbawahi manfaat pengetahuan 

bagi perusahaan menjadi empat macam yaitu perusahaan lebih responsif, inovatif, kompetitif, 

dan efisien. 

Salah satu faktor eksternal yang penting untuk diperhatikan adalah pesaing. Dengan 

adanya pesaing maka sebuah perusahaan dituntut untuk terus berupaya dan berpacu untuk 
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mencapai dan mempertahankan competitive advantage agar dapat menang dalam persaingan. 

Salah satu tools manajemen strategis yang mampu membantu manajemen untuk menyelidiki 

dan memetakan posisi pesaing utama dibandingkan dengan perusahaan adalah Matriks Profil 

Kompetitif (Competitive Profile Matrix—CPM). 

CPM adalah sebuah alat manajemen strategis yang penting untuk mengidentifikasi 

kekuatan dan kelemahan pesaing utama dalam hubungannya dengan posisi strategis 

perusahaan. Perangkat ini digunakan pada tahap masukan. CPM menunjukkan gambaran 

yang jelas tentang titik kuat dan titik lemah relatif perusahaan terhadap pesaing mereka. 

Penilaian CPM diukur berdasarkan faktor penentu keberhasilan, dimana setiap faktor yang 

diukur dalam skala yang sama untuk setiap perusahaan, namun dengan rating bervariasi 

sehingga memudahkan untuk dilakukan analisis komparatif. Dalam CPM, analisa dilakukan 

secara keseluruhan, baik itu faktor eksternal maupun faktor internal. Hal ini berbeda dengan 

penilaian kondisi internal dan eksternal perusahaan melalui Internal Factor Evaluation (IFE) 

dan External Factor Evaluation (EFE) dimana hanya masing-masing faktor internal dan 

eksternal saja. 

Perbedaan diantara EFE dan CPM Berikut adalah beberapa hal penting berkenaan 

dengan perbedaan diantara EFE (external factor evaluation) dan CPM (competitive profile 

matrix). 

1. Pada CPM, kritikal sukses faktor termasuk internal dan eksternal isu;  

2. Pada evaluasi eksternal faktor (EFE), kritikal sukses faktor dikelompokan dalam 

kesempatan dan ancaman, namun pengelompokan ini tidak dilakukan pada 

competitive profile matrix; 

3. Pada evaluasi eksternal faktor, total bobot skor dari suatu perusahaan tidak dapat 

dibandingkan dengan total bobot skor dari perusahaan pesaing, sedangkan hal ini 

dapat dilakukan pada competitive profile matrix. 

2.4. Lingkungan Internal 

Lingkungan internal organisasi adalah sejumlah faktor yang mempengaruhi perusahaan 

secara langsung, baik itu kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang dihadapi. Pihak-

pihak yang pernah terlibat dalam perumusan suatu strategi pasti mengetahui dan mengakui 

bahwa melakukan suatu analisis internal sebagai bagian integral dari keseluruhan upaya 

menciptakan profil organisasi merupakan bukan tugas yang mudah. Upaya tersebut bahkan 

mengandung banyak tantangan yang harus dihadapi. analisis internal tidak selalu dapat 

dilakukan secara sistematis, meskipun demikian, analisis internal telah diakui secara umum 
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sebagai unsur kritikal dalam perumusan dan penentuan strategi. Artinya, para perumus 

strategi jangan sampai terpukau oleh pendekatan yang sifatnya intuitif. Dengan kata lain, 

meskipun faktor subyektifitas tidak dapat dihilangkan sama sekali, hendaknya akal sehat, 

daya kognitif, obyektivitas dan instrumen yang ilmiah serta baku hendaknya lebih banyak 

berperan (Siagian, 1998). Adapun Alat untuk menganalisa lingkungan internal suatu 

organisasi atau perusahaan adalah Analisis IFE Matriks, Analisis SWOT, dan Analisis 

Matriks Grand Strategy.  

2.4.1.IFE Matriks 

Fred R. David (2011) dalam buku manajemen strategi edisi 12 menjelaskan bahwa 

Internal Factor Evaluation (IFE) matrix adalah pendekatan (alat) untuk mengevaluasi 

kekuatan-kekuatan dan kelemahan-kelemahan suatu fungsi di dalam perusahaan. IFE matrix 

juga menjadi suatu dasar untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi hubungan diantara 

keduanya (kekuatan dan kelemahan). IFE matrix bersama dengan External Factor Evaluation 

(EFE) matrix adalah suatu pendekatan yang tepat untuk dapat digunakan sebagai alat untuk 

mengevaluasi dan perumusan strategi kekuatan dan kelemahan utama dalam area-area 

fungsional bisnis, dan juga menjadi landasan untuk mengidentifikasi serta mengevaluasi 

hubungan di antara area tersebut. 

Hasil akhir berupa skor bobot total di bawah 2,5 mencirikan organisasi yang lemah 

secarainternal, sedangkan skor di atas 2,5 mencgindikasikan posisi internal yang kuat.  

Jumlah faktor, antara 10 sampai 20, tidak memengaruhi kisaran skor bobot total karena bobot 

selalu berjumlah 1,0.  Ketika suatu faktor internal merupakan kekuatan sekaligus kelemahan 

organisasi, faktor ituharus dimasukkan dua kali dalam IFE Matrix. Bobot serta peringkat pun 

harus dinerikan pada masing-masing faktor. 

Penilaian intuitif digunakan dalam pengembangan IFE Matrix, sehingga tampilan 

ilmiahnya tidak boleh ditafsirkan sebagai bukti bahwa teknik ini benar-benar tanpa celah.  

Pemahaman yang menyeluruh mengenai faktor-faktor yang tercakup di dalamnya lebih 

penting daripada angka-angka yang ada.  Di dalam perusahaan multidimensional, tiap-tiap 

divisi atau nit bisnis strategis yang otonom bahkan dimungkinkan untuk menyusun IFE 

Matrix. Matriks-matriks divisional ini kemudian dapat diintegrasikan untuk mengembangkan 

sebuah IFE Matrix korporat. 
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2.4.2. Analisis Situational (SWOT) 

Analisis SWOT merupakan identifikasi secara sistematis atas faktor-faktor yang 

merupakan Strength (kekuatan) dan Weaknesses (kelemahan) internal perusahaan dihadapkan 

dengan Opportunities (peluang) dan Threats (ancaman) eksternal perusahaan. Pembuat 

strategi perusahaan akan berusaha memaksimalkan kekuatan dan peluang serta 

meminimalkan kelemahan dan ancaman. Apabila ini dapat dilakukan dengan baik, makan 

akan dapat dihasilkan  strategi peusahaan yang efektif.  

Menurut Hunger & Wheelen (2001)  kombinasi kekuatan, kelemahan, ancaman dan 

peluang dari suatu perusahaan, akan diperoleh empat strategi yang dapat dipergunakan oleh 

perusahaan tersebut untuk menghadapi lingkungan usahanya. Keempat strategi tersebut 

adalah sebagai berikut: 

1. Strategi Kekuatan - Peluang (Strategi SO) 

Bila perusahaan memiliki banyak kekuatan dan di dalam lingkungan banyak peluang, maka 

perusahaan dapat menggunakan kekuatannya untuk memasuki peluang-peluang tersebut 

dengan strategi yang tepat, misalnya: melakukan integrasi vertikal, atau melakukan 

diversifikasi yang tidak berhubungan dengan industri yang lama. 

2. Strategi Kelemahan - Peluang (Strategi WO) 

Bila perusahaan memiliki kelemahan-kelemahan internal yang cukup kritis dan di dalam 

lingkungan terdapat banyak peluang, maka perusahaan dapat melaksanakan strategi yang 

berorientasi untuk membalikkan kelemahan-kelemahan tersebut menjadi kekuatan. Dengan 

demikian perusahaan dapat menangkap peluang yang bersangkutan, misalnya dengan 

pengembangan pasar, produk, efisiensi atau fokus pasar. 

3. Strategi Kekuatan - Ancaman (Strategi ST) 

Sebaliknya jika perusahaan memiliki banyak kekuatan namun di dalam lingkungan terdapat 

ancaman yang relatif banyak dan besar, maka perusahaan dapat melakukan strategi 

diversifikasi usaha yaitu dengan memasuki industri baru, baik yang masih berhubungan 

dengan industri lama maupun tidak, atau dengan melakukan joint venture. 

4. Strategi Kelemahan - Ancaman (Strategi WT) 

Bila perusahaan memiliki banyak kelemahan dan di dalam lingkungan banyak ancaman yang 

besar, maka perusahaan perlu menjalankan strategi untuk mempertahankan pasar (defensive) 

atau melakukan divestasi, misalnya melakukan penyempitan lini produk dan mengurangi 

segmen pasar yang dilayani, menjual asset dan investasi yang tidak menguntungkan, jika 

perlu keluar dari industri dan melikuidasi perusahaan. 
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Agar mendapatkan gambaran yang lebih jelas, keempat strategi tersebut dapat dilihat 

pada matriks SWOT berikut ini:  

 

GAMBAR 2.4 Matriks SWOT 

Sumber : FRED R. DAVID. 2011 

2.4.3.Analisis Matriks Grand Strategy 

Fred R. David (2011) menjelaskan bahwa Matrik Grand Strategy merupakan tahapan 

pencocokan (matching stage) pada proses formulasi strategi. Matrik ini didasarkan pada dua 

dimensi evaluasi yaitu posisi kompetitif (Competititive position) dan pertumbuhan pasar 

(market growth). Strategi yang sesuai untuk dipertimbangkan suatu organisasi terdapat pada 

urutan daya tariknya dalam masing-masing kuadran dalam Grand Strategy Matrix telah 

menjadi alat yang populer bagi perumusan strategi alternatif. Dengan menggunakan matriks 

ini semua perusahaan yang diteliti dapat ditempatkan pada salah satu dari empat kuadran 

yang ada pada matriks ini. Bentuk umum Grand Strategy Matrix terdiri atas dua dimensi. 

Pertama adalah dimensi Posisi Persaingan dan kedua dimensi Pertumbuhan Pasar. Matriks ini 

terdiri atas empat kuadran dengan masing-masing memiliki alternatif strategi. Matrik Grand 

Strategi pada organisasi non profit dapat juga digunakan. Namun harus dimodifikasi dan 

disesuaikan dengan tujuan yang ingin dicapai oleh organisasi pemerintahan yang 

menggunakan. Pada organisasi profit terdapat dua dimensi evaluative yaitu pertumbuhan 

pasar dan posisi kompetitif dengan 4 kuadran yang didalamnya terdapat strategi yang dapat 

digunakan. Adapun untuk mengertahui lebih jelas bentuk matriks Grand Strategi dapat dilihat 

pada gambar 2.5. 
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Gambar 2.5 

Matriks Grand Strategi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Fred R.David. 2011 

Perusahaan dalam Kuadran I berada pada posisi strategi excellent. Perusahaan-

perusahaan ini terus berkonsentrasi pada pasar saat ini dengan melaksanakan strategi sesuai 

seperti Market Development, Market Penetration, dan Product Development. Perusahaan 

yang berada pada kuadran I dan berkomitmen untuk berbisnis hanya pada satu produk, dapat 

menggunakan Concentric Diversification untuk mengurangi resiko yang berhubungan dengan 

lini produk sempit dan berpeluang sukses untuk memanfaatkan peluang eksternalnya.  

Perusahaan yang berada pada Kuadran II perlu mengevaluasi pendekatan yang mereka 

lakukan ke pasar secara serius. Meskipun Pertumbuhan Pasar Lemah akan tetapi Posisi 

Persaingan industri dari bisnis mereka sedang tumbuh, mereka sulit bersaing secara efektif. 

Mereka perlu mencari tahu mengapa pendekatan memburuk dan bagaimana perusahaan dapat 

melakukan perubahan terbaik agar dapat meningkatkan persaingannya. Perusahaan yang 

berada pada kuadran II berada pada industri yang pertumbuhan pasarnya cepat, maka strategi 

intensif biasanya menjadi pilihan utama yang harus dipertimbangkan. Apabila perusahaan 

tidak mempunyai competitif advantages, maka horizontal integration sering menjadi 

alternatif pilihan strategi yang dianggap terbaik. Alternatif terakhir, yaitu divestiture atau 

liquidation dapat dipertimbangkan. 

Perusahaan pada Kuadran III bersaing dalam pertumbuhan industri lambat dan 

memiliki posisi persaingan yang lemah. Perusahaan harus mampu membuat beberapa 

perubahan yang cukup drastis dan cepat untuk menghindari kebangkrutan atau tindakan 
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likuidasi. Mencegah terjadinya biaya atau pengeluaran dana tunai yang besar dan penjualan 

aset adalah kerjaan yang penting dilakukan. Strategi alternatif yang ditawarkan adalah 

mengganti sumberdaya dari bisnis yang sekarang ini ke area bisnis lain yang berbeda. Jika 

cara ini gagal, maka pilihan terakhir adalah menjalankan strategi Divestiture atau 

Liquidation. 

Perusahaan dalam kuadran IV memiliki posisi persaingan yang kuat tetapi berada pada 

industri yang lambat. Perusahaan-perusahaan ini memiliki kekuatan untuk meluncurkan 

program-program diversifikasi kedalam area-area bisnis yang tumbuh dan menjanjikan. 

Perusahaan-perusahaan ada kuadran IV memiliki tingkat Cash Flow tinggi. Strategi yang 

dibutuhkan perusahaan pada kuadran IV adalah Concrentic, Horizontal, atau Conglomerate 

Diversification, dan Joint Venture. 

2.5.     Rerangka Pemikiran 

Rerangka pemikiran penulis buat berdasarkan tinjauan pustaka untuk menganalisis 

dan memecahkan masalah penelitian ini. Seperti disajikan pada gambar di bawah ini (Gambar 

2.3), maka suatu organisasi bisnis menetapkan misinya dalam rangka mewujudkan visi 

perusahaan.  Kemudian berdasarkan visi dan misi perusahaan diformulasikan suatu strategi, 

yang kali ini adalah suatu strategi pemasaran produk cetakan PT. Wahana Sakti Prima. 

Selanjutnya, penulis melakukan analisis terhadap faktor-faktor eksternal dan internal, 

melakukan analisis SWOT, dan memberikan usulan strategi pemasaran yang sesuai dengan 

visi dan misi. 
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PT. Wahana Sakti Prima  

Pengumpulan Data  

Lingkungan Internal 

 Faktor Ekonomi 

 Faktor Pemerintah 

 Faktor Sosial 

 Faktor Teknologi 

Lingkungan Eksternal  

 Keuangan dan Akuntansi 

 SDM 

 Pemasaran 

 Operasi 

 Penelitian dan Pengembangan 

 Analisis EFE dan IFE 

 SWOT 

 Space matrix 

 Analisis Matrik IE 

 Analisis QSPM (menentukan prioritas strategi) 

Gambar 2.6 

Rerangka Pemikiran 
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2.6. Penelitian Terdahulu 

Dalam penelitian ini digunakan beberapa acuan dari penelitian sebelumnya yang telah 

dilakukan yaitu: 

No Judul Penelitian Hasil Penelitian 

1. Analisis dan Perencanaan Strategi 

Pemasaran Bayu Buana di Timor Leste 

(Studi Kasus Pada VIP Travel Agent di 

Dilli). (Elvin Vitoro, 2011) 

Hasil penelitian menunjukan bahwa 

formulasi perencanaan strategi pemasaran 

Bayu Buana yang dipilih yaitu dengan 

melakukan akusisi terhadap agen 

perjalanan lokal (VIP Travel Agent), yang 

merupakan rencana mendesak untuk 

mengantisipasi persaingan oleh agen 

perjalanan lokal dengan rencana 

pemerintah Timor Leste untuk 

mendukung agen perjalanan lokal menjadi 

anggota IATA.  

2. Jurnal Kajian efektifitas model promosi 

pemasaran produk UMKM. (Teuku Syarif, 

2008) 

Promosi pemasaran berdampak positif 

terhadap peningkatan teknologi produksi 

UMKM yang diindikasikan dari 

meningkatnya nilai produksi. Enam 

variabel bebas yang berpengaruh nyata 

terhadap peningkatan teknologi produksi 

adalah: a) Kondisi Internal UMKM; b) 

Jenis produk yang dipromosikan; c) 

Jumlah pesaing; d) Bentuk promosi; e) 

Penyelenggara Promosi atau media 

promosi (penyelenggara); dan f) Biaya 

promosi 

3. Analisis strategi pemasaran dalam 

meningkatkan penjualan produk A Mild 

pada perusahaan rokok PT. HM 

SAMPOERNA Tbk. (Noviarini, 2006) 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

strategi yang dapat diterapkan PT. HM 

Sampoerna Tbk berdasarkan Faktor 

Eksternal dan Internal adalah Strategi SO 

yang meliputi: mengefektifkan 

pelaksanaan personal selling, melakukan 
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advertising secara khusus, melakukan 

inovasi baru. Strategi ST meliputi:    

membentuk tim yang bertugas 

membandingkan produk perusahaan 

dengan produk pesaing dan memantau 

tingkat kepuasan konsumen. Strategi WO 

meliputi:berusaha meningkatkan efisiesnsi 

produksi dan menurunkan harga jual dan 

menjaga dan Meningkatkan mutu 

produksi. Strategi WT dengan cara terus 

berusaha meningkatkan mutu produk 

dengan memanfaatkan teknologi untuk 

menciptakan produk baru yang rendah tar 

dan nikotin. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN  

 

 

3.1.   Pemilihan Objek Penelitian 

Objek penelitian adalah strategi pemasaran produk cetakan PT. Wahana Sakti Prima 

yang beralamat di Jl. Raya Sukahati Kp.Muara Beres Rt.02/Rw.02, Kelurahan Sukahati, 

Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor.  Penelitian penulis lakukan selama kurang lebih dua 

minggu di kantor PT. Wahana Sakti Prima pada bulan Februari 2012, kemudian dilanjutkan 

dengan diskusi melalui sarana telepon dan email dengan Pak Kustaman (manajer pemasaran) 

dan dilanjutkan dengan pertemuan dengan Pak Mustopa (manajer operasional) pada bulan 

Maret 2012.  

Dalam hal ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Menurut 

Marzuki (2000), penelitian deskriptif menggambarkan objek dan tidak dimaksudkan untuk 

mengambil kesimpulan yang berlaku umum, jadi ruang lingkup yang dihasilkan hanya 

berlaku khusus. Penelitian ini dilakukan dengan cara penelitian deskriptif eksploratif. 

Menurut Suharsimi Arikunto (2006), penelitian deskriptif eksploratif adalah metode 

penggambaran dan penafsiran data mengenai keadaan dilapangan atau ditempat penelitian 

dan bertujuan untuk membuat gambaran secara sistematis dan akurat mengenai fakta, sifat, 

dan hubungan antar aspek yang diteliti baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Oleh karena 

itu, penelitian ini dilakukan dalam upaya mengetahui penerapan strategi pemasaran dan 

prioritas strategi pemasaran yang dilakukan oleh PT.Wahana Sakti prima baik internal 

maupun eksternal. 

3.2.  Jenis Data 

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini berupa : 

a. Data kuantitatif, yaitu data yang berupa bilangan angka-angka yang tercantum 

dalam laporan-laporan progresif dari hasil penjualan PT.Wahana Sakti Prima. 

b. Data kualitatif, yaitu data yang berupa informasi non-angka atau simbol huruf 

yang tercantum dalam gambaran umum perusahaan ataupun catatan lain yang 

relevan dengan PT.Wahana Sakti Prima. 
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Selain itu, jenis kedua data tersebut diperoleh dengan cara mengali informasi secara 

langsung kepada narasumber yang relevan di dalam perusahaan tersebut. 

3.3. Sumber Data  

Penelitian ini menggunakan dua jenis data yaitu data primer dan data sekunder, yaitu: 

a. Data Primer 

Data primer merupakan data yang dikumpulkan oleh peneliti yang digunakan 

untuk tujuan tertentu dari pemecahan suatu masalah (Malhotra, 2009). Dimana 

penelitian data primer yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah : 

1. Data penjualan PT.Wahana Sakti Prima 

2. Data yang diperoleh melalui wawancara pihak PT.Wahana Sakti Prima. 

Dimana dengan itu maka peneliti memperoleh data berupa penilaian atas 

faktor-faktor internal perusahaan dan faktor-faktor eksternal perusahaan yang 

dinyatakan dalam angka 1 (minimal) sampai 5 (maksimal) 

b. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data yang didapatkan dari dokumen-dokumen yang 

dimiliki oleh perusahaan atau yang telah disimpan oleh perusahaan serta data yang 

telah ditulis dan digunakan oleh peneliti lain. Data sekunder yang diperlukan atau 

digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Data produk yang dijual, harga, tempat, dan promosi yang sudah dilakukan 

oleh perusahaan. 

2. Data informasi internal perusahaan 

3. Data Industri dan Pesaing 

3.4. Metode Pengumpulan Data 

Penelitian ini dilakukan dengan metode Case Study. Menurut Marzuki (2000), Case 

Study yaitu pengumpulan data dengan mengambil beberapa elemen dan kemudian masing-

masing elemen diselidiki secara mendalam. Kesimpulan yang ditarik  hanya berlaku untuk 

elemen-elemen yang diselidiki. 

Pada penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan mengambil beberapa elemen 

dari PT.Wahana Sakti Prima yang kemudian masing-masing elemen diselidiki secara 

mendalam. Data-data yang diperoleh dari penelitian pada perusahaan tersebut difokuskan 
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pada bidang manajemen strategi, khususnya mengenai formulasi strategi dengan 

menggunakan alat-alat analisis yang telah tersedia. 

3.5. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan prosedur yang sistematis dan standar untuk 

memperoleh data kuantitatif dan kualitatif. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan 

dalam penelitian ini antara lain: 

a. Wawancara 

Pemberi informasi dalam wawancara ini adalah manager produksi dan marketing. 

Wawancara dilakukan secara mendalam untuk mengetahui kondisi lingkungan 

internal dan eksternal perusahaan serta variabel-variabel lain yang terkait dengan 

perumusan strategi perusahaan. 

b. Dokumentasi 

Telah dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan data dari catatan-catatan dan 

laporan-laporan PT.Wahana Sakti Prima 

c. Studi Pustaka 

Yakni melakukan studi literatur terhadap buku-buku yang relevan, jurnal-jurnal 

yang berkaitan dengan strategi pemasaran, surat kabar, majalah, maupun penelitian 

ataupun tulisan ilmiah yang berkaitan dengan perumusan strategi pada PT.Wahana 

Sakti Prima 

3.6. Teknik Pengolahan Data 

3.6.1. Analisis Kuantitatif 

Analisis kuantitatif adalah metode analisis data yang dilakukan dengan cara melakukan 

perhitungan, menganalisis, membandingkan, dan menginpretasikan data yang berupa angka-

angka, membandingkan dengan teori-teori tertentu untuk memperoleh suatu kesimpulan. 

Analisis kuantitatif yang dilakukan antara lain : 

1. EFE Matrix 

EFE matrix adalah suatu alat yang baik untuk menggambarkan dan memperioritaskan 

kesempatan dan ancaman yang dihadapi oleh suatu perusahaan. Langkah-langkah untuk 

mempersiapkan EFE matrix pada dasarnya sama dengan IFE matrix hanya saja faktor-faktor 

yang dikemukakan adalah berkenaan dengan faktor external, yakni kesempatan dan 
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kelemahan. Faktor-faktor eksternal yang berpengaruh baik secara langsung maupun tidak 

langsung, yaitu : faktor ekonomi, faktor  politik, faktor budaya, faktor tekhnologi, faktor 

demografi, dan faktor ekologi.  

Dengan dilakukannya analisis EFE, maka akan dilakukan analisis menyeluruh terhadap 

setiap faktor lingkungan eksternal yang berpengaruh bagi perusahaan. Menurut Fred R. 

David (2011) terdapat beberapa langkah, untuk menentukan faktor strategi eksternal sebelum 

membuat Matriks Evaluasi Faktor Eksternal (EFE), yaitu: 

a. Buatlah daftar critical success factors untuk aspek eksternal yang mencakup perihal 

peluang (opportunities) dan ancaman (threats) bagi perusahaan. 

b. Tentukan bobot (weight) dari critical success factors tadi dengan skala yang lebih 

tinggi bagi yang berprestasi tinggi dan begitu pula sebaliknya. Jumlah seluruh bobot 

harus sebesar 1,0. Nilai bobot dicari dan dihitung berdasarkan rata-rata industrinya. 

c. Tentukan rating setiap critical success factors antara 1 sampai 4, dimana: 

1 = di bawah rata-rata 

2 = rata-rata 

3 = di atas rata-rata 

4 = sangat bagus 

Rating ditentukan berdasarkan efektifitas strategi perusahaan. Dengan demikian, nilai  

didasarkan pada kondisi perusahaan. 

d. Kalikan nilai bobot dengan nilai ratingnya untuk mendapatkan skor semua critical 

success factors. 

e. Jumlahkan semua skor untuk mendapatkan skor total bagi perusahaan yang dinilai. 
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 Tabel 3.1 

Contoh Tabel Analisis EFE 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          Sumber : Hussein Umar. Strategic Management in Action. (2003) 

 

2. Analisis IFE 

Internal Factor Evaluation (IFE) matrix adalah pendekatan (alat) untuk mengevaluasi 

kekuatan-kekuatan dan kelemahan-kelemahan suatu fungsi di dalam perusahaan. IFE matrix 

juga menjadi suatu dasar untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi hubungan diantara 

keduanya (kekuatan dan kelemahan). IFE matrix bersama dengan External Factor Evaluation 

(EFE) matrix adalah suatu pendekatan yang tepat untuk dapat digunakan mengevaluasi 

bagaimana keadaan suatu perusahaan terhadap faktor-faktor yang diidentifikasikan sebagai 

kekuatan dan kelemahannya.   

Langkah-langkah untuk menentukan Matriks Evaluasi Faktor Internal (IFE) menurut 

Fred R. David (2011), antara lain: 

a. Buatlah daftar critical success factor untuk aspek internal kekuatan (strengths) dan 

kelemahan (weakness). 
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b. Tentukan bobot (weight) dari critical success factors tadi dengan skala yang lebih 

tinggi bagi yang berprestasi tinggi dan begitu pula sebaliknya. Jumlah seluruh bobot 

harus sebesar 1,0. Nilai bobot dicari dan dihitung berdasarkan rata-rata industrinya. 

c. Beri rating (nilai) antara 1 sampai 4 bagi masing-masing faktor yang memiliki nilai: 

    1 = sangat lemah                                          

                2= tidak begitu lemah                                  

                3 = cukup kuat 

                4= sangat kuat 

Jadi, rating mengacu pada kondisi perusahaan, sedangkan bobot mengacu pada 

industri di mana perusahaan berada. 

d. Kalikan antara bobot dan rating dari masing-masing faktor untuk menentukan nilai 

skornya. 

e. Jumlahkan semua skor untuk mendapatkan skor total bagi perusahaan yang dinilai. 

Tabel 3.2 

Contoh Tabel Analisis IFE 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Sumber : Hussein Umar. Strategic Management in Action. (2003) 
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3. Analisis Matriks SWOT 

Menurut Fred R. David (2011) matriks ini menggambarkan secara lebih jelas 

bagaimana interaksi antara kekuatan dan kelemahan terhadap peluang dan ancaman yang 

dihadapi oleh perusahaan. Matriks ini menghasilkan empat sel kemungkinan alternatif 

strategi, yang dijabarkan sebagai berikut: 

a. Strategi SO dibuat dengan memanfaatkan seluruh kekuatan untuk merebut dan 

memanfaatkan peluang sebesar-besarnya. 

b. Strategi ST menggunakan kekuatan yang dimiliki perusahan untuk mengatasi 

ancaman. 

c. Strategi WO ini diterapkan berdasarkan pemanfaatan peluang dengan cara 

meminimalkan kelemahan yang ada. 

d. Strategi WT ini didasarkan pada kegiatan yang bersifat defensif dan berusaha 

meminimalkan kelemahan yang ada serta menghindari ancaman. 

 Tabel 3.3 

Matriks SWOT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Sumber : Hussein Umar. Strategic Management in Action. (2003) 
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4. SPACE Matrix 

Strategic Positions & Action Evaluation matrix adalah suatu pendekatan untuk 

memformulasikan strategi manajemen yang secara khusus berhubungan dengan posisi 

bersaing dari suatu perusahaan. SPACE matrix dipersiapkan dengan menentukan nilai untuk 

CA (Competitive Advantage) dan Kekuatan Industri (Industry Strength atau IS) pada sumbu 

X. Sedangkan sumbu Y untuk memposisikan Keseimbangan Lingkungan (Environment 

Stability atau ES) dan Kekuatan Keuangan (Financial Strenght atau FS). Langkah-langkah 

penyusunan suatu SPACE matrix adalah sebagai berikut: 

1. Pilih suatu set kriteria yang akan digunakan untuk mengukur CA (Competitive 

Advantage), Kekuatan Industri (IS), Keseimbangan Lingkungan (Environment 

Stability atau ES) dan Kekuatan Keuangan (Financial Strength atau FS) 

2. Berikan nilai dari setiap faktor menggunakan sistem kriteria untuk setiap kelompok. 

Untuk kelompok CA dan ES, dengan skala dimulai dari -6 untuk ‘sangat jelek’ 

sampai dengan -1 untuk ‘sangat baik’. Untuk kelompok IS dan FS, dengan skala 

dimulai dari 1 untuk ‘sangat jelek’ sampai dengan 6 untuk ‘sangat baik’ 

3. Hitung rata-rata skor untuk Competitive Advantage (CA) dan Kekuatan Industri 

(Industry Strength atau IS), Keseimbangan Lingkungan (Environment Stability atau 

ES), dan Kekuatan Keuangan (Financial Strength atau FS) 

4. Posisikan nilai dari hasil yang didapat dari langkah 3 pada sumbu yang sesuai 

5. Jumlahkan angka rata-rata dari CA dan IS, ini adalah nilai X pada SPACE matrix 

6. Jumlahkan angka rata-rata dari ES dan FS, ini adalah nilai Y pada SPACE matrix; 

7. Temukan ‘titik potong’ dari sumbu X dan Y. Lalu tarik garis dari pusat SPACE 

matrix menuju titk potong. Garis ini menunjukan strategi yang harus dijalankan oleh 

perusahaan. 

Berikut contoh kriteria, dan masing-masing nilai yang akan digunakan untuk 

mempersiapkan suatu SPACE Matrik. 
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5. Analisis Matriks Internal-Eksternal 

IE (Internal Eksternal) matriks menurut Fred R David (2011) adalah salah satu alat 

analisis yang menggabungkan teknik analisis EFE matriks dan IFE matriks. Total nilai rata-

rata tertimbang dari IFE matriks akan dipetakan dikoordinat X , sedangkan total nilai rata-rata 

tertimbang dari EFE matriks akan dipertakan dikoordinat Y.  

Untuk koordinat X  (IFE matriks) yang mempunyai total nilai rata-rata tertimbang 

sebesar 1 sampai dengan 1,99 berarti perusahaan pada posisi lemah. Nilai rata-rata tertimbang 

(rating) dari 2 sampai 2,99 berarti perusahaan pada posisi rata-rata, dan nilai rata-rata 

tertimbang (rataing) dari 3 sampai 4 berarti perusahaan pada posisi kuat.  

Untuk koordinat Y (EFE matriks) yang mempunyai nilai rata-rata tertimbang (rating) 

sebesar 1 sampai dengan 1,99 berarti perusahaan pada posisi tinggi. Nilai rata-rata tertimbang 

(rating) dari 2 sampai 2,99 berarti perusahaan pada posisi rata-rata sedang, dan nilai rata-rata 

tertimbang (rataing) dari 3 sampai 4 berarti perusahaan pada posisi rndah. 

IE matriks dibagi menjadi tiga bagian, dimana masing-masing bagian mempunyai 

implikasi strategi tersendiri. Untuk bagian pertama (kuadran I,II,III) dapat dinamakan 

wilayah “Grow and Built”, strategi yang akan dijalankan adalah strategi intensif yaitu 

penetrasi pasar, pengembangan pasar, dan pengembangan produk. Untuk bagian pertama ini 

juga dapat dijalankan dengan strategi integrasi yaitu integrasi kebelakang, integrasi kedepan, 

dan integrasi horizontal. Bagian kedua (kuadran III, V,VII) dapat dinamakan wilayah “Hold 

and Maintain”, strategi yang dijalankan adalah strategi penetrasi pasar dan pengembangan 

produk. Bagian ketiga (kuadran VI, VIII, IX) dapat dinamakan wilayah “harvest or Divest”, 

strategi yang akan dijalankan adalah strategi likuidasi, divestasi, dan pengurangan usaha.  

Analisis matriks Internal-Eksternal menurut Hussein Umar (2002) dilaksanakan dengan 

langkah-langkah sebagai berikut: 

a. Total skor dari IFE Matriks pada sumbu X. 

b. Total skor dari EFE matriks pada sumbu Y. 

c. Penilaian dari matriks Internal-Eksternal dapat dilakukan dengan membagi tingkatan 

skor matriks menjadi tiga. 

d. Pada sumbu X, dengan menggunakan matriks IFE, skor 1,0-1,99 menyatakan bahwa 

posisi internal adalah lemah; skor 2,0-2,99 menyatakan bahwa posisi internal adalah 

rata-rata; dan skor 3,0-4,0 posisi internal adalah kuat. 
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e. Pada sumbu Y, dengan menggunakan matriks EFE, skor 1,0-1,99 menyatakan bahwa 

posisi eksternal adalah rendah; skor 2,0-2,99 menyatakan bahwa posisi eksternal 

adalah sedang; dan skor 3,0-4,0 posisi eksternal adalah tinggi. 

f. Implikasi dari penilaian akan mempengaruhi strategi yang tepat bagi perusahaan. 

Gambar 3.1 

Pemetaan IE Matriks 

 

                        

                              Sumber : Fred R. David. Strategic management. 2011 

 

6. Analisis Matriks QSPM 

QSPM adalah alat yang direkomendasikan oleh para ahli strategi untuk melakukan 

Evaluasi pilihan strategi alternative secara objektif, Berdasarkan Key Success Factor Internal 

– Eksternal yang telah diidentifikasikan sebelumnya. Tujuan QSPM adalah menetapkan 

kemenarikan relatif dari strategi yang bervariasi yang telah dipilih, untuk menentukan startegi 

mana yang dianggap paling baik untuk di implementasikan. 
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Tabel 3.4 

Tabel Matriks QSPM 

Faktor Utama Alternatif Strategi 

Weight Strategi 1 Strategi 2 Strategi 3 

AS TAS AS TAS AS TAS 

Faktor Eksternal 

1. Ekonomi 

2. Politik 

3. Soisal/kebudayaan 

4. Demografi 

5. Tekhnologi 

6. Persaingan 

       

Faktor Internal 

1. Manajemen 

2. Pemasaran 

3. Operasional 

4. Personalia 

5. Sistem Informasi 

       

   Sumber : Hussein Umar. Strategic Management in Action. (2003) 

Komponen-komponen utama dari QSPM terdiri dari: key factors, strategic alternative, 

weights, attractiveness score, total attractiveness score dan sum total attractiveness score. 

Berikut langkah-langkah dalam pengembangan QSPM menurut Husein Umar (2003:246): 

a. Buatlah daftar peluang, ancaman, kekuatan, dan kelemahan SBU perusahaan di 

kolom sebelah kiri QSPM. Informasi ini diambil dari matriks IFE dan matriks EFE. 

Minimal sepuluh external critical success factors dan sepuluh internal critical 

success factors dimasukkan ke dalam QSPM. 

b. Beri weight pada masing-masing external dan internal key success factors. Weight 

ini sama dengan yang ada di matriks IFE dan matriks EFE. 

c. Teliti matriks-matriks pada stage 2 dan identifikasikan strategi alternatif yang 

pelaksanaannya harus dipertimbangkan perusahaan. Catatlah strategi-strategi ini di 

bagian atas baris QSPM. Kelompokkan strategi-strategi tersebut ke dalam kesatuan 

yang saling menguntungkan, jika memungkinkan. 
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d. Tetapkan Attractive Score (AS), yaitu nilai yang menunjukkan kemenarikan relative 

untuk masing-masing strategi yang terpilih. AS ditetapkan dengan cara meneliti 

masing-masing external dan internal key success factors. Tentukan bagaimana peran 

dari tiap faktor dalam proses pemilihan strategi yang sedang dibuat. Batasan nilai 

AS adalah 1 = tidak menarik, 2 = agak menarik, 3 = secara logis menarik, 4 = sangat 

menarik. 

e. Hitunglah Total Attractive Score. TAS didapat dari perkalian weight (tahap 2) 

dengan AS (tahap 4) pada masing-masing baris. TAS menunjukkan relative 

attractiveness dari masing-masing alternatif strategy. 

f.   Hitung Sum Total Attractiveness Score. Jumlahkan semua Total Attractiveness 

Scores pada masing-masing kolom QSPM. Dari beberapa nilai TAS yang didapat, 

nilai TAS dari alternatif strategi yang tertinggilah yang menunjukkan bahwa 

alternatif strategy itu yang menjadi pilihan utama. Nilai TAS terkecil menjunjukkan 

bahwa alternatif strategy ini menjadi pilihan terakhir. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

 

4.1.   Gambaran Umum Perusahaan 

PT. Wahana Sakti Prima didirikan pada tahun 1986 dan bergerak dalam bidang usaha 

perdagangan umum. Seiring dengan banyaknya permintaan serta pesanan dari konsumen 

akan barang cetakan, maka perusahaan berubah usaha dan mengkhususkan bergerak dalam 

bidang industri percetakan. Seiring dengan perkembangan bisnis, maka untuk memperluas 

jaringan usahanya PT. Wahana Sakti Prima membuka beberapa kantor cabang, yakni di 

Depok. Sedangkan untuk memperluas jaringan bisnisnya di wilayah DKI Jakarta pada tahun 

2005 PT. Wahana Sakti Prima Membuka anak cabang perusahaan dengan nama CV. Putra 

Mandiri yang beralamat di Rawa Bambu Raya No. 18, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. 

4.1.1. Visi dan Misi Perusahaan 

Untuk memberikan arahan terhadap kegiatan perusahaan dalam jangka panjang, maka 

ditetapkan suatu Visi, Menjadi Perusahaan Percetakan yang Terbesar dan  dengan pelayanan 

Terbaik. Adapun  untuk mencapai tujuan jangka panjang ini, perusahaan menjalankan Misi: 

 Memberikan layanan terbaik dalam industri percetakan 

 Memberikan pelayanan yang ramah dan tanggap terhadap kebutuhan konsumen 

 Memberikan pelayanan yang cepat, akurat, dan ramah kepada konsumen 

 Memberikan pelayanan dengan harga yang terjangkau dan berkualitas nasional  

4.1.2. Data Keuangan Perusahaan 

Pada awalnya Saham PT. Wahana Sakti Prima dimiliki oleh pemilik tunggal yang 

menguasai hampir seluruh saham perusahaan. Akan tetapi memasuki tahun 1998 perusahaan 

sempat mengalami krisis keuangan yang dimana pada tahun tersesbut memang sedang terjadi 

krisis ekonomi di Indonesia. Tahun 2000 saham PT. Wahana Sakti Prima dijual hampir 

sekitar 60% kepada investor lokal, sehingga sampai sekarang hanya ada 2 (dua) pemilik 

saham yang menguasai PT. Wahana Sakti Prima (sumber : internal PT. WSP). 

Total hasil usaha (penjualan cetakan) untuk tahun 2011 adalah  sebesar Rp. 18 Milyar, 

yang menyisakan hasil bersih usaha (sebelum pajak) sebesar 10,8 Milyar, atau terjadi rata-
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rata pendapatan (sebelum pajak) sebesar 0.6% dari nilai penjualan. Total Assets pada akhir 

tahun 2011 adalah sebesar Rp. 24 Milyar yang terdiri dari berbagai macam  mesin cetak baik 

manual maupun digital yang digunakan untuk menunjang produksi perusahaan serta beberapa 

inventaris gedung dan tanah dibeberapa lokasi. 

4.1.3 Strategi Pemasaran 

Setiap organisasi membutuhkan perencanaan strategi pemasaran untuk mencapai tujuan 

dan objektif mereka, manajer pemasaran harus mulai berpikir tentang apa yang dapat 

dilakukan dengan baik oleh perusahaan dan apa yang harus dilindungi oleh perusahaan 

(Ferrel dan Harline, 2005). Tanpa perencanaan strategi pemasaran yang vital ini, organisasi 

tidak dapat mencapai kepuasan dan kebutuhan dan keinginan konsumen dan para pemegang 

saham. Dalam perusahaan berencana, berkembang, dan mengimplementasikan  perencaanaan 

strategi, organisasi  memerlukan banyak informasi baik dari eksternal maupun internal yang 

sewaktu-waktu berubah.  

Dengan mengetahui informasi tentang kekuatan-kekuatan dan kelemahan-kelemahan 

perusahaan, maka perusahaan dapat mengambil langkah  yang tepat dalam  memanfaatkan  

peluang dan menghindari ancaman. Organisasi juga perlu mengamati tentang persaingan, 

peraturan, tingkat inflasi siklus bisnis, keinginan dan harapan konsumen.  

Perencanaan strategi pemasaran ini menghasilkan tata cara bagaimana organisasi 

menyadari akan implementasi, kontrol, dan pengambilan keputusan. Selain itu organisasi 

juga dapat mempelajari tentang kebutuhan konsumen, ekspektasi, persepsi, dan level 

kepuasan. Semakin dalam perusahaan mengerti, maka akan menghasilkan pondasi untuk 

menciptakan keuntungan kompetitif.  

Dalam  hal ini jelas sekali, bahwa perencanaan strategi sangat diperlukan dalam 

memperoleh keunggulan bisnis. Strategi pemasaran dilakukan oleh PT. Wahana Sakti Prima 

dengan penjualan secara langsung digerai/toko yang terdapat di dua lokasi pabrik yang cukup 

strategis letaknya. Selain itu juga, untuk meningkatkan penjualan dilakukan beberapa 

promosi serta ekspansi ke beberapa perusahaan baik pemerintah maupun swasta salah 

satunya dengan ikut mendaftar sebagai peserta lelang nasional LPSE nasional maupun 

provinsi dan kabupaten sehingga dapat memperluas pangsa pasar khususnya cetakan. 

Strategi product development, menjual diversifikasi pelayanan jasa yakni, jasa layout 

dan setting untuk desaign dan juga beberapa cetakan khusus dengan tinta security printing 

seperti hologram. Untuk ini PT. Wahana Sakti Prima  menjalin kerjasama dengan beberapa 

perusahan pencetakan yang lebih besar seperti INKOPOL. Selain itu strategi product 
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development yang ada juga menjual beberapa jenis barang ATK untuk keperluan kantor.     

PT. Wahana Sakti Prima juga mendirikan divisi yang terpisah untuk menangani pengerjaan 

konstruksi bangunan dan juga divisi yang menangani pekerjaan untuk alat peraga pendidikan 

dalam hal ini PT. Wahana Sakti Prima bekerja sama dengan PT. Larissa Agrindo.  

Market development strategy, dilakukan untuk memperluas pangsa pasar. Oleh karena 

itu, sesuai dengan visi perusahaan yang menginginkan menjadi perusahaan pencetakan 

terbesar, maka sejak tahun 2008 pihak PT. Wahana Sakti Prima mulai efektif melakukan 

market penetration di kota Depok dan Jakarta. Pada mulanya market penetration ini 

digunakan untuk melihat reaksi pasar di kota tersebut akan kebutuhan barang cetakan yang 

memberikan pelayanan yang cepat, murah, dan berkualitas. Pangsa pasar nya juga tidak 

terlalu luas hanya mencangkup pekerjaan dari pemda depok dan beberapa bank BPD serta 

beberapa perusahaan swasta. Akan tetapi lambat laun ternyata perkembangannya cukup 

signifikan untuk dilakukan pengembangan strategi pemasaran yang lebih baik dengan melihat 

pertumbuhan perusahaan cetakan baik yang berbasis digital maupun cetakan offset. 

4.1.4 Struktur Organisasi Perusahaan 

Kepemimpinan perusahaan PT. Wahana Sakti Prima dipimpin langsung oleh Direktur 

Utama dan wakil direktur yang langsung membawahi empat  divisi, yakni Keuangan, Umum, 

Operasi, dan Pengembangan usaha. Setiap divisi dikepalai oleh seorang manager. Setiap 

kepala divisi bertanggung-jawab kepada direktur utama. Manajer  Operasional (divisi 

operasional) memegang kendali terhadap kegiatan perusahaan yang berhubungan dengan 

stock barang (jumlah kertas) dan kegiatan cetakan secara langsung serta  Dokumen 

perusahaan seperti kontrak kerja.  

Manajer keuangan (Divisi Keuangan) memegang kendali terhadap kegiatan perusahaan 

yang berhubungan dengan arus kas perusahaan seperti laporan keuangan harian, mingguan, 

dan bulanan serta laporan laba/rugi perusahaan. Selain itu manajer keuangan juga mengurusi 

pengajian para pegawai baik yang digaji secara mingguan maupun bulanan serta pembiayaan 

untuk pembelian barang kegiatan usaha percetakan.  Pengembangan membawahi Sales dan 

Marketing bertanggung-jawab untuk menetapkan dan mencapai target penjualan dengan 

memformulasikan suatu kebijakan pemasaran, termasuk memformulasikan strategi 

pemasaran, seperti strategi harga, penjualan, dan distribusi jasa pelayanan. Untuk lebih 

jelasnya struktur organisasi PT. Wahana Sakti Prima dapat dilihat pada gambar 4.1 dibawah 

ini. 
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Gambar 4.1 

Struktur Organisasi PT. Wahana Sakti Prima 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Sumber : PT. Wahana Sakti Prima 

 

 

4.2.  Analisa Lingkungan Eksternal 

Lingkungan eksternal yang berpengaruh terhadap permintaan akan barang cetakan di 

daerah cibinong adalah Lingkungan Umum dan Lingkungan Industri. Pada lingkungan umum 

yang paling berpengaruh yakni perkembangan perekonomian di Kabupaten Bogor, sedangkan 

Lingkungan Industri, adalah pertumbuhan potensi usaha di sekitar  Kabupaten Bogor yang 

sudah tentu membutuhkan beraneka ragam barang cetakan baik untuk operasional perusahaan 

maupun sebagai sarana media promosi. 

4.2.1  Lingkungan Umum 

Kabupaten Bogor dulunya menjadi satu dengan Kotamadya Bogor. Pada  tahun 1975 

pemerintah pusat menginstruksikan agar Kabupaten Bogor memiliki pusat pemerintahan 

sendiri. Pada tahun 1982 melalui peraturan pemerintah pusat No. 6 Tahun 1982 menyetujui 

usulan DPRD tingkat II mengenai Kecamatan Cibinong dijadikan Ibukota Kabupaten Bogor.  

Pembangunan daerah kabupaten Cibinong mulai efektif sejak diberlakukannya otonomi 

daerah pada dekade awal tahun 2000, dimana mulai terbentuknya daerah administrasi tingkat 

II kabupaten Cibinong yang berada dalam kawasan provinsi Jawa Barat. Sejak saat itu, 
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Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bogor disajikan dalam bentuk PDRB. Pertumbuhan 

ekonomi yang meningkat menunjukkan bahwa PDRB Kabupaten Bogor mempunyai PDRB 

yang positif. Laju pertumbuhan ekonomi menunjukkan bahwa adanya perubahan 

pertumbuhan ekonomi dari waktu ke waktu. Namun pada tahun 1997 ketika terjadi krisis 

moneter menyebabkan semua sektor–sektor pertanian Kapasitas Produksi mengalami 

pertumbuhan ekonomi yang negatif termasuk juga sektor perdagangan. Kemudian setelah 

terjadi Otonomi Daerah yang dimulai tahun 2001 berangsur-angsur pertumbuhan ekonomi 

mulai membaik. Setiap daerah diberikan kekuasaan untuk mengatur daerahnya masing–

masing sesuai dengan potensi daerah yang ada di daerah tersebut.  

Pada masa sebelum Otonomi Daerah, sektor perdagangan merupakan sektor kedua 

yang paling besar sumbangannya setelah sektor industri pengolahan terhadap PDRB 

Kabupaten Bogor.  Dan pada masa Otonomi Daerah juga sektor perdagangan merupakan Jasa 

-jasa sektor kedua terbesar penyumbang terhadap PDRB Kabupaten Bogor. Dari sini terlihat 

jelas bahwa sektor perdagangan juga mempunyai peranan yang cukup penting dalam 

meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bogor. Oleh sebab itu, struktur  

perekonomian Kabupaten Bogor dari tahun 2002 sampai tahun 2010 didominasi oleh sektor 

industri pengolahan. Kemudian sektor perdagangan dan seterusnya.  Pada tahun 2010 struktur 

ekonomi Kabupaten Bogor didominasi oleh sektor industri pengolahan 60,94%, kemudian 

sektor perdagangan, hotel dan restoran 17,19%, dan yang paling kecil adalah sektor  

pertambangan dan penggalian. 

4.2.2  Lingkungan Industri 

Berdasarkan hasil analisis rumusan potensi ekonomi strategis daerah, terdapat empat 

sektor yang prospektif dapat dikembangkan diantaranya sektor industri manufaktur 

(pengolahan), pertanian, perdagangan dan sektor pariwisata. Menggali potensi-potensi yang 

dimiliki daerah sangat diperlukan di dalam menunjang pembangunan nasional, khususnya 

dalam memacu pertumbuhan ekonomi, karena keberhasilan pembangunan nasional sangat 

ditentukan oleh kemampuan daerah untuk menggali potensi-potensi sumber daya yang 

dimilikinya, serta untuk meningkatkan perekonomian daerah itu sendiri pada khususnya dan 

pembangunan nasional pada umumnya (BPS,1999).  

Industri digolongkan menjadi industri besar, sedang, dan kecil dilihat dari  jumlah 

tenaga kerja yang dipekerjakan. Apabila tenaga kerja di atas 99 orang  dikatakan masuk 

klasifikasi industri besar, antara 20-99 orang masuk industri sedang, industri kecil 15-19 

orang tenaga kerja. Jumlah industri terbanyak di Kabupaten Bogor adalah industri tekstil, 
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pakaian jadi, dan kulit sebanyak 123, diikuti industri barang-barang dari industri kimia 

sebanyak 85 dan industri logam sebanyak 84.   

 Tingkat pertumbuhan sektor industri selama kurun waktu 1983-1995 menunjukkan 

peningkatan dengan rata-rata 12,32 persen. Kecenderungan peningkatan yang cukup pesat 

terjadi pada industri tanpa migas, sehingga proyeksi kontribusi pada tahun 2004 dan 2009 

masing-masing sebesar 48,36 persen dan 52,12 persen.   

 Potensi industri di Kabupaten Bogor selalu mengalami peningkatan baik dari jumlah 

unit usaha, jumlah tenaga kerja, nilai investasi dan kapasitas produksi, seperti terlihat pada 

Tabel 4.2. Nilai PDB secara berkesinambungan meningkat hingga tahun 1997 menjadi              

Rp. 108631,4 milyar dengan jumlah tenaga kerja yang diserap untuk industri besar, sedang, 

kecil dan rumah tangga sebesar 10.522.815 tenaga kerja (BPS, 1999). Tetapi pada saat terjadi 

krisis ekonomi awal tahun 1998, kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDB turun 

drastis menjadi Rp. 95.320,6 milyar dengan laju pertumbuhan pada titik terendah mencapai -

13,01 persen. Namun kondisi tersebut mengalami perbaikan, tahun 2002 kontribusi sektor 

industri pengolahan meningkat menjadi Rp. 113.671,7 milyar lebih tinggi dari kondisi 

sebelum krisis (BPS,2002).  

Keberadaan Industri pengolahan dalam masyarakat membawa akibat yang lebih luas 

daripada yang tergambar dalam analisa biaya manfaat perusahaan tersebut. Oleh karena itu, 

lokasi perusahaan di suatu wilayah memiliki pengaruh yang besar terhadap lingkungan 

masyarakat sekitarnya. Pada hakikatnya lokasi optimum diartikan secara sempit dalam 

meminimumkan biaya terutama biaya angkutan atau memaksimumkan keuntungan 

perusahaan yang bersangkutan, namun keberadaan kegiatan industri dalam masyarakat, 

membawa akibat yang lebih luas. Hal ini terungkap dalam berbagai dampak yang dibawakan 

oleh perusahaan tersebut.  

Dewasa ini analisa dampak merupakan unsur penting dalam perencanaan industri 

karena intisari perencanaan adalah mengusahakan tercapainya dampak positif dan 

menghindarkan dampak negatif, terutama pada masyarakat sekitarnya. Dampak ekonomi 

yang dibawakan oleh lokasi industri di suatu tempat terungkap antara lain dalam bentuk 

peningkatan produksi, pendapatan dan pengurangan pengangguran. Pengaruh langsung dapat 

dilihat dari peningkatan nilai tambah dari sektor industri yang akan mengakibatkan 

peningkatan nilai PDRB suatu daerah. Peningkatan nilai tambah juga akan mengakibatkan 

peningkatan penyerapan tenaga kerja sehingga dampak langsung dapat dirasakan oleh 

masyarakat di sekitar lokasi industri tersebut untuk kemudian meluas ke  daerah dan bahkan 
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mungkin ke tingkat nasional. Oleh karena itu penting untuk menelusuri proses meluasnya 

dampak tersebut.  

Tabel 4.2 

Data Potensi Industri Kabupaten Bogor Tahun 2011 

 

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bogor, 2011 

 

Peningkatan PDRB Kabupaten Bogor tidak lain karena adanya kontribusi yang sangat 

besar dalam industri manufaktur (pengolahan) yang telah memanfaatkan sektor tersebut 

dengan baik dan menjadikannya sebagai salah satu sektor unggulan di Kabupaten Bogor. 

Sedangkan banyaknya perusahaan industri besar dan sedang menurut kelompok 

industri di beberapa kecamatan di Kabupaten Bogor tahun 2010 dapat dilihat pada Tabel 4.4  

berikut. Data industri dapat digunakan sebagi tolak ukur untuk menunjukkan bahwa dalam 

suatu daerah tersebut telah terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi yang dapat digunakan 

untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat. Karena dengan semakin banyaknya 

pertumbuhan usaha akan berdampak kepada pendapatan ekonomi masyarakat sekitar serta 

dapat menyerap tenaga kerja lokal yang potensial dan juga meminimalkan tingkat 

pengangguran di daerah tersebut. 
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besaran yang menjelaskan posisi ‘ekternal’ PT. Wahana Sakti Prima. Lebih lanjut, penulis 

merinci faktor- faktor eksternal tersebut, yakni: pertumbuhan pasar yang baik, kesetiaan 

pelangan, kecangihan tekhnologi, lingkungan lokasi usaha, persaingan yang ketat, pasokan 

bahan baku, dan peraturan pemerintah tentang UMP. 

Dari faktor-faktor eksternal diatas penulis akan memberikan suatu skala kepentingan 

terhadap keberhasilan eksternal PT. Wahana Sakti Prima, dengan melakukan pembobotan, 

yakni bobot mendekati 100% menyatakan suatu faktor eksternal sangat ‘berpengaruh’, 

sebaliknya skala yang menjauhi 100% menyatakan faktor tersebut mempunyai pengaruh yang 

relatif kecil terhadap keberhasilan eksternal PT. Wahana Sakti Prima. Berikut hasil analisa 

penulis: 

Dari faktor-faktor eksternal seperti yang telah penulis uraikan pada lingkungan industri 

dan lingkungan umum memberikan bobot atau skala prioritas yang paling besar (20%) 

terhadap pertumbuhan pasar yang baik. Hal ini  sesuai dengan pertumbuhan industri 

kabupaten bogor (tabel 4.2 dan tabel 4.3), karena pada kenyataannya banyak bermunculan 

usaha-usaha percetakan baru yang lebih efisien dan efektif dengan sebutan digital printing 

yang lebih mempermudah konsumen untuk mencetak dalam jumlah yang tidak terlalu banyak 

dengan harga yang relatif murah. Hal ini merupakan peluang untuk mengembangkan usaha 

percetakan. 

Faktor penentu eksternal pada urutan kedua adalah ‘kesetiaan pelangan’. Penulis 

memberikan bobot nilai sebesar (17%), karena hubungan yang dibangun secara baik dengan 

pelangan dapat memberikan pemasukan yang sangat besar kepada peningkatan pendapatan 

perusahaan. Hubungan tersebut haruslah dibangun dengan kinerja pelayanan kepada 

konsumen yang aktif, ramah, dan memberikan produk yang berkualitas sehingga konsumen 

akan merasa puas terhadap hasil yang didapat dari cetakan dan secara tidak langsung 

membangun hubungan yang baik dengan konsumen sehingga konsumen tidak akan berpaling 

kepada perusahaan pencetakan lain. Kesetian pelangan juga erat hubungannya dengan 

promosi yang tidak memerlukan biaya. Biasanya konsumen yang setia dan telah merasa 

terpuaskan akan kinerja yang dihasilkan perusahaan percetakan, maka secara tidak langsung 

mereka merupakan agen promosi perusahaan sehingga kesetiaan pelangan juga dapat dilihat 

dari hubungan dengan tingkat penjualan dan jangka waktu pembelian pelangan yang 

disajikan berikut. 
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Tabel 4.4 

Tabel Data Penjualan PT. WSP 

 
Sumber: PT. WSP 

 

Tabel 4.5 

Tabel Data Pelangan PT. WSP 

No Nama Perusahaan Mulai Dari Periode Jangka Waktu 

1 RSU Karya Bakti (bogor) 1987 25 th 

2 Pemda Kabupaten Bogor 1997 15 th 

3 Pemkot Depok 2002 10 th 

4 Cahaya Niaga Sakti 2000 12 th 

5 Karya Indah kertas  2000 12 th 

6 Sarasija tinta dan toner 2005 7 th 

7 PT. Larissa Agrindo 2008 4 th 

8 Departemen Pertanian Gd Arsip 2009 3 th 

9 Departemen Pertanian PVTPP 2009 3 th 

10 PT. Shantry Surya Anugrah 2009 3 th 

11 Ko Asun 2009 3th 

12 Toko Kertas Primer 2012 2 th 

13 BNP2TKI 2012 1 th 

14 Bank Bjb Cabang Depok 2011 1 th 

15 DPKD Tanggerang 2012 1th 

16 Dishub Tanggerang 2012 1th 
Sumber: PT. WSP 

 

Faktor penentu eksternal pada urutan ketiga adalah kecangihan tekhnologi. Penulis 

memberikan bobot nilai sebesar (15%). Pada dasarnya perkembangan tekhnologi yang 

berkembang sangat pesat seperti sekarang ini telah membawa dampak yang sangat besar bagi 

0

2

4

6

8

10

12

14

tahun 2007 tahun 2008 tahun 2009 tahun 2010 tahun 2011

Data Penjualan (dalam Milyar) 

Data Penjualan (dalam
Milyard)

Strategi pemasaran produk cetakan..., Rahmadoni, Ma.-Ibs, 2013



51 
 

industri percetakan untuk dapat meningkatkan kapasitas produksi yang maksimal dengan 

biaya yang lebih efisien. 

Tabel 4.6 

Daftar Perbandingan Teknologi Mesin Cetak dan Digital 

Nama Mesin Media kertas Cetak  Keterangan lain 

Digital  A4, F4, A3 

Dan bahan flexi 

untuk jenis spanduk 

dan backdrop 

Full colour, B/W 

4/4, 4/0 

Tanpa plat langsung 

dari komputer ke 

mesin sehingga lebih 

ekonomis 

Biasa digunkan untuk 

cetakan dalam 

jumlah yang tidak 

terlalu banyak dan 

harga dapat 

terjangkau 

Offet A4, F4, A3, 65 x 45, 

65 x100, 72 x 102 

Full colour, B/W, 

4/4, 4/0 

Dengan film lalu 

dibuat plat untuk 

cetak dan file harus 1 

per satu 

Biasa digunakan 

untuk cetakan besar 

seperti majalah, 

buku, brosure 

Sumber: PT. WSP 

Faktor penentu eksternal pada urutan keempat adalah lingkungan lokasi usaha. 

Berdasarkan tabel 4.2 pada faktor ini penulis memberikan bobot sekitar 10%. Lingkungan 

lokasi usaha yang mendukung usaha percetakan seiring dengan perkembangan pendapatan 

perkapita mereka, maka diharapkan mereka akan memberikan kontribusi yang cukup sebagai 

konsumen maupun sebagai agen marketing yang dapat memasarkan produk cetakan.  

Faktor penentu eksternal yang menjadi ancaman yaitu Pasokan bahan baku akan 

menjadi ancaman bagi industri percetakan apabila tidak adanya energi terbarukan. Maka 

dalam hal ini bahan baku yang merupakan bahan utama industri percetakan yaitu kertas 

sangat penting dan hal ini membuat penulis memberikan bobot nilai sebesar 15% karena 

pengaruhnya yang cukup signifikan terhadap industri percetakan tersebut. Hal ini juga 

dilatarbelakangi oleh Peraturan Presiden (Perpres) No. 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi 

Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK) ini merupakan pedoman 

perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi penurunan emisi Gas Rumah Kaca dan 

juga Peraturan Menteri Kehutana Republik Indonesia Nomor : P.16/Menhut-II/2012 Tentang  

Panduan Penanaman Satu Milyar Pohon Tahun 2012. Apabila tidak adanya energi terbarukan 
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tentang pasokan bahan baku industri percetakan yang berasal dari industri pengolahan kayu 

maka, hal tersebut lama kelamaan akan mematikan industri percetakan dan juga industri 

pengolahan kertas.   

Persaingan usaha yang ketat terkadang berdampak pada persaingan yang tidak sehat. 

Era percetakan digital pada awal milenium ini telah banyak memberikan dampak yang 

kurang sehat bagi industri percetakan pada umumnya hal ini dikarenakan untuk memenuhi 

target maksimal perusahaan terkadang perusahaan memberikan promosi harga yang diluar 

jangkauan akal sehat manusia. Perusahaan tidak lagi memperhatikan kaidah harga wajar 

untuk di jual ke konsumen akan tetapi perusahaan lebih condong kepada kaidah yang 

terpenting barang ‘’dagangannya laku’’. Padahal hal tersebut sangatlah berisiko pada industri 

percetakan pada umumnya sehingga nantinya akan timbul kanibal usaha, dimana dalam usaha 

percetakan yang satu akan saling memakan dengan usaha percetakan yang lainnya. Dalam hal 

ini penulis memberikan nilai dengan bobot 13%.  

Faktor lain yang menjadi ancaman bagi kelangsungan industri percetakan adalah 

peraturan pemerintah tentang upah minimum. Penulis memberikan nilai dengan bobot 

sebesar 10%. Dengan adanya peningkatan besaran upah yang harus dibayarkan oleh 

perusahaan tentunya hal tersebut akan menjadi beban bagi perusahaan. Karena dengan tingkat 

upah yang sangat tinggi apabila tidak dibarengi dengan pertumbuhan usaha yang bagus maka 

usaha tersebut akan menanggung beban yang sangat besar. Beban gaji tersebut juga harus 

melihat perkembangan persaingan usaha jangan sampai nantinya konsumen yang akan 

dibebankan dengan harga yang cukup tinggi. 

 

Tabel 4.7 

UMR daerah Tahunan di Kabupaten Bogor 

Upah Minimum Regional  

Tahun  

(Rupiah)  

2010  2009  2008  2007  

1.056.914  991.714  873.231  800.800  

 Sumber: Disnakertrans Kabupaten Bogor 

 

Berdasarkan faktor-faktor eksternal yang terdiri dari peluang dan ancaman maka dapat 

dibuat dalam satu tabel sebagai berikut. 
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Tabel 4.8 

Daftar Pembobotan untuk faktor eksternal PT. WSP 

Faktor-Faktor Eksternal Bobot 

Peluang   

Pertumbuhan Pasar yang Baik 20% 

Kesetiaan Pelanggan 17% 

Kecangihan Tekhnologi 15% 

Lingkungan Lokasi Usaha 10% 

Ancaman   

Pasokan bahan baku 15% 

Persaingan yang ketat 13% 

Peraturan Pemerintah UMP 10% 

Total 100% 

 

Suatu hasil dari penjumlahan tabulasi EFE Matrix diatas 2,5 menyatakan kesiapan 

suatu industri untuk menjawab tantangan eksternal, dalam hal ini PT. Wahana Sakti Prima 

dengan hasil 2,97 mengisyaratkan kesiapannya untuk memanfaatkan peluang-peluang yang 

ada, dengan meminimalisasi ‘ancaman’, bahkan kalau memungkinkan menjadikan suatu 

‘ancaman menjadi peluang bisnis.  

Untuk faktor eksternal yang menjadi ‘kekuatan’ PT. Wahana Sakti Prima, penulis 

memberikan nilai 4 atas ‘peluang’ sehubungan dengan bertumbuhnya industri percetakan 

diikuti dengan pertumbuhan pasar yang baik. Untuk ‘Peluang’ yang juga penulis berikan 

penilaian 3 (sebagai sangat potensial) adalah  lingkungan lokasi usaha dan kecangihan 

tekhnologi dan kesetiaan pelangan. 

Untuk ‘ancaman’, penulis memberikan angka 3 (sangat berpotensi) untuk menurunkan 

penjualan yang akan berdampak langsung dengan menurunnya pangsa pasar PT. Wahana 

Sakti Prima dari penjualan. Ancaman selanjutnya yang cukup signifikan dampaknya adalah 

pasokan bahan baku. Untuk mengatasi ancaman ini pihak PT. Wahana Sakti Prima harus 

melakukan suatu strategi yang dapat meminimalisasi ‘ancaman’, dan bahkan kalau 

memungkinkan menjadikan ‘ancaman’ ini sebagai peluang bisnis. 
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Tabel 4.9 

Tabel EFE Matrix PT. WSP 

 

No 

 

Critical Succes Faktor Bobot Peringkat Skor 

  

F
A

K
T

O
R

 E
K

S
T

E
R

N
A

L
 

Peluang       

1 Pertumbuhan Pasar yang Baik 0.20 4 0.80 

2 Kesetiaan Pelanggan 0.17 3 0.51 

3 Kecangihan Tekhnologi 0.15 3 0.45 

4 Lingkungan Lokasi Usaha 0.10 3 0.30 

  Ancaman       

1 Pasokan Bahan Baku 0.15 3 0.45 

2 Persaingan Yang Ketat 0.13 2 0.26 

3 Peraturan Pemerintah UMP 0.10 2 0.20 

    TOTAL 1   2.97 

 Sumber: data diolah 

 

4.4.   Analisa Lingkungan Internal 

Proses pelayanan yang dilalui oleh seorang konsumen untuk mendapatkan jasa 

pelayanan pencetakan pada PT. Wahana Sakti Prima pada saat datang langsung ditempat 

merupakan keberhasilan yang sangat ditentukan oleh efektifitas dan efisiensinya pelayanan 

oleh staf marketing terhadap permintaan konsumen. Pelayanan yang maksimal merupakan 

awal terbentuknya hubungan kerja yang baik antara perusahaan dan konsumen. 

Dengan pelayanan yang berkualitas maka akan membuat suatu pencitraan yang baik 

dimata konsumen, untuk itu pelayanan terhadap konsumen merupakan ujung tombak 

penjualan perusahaan. Karena dengan adanya pelayanan yang prima konsumen akan 

terpuaskan dan tentunya akan mempermudah kinerja pemasaran dalam perusahaan tersebut. 

Oleh karena itu, kualitas pelayana akan berhubungan dengan jumlah pendapatan perusahaan. 

Berdasarkan pengamatan penulis di PT. Wahana Sakti Prima, berikut langkah-langkah 

yang dilakukan oleh PT. Wahana Sakti Prima untuk memberikan pelayana kepada konsumen 

dapat dilihat pada gambar 4.2  
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Gambar 4.2 

Langkah-langkah Pelayanan Konsumen PT. Wahana Sakti Prima 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sumber: PT. WSP 

 

 Berdasarkan pengamatan penulis faktor internal yang terdapat pada PT. Wahana Sakti 

Prima yaitu pangsa pasar yang dipengaruhi oleh faktor harga yang cukup bersaing dengan 

perusahaan cetakan yang lainnya untuk masing-masing jenis cetakan yang bervariasi 

tergantung dari jenis bahan yang di pakai dan jenis cetaknya apakah full colour, satu warna, 

dua warna, ataupun hanya cetak digital serta di sesuaikan dengan kebutuhan konsumen 

seperti finishing di spot uv, doff, glossy, maupun di vernish.  

 Selain itu juga untuk menjaga kualitas pelayanan yang terbaik kepada konsumen di 

perlukan kerjasama tim yang solid untuk mendukung terciptakan lingkungan kerja yang 

harmonis. Menurut sumber PT. WSP faktor harga yang cukup bersaing tidak lepas dari bahan 

baku yang didapatkan dari distributor yang cukup murah. Hal ini diakui sangat membantu 

dalam menentukan harga jual untuk produk cetakan tersebut. Untuk lebih jelasnya dapat 

dilihat pada tabel dibawah ini beberapa harga produk cetakan PT. Wahana Sakti Prima.   

 

Permintaan 

/pemesana oleh 

konsumen 

Operator desain 

menerima file 

dari konsumen 

Operator desain menerima 

file dari konsumen dan 

memproses sesuai 

kebutuhan 

Desain 

siap 

cetak 

Desain 

edit 

Operator 

desain edit 

Persetujuan 

desain 

Operator 

cetak 

finishing 

Cashier  

A
cc 

k
o

n
su

m
e

n
 

Menyerahkan 

barang 

pesanan ke 

konsumen 
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karyawan yang berjumlah 30 orang tingkat pendidikan yang paling rendah ada pada tingkatan 

SLTP yang berjumlah 15 orang yang bertugas untuk  proses finishing dan kurir, sedangkan 

untuk tingkat SLTA/SMK grafika yang berjumlah 12 orang bertugas untuk proses desain, 

operator mesin, plotter, dan administrasi. Sedangkan sisanya yang 3 orang lulusan S1 

Komukasi bertugas sebagai manajer toko dan yang mengurusi segala kegiatan perusahaan 

dalam hal pekerjaan dan negoisasi kontrak kerja dengan konsumen.  

Faktor internal lain dari PT. Wahana Sakti Prima adalah fasilitas pendukung percetakan 

yang sangat lengkap dan sangat memudahkan para konsumen untuk mencetak berbagai 

macam model serta ukuran cetak karena di PT. Wahana Sakti Prima didukung oleh berbagai 

macam mesin cetak yang baik. 

Tabel 4.11 

Daftar Nama Mesin Produksi dengan Kapasitas Produksi/hari  

No Nama Mesin Media Size Kapasitas Produksi Satuan Jumlah 

1 Mesin GTO Komori 65 x 45 cm 100 rim/hari 1 

2 Hamada  A4, F4 50 rim/hari 2 

3 Hamada  Double Folio 50 rim/hari 2 

4 Korator A4, F4 50 rim/hari 1 

5 Poli A4, F4 30 rim/hari 1 

6 Plat 65 x 45 cm 100 plat 1 

7 Potong 65 x 100 50 rim/hari 3 

8 Nomorator A4, F4 50 rim/hari 1 

9 Canon IR 6500 A4, F4 50 rim/hari 3 

10 Binding A4, F4 100 rim/hari 1 

11 Doff, glossy A4, F4 50 rim/hari 1 

12 Roland Versaart Rs 640 1,6 m 200 m/hari 1 

13 HP DESIGNJET 510  100 CM 5 roll 1 

14 ROLAND VERSCAMM  1,34 M 5 roll 1 

Sumber : PT. WSP 

Faktor internal lainnya yaitu networking yang baik dengan berbagai pihak seperti 

bekerja-sama dengan suplier kertas, suplier plat dan tinta serta beberapa perusahaan 

percetakan. Memberikan brand nama logo perusahaan pada setiap cetakan majalah, buku, 

undangan serta membagikan flyers yang dibagikan kepada para konsumen tentang informasi 

harga serta beberapa jenis kertas yang dapat digunakan dan pemberian souvenir bagi 
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konsumen yang setia yang telah menjadi langganan merupakan salah satu bentuk kegiatan 

untuk menjada hubungan yang baik dengan para konsumen. 

4.5.   IFE Matrix 

Berdasarkan analisa temuan dari faktor-faktor internal yang telah penulis uraikan 

sebelumnya, maka dapat dianalisa  suatu hubungan antara kelemahan dan kekuatan internal 

untuk dibuatkan suatu besaran yang menjelaskan posisi ‘internal’ PT. Wahana Sakti Prima. 

Lebih lanjut, penulis merinci faktor-faktor kekuatan internal tersebut, yakni: Pangsa Pasar, 

networking dan Fasilitas pendukung produksi. Adapun untuk faktor-faktor kelemahan 

internal yakni : kualitas SDM dan sarana promosi yang belum cukup memadai.  

Dari faktor-faktor internal diatas penulis akan memberikan suatu skala kepentingan 

terhadap keberhasilan internal PT. Wahana Sakti Prima, dengan melakukan pembobotan, 

yakni bobot mendekati 100% menyatakan suatu faktor internal sangat ‘berpengaruh’, 

sebaliknya skala yang menjauhi 100% menyatakan bahwa faktor tersebut mempunyai 

pengaruh yang relatif kecil terhadap keberhasilan internal perusahaan. 

Dari faktor-faktor internal seperti yang telah penulis uraikan diatas penulis memberikan 

bobot atau skala perioritas terhadap pangsa pasar dapat dilihat dari tabel 4.3 grafik data 

penjualan yang menujukan kenaikan setiap tahunnya, sehingga dalam hal ini penulis 

memberikan bobot nilai sebesar 30%. Hal ini dikarenakan pangsa pasar sangat berhubungan 

langsung dengan konsumen. Fasilitas pendukung produksi yang lengkap dapat dilihat pada 

tabel 4.10 daftar nama mesin produksi dengan kapasitas produksi/hari. Dimana fasilitas 

produksi tersebut sangat membantu dalam hal untuk mempermudah kelancaran produksi 

cetakan perusahaan, sehingga hasil yang didapatkan lebih cepat. Hal ini tentunya dapat 

memaksimalkan keuntungan perusahaan karena jangka waktu pengerjaan yang lebih cepat. 

Dalam hal ini penulis memberikan bobot nilai sebesar 20%.  

 Networking yang baik sangat menentukan kelangsungan usaha percetakan tersebut. Hal 

tersebut merupakan suatu keunggulan dalam perusahaan untuk mempermudah mendapatkan 

berbagai macam kebutuhan pasokan bahan cetakan untuk meningkatkan penjualan. Selain itu 

juga networking dibutuhkan sebagai sarana promosi bagi perusahaan untuk meningkatkan 

pendapatannya. Dalam hal ini penulis memberikan bobot nilai sebesar 20%. 

 

 

 

 

Strategi pemasaran produk cetakan..., Rahmadoni, Ma.-Ibs, 2013



59 
 

Tabel 4.12 

Daftar Supplier PT. WSP 

No Nama Suplier Keterangan 

1 Toko Simpati Master mesin Toko 

2 Toko Karya Indah Kertas 

3 Toko Premier Kertas 

4 Sarasija Tinta dan Toner 

5 Toko Warna Agung Kertas 

6 Subur Sinar Mandiri Plat dan Tinta  
                          Sumber : PT. WSP 

Dari faktor-faktor internal diatas terdapat beberapa faktor yang menjadi ‘kelemahan’ 

internal PT. Wahana Sakti Prima. Penulis sangat memperhatikan faktor kelemahan PT. WSP 

dalam hal ketersediaan kualitas SDM berdasarkan tingkat pendidikan karyawan yang telah 

penulis uraikan diawal sebelumnya yang belum berkualitas sesuai dengan kebutuhan 

perusahaan. Penulis memberikan bobot nilai sebesar 15%, karena hal tersebut nantinya akan 

berdampak pada performa perusahaan secara menyeluruh terlebih untuk mengembangan 

usahanya seperti mendatangkan teknologi mesin cetak yang terbaru.  

Sarana promosi yang belum lengkap dari PT. Wahana Sakti Prima untuk memenangkan 

persaingan usaha percetakan di era moderenisasi seperti sekarang ini dimana kebutuhan akan 

jasa layananan on line sangat banyak diterapkan oleh beberapa perusahaan untuk 

meningkatkan penjualan. Dalam hal ini PT. Wahana Sakti Prima belum mempunyai suatu 

alat pemasaran secara e-commerce. Penulis sangat concernt dalam hal ini, karena penulis 

beranggapan bahwa dengan tersedianya layanan e-commerce maka akan lebih memudahkan 

bagi perusahaan dalam kegiatan promosi serta untuk memperluas jangkauan pemasaran. 

Dalam hal ini penulis memberikan bobot nilai sebesar 15%.  

Dari hasil analisa faktor-faktor internal tersebut, maka dapat dibuat tabel IFE Matrixnya 

sebagai berikut. 

Tabel 4.13 

Daftar Pembobotan Untuk Faktor-Faktor Internal PT. WSP 

Faktor-Faktor Internal Bobot 

Kekuatan   

Pangsa Pasar Tinggi 20% 

Networking 20% 

Fasilitas Pendukung Produksi 30% 

Kelemahan   

Kualitas SDM 15% 

Sarana Promosi 15% 

Total 100% 
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Dari IFE matrix diperoleh total skor = 2,85 yang menunjukkan bahwa perusahaan 

sudah mempunyai strategi yang baik dalam mengantisipasi kelemahan internal yang ada. 

Hasil tabulasi ini juga mengisyaratkan kekuatan internal PT. Wahana Sakti Prima untuk 

pemasaran berada diatas rata-rata industri sejenis. Untuk faktor internal yang menjadi 

‘kekuatan’ PT. Wahana Sakti Prima, penulis memberikan nilai 4 untuk pangsa pasar yang 

tinggi, Sedangkan untuk  networking dan fasilitas pendukung maka PT. Wahana Sakti Prima 

memiliki kualitas yang sedikit lebih dari para pesaingnya, oleh karenanya penulis 

memberikan nilai 2 dan 3. Untuk faktor kelemahan internal, maka dengan semakin ketatnya 

persaingan perusahaan, penulis memberikan nilai 3 untuk kualitas SDM dan nilai 2 untuk 

sarana promosi, karena para pesaing PT. Wahana Sakti Prima terbukti dapat menjangkau 

pangsa pasar yang lebih luas walaupun para pesaing PT. Wahana Sakti Prima memiliki 

fasilitas pendukung yang sangat minim akan tetapi mereka mampu memanfaatkan peluang 

lewat jalur sarana promosi seperti e-commerce yang terbukti dapat meningkatkan penjualan 

perusahaan. 

Tabel 4.14 

Tabel IFE Matrix PT. WSP 

No 
  

Critical Succes Faktor Bobot Peringkat Skor 

  

F
A

K
T

O
R

 I
N

T
E

R
N

A
L

 

Kekuatan       

1 Pangsa Pasar Tinggi 0.20 4 0.80 

2 Networking 0.20 2 0.40 

3 Fasilitas Pendukung Produksi 0.30 3 0.90 

  Kelemahan       

1 Kualitas SDM 0.15 3 0.45 

2 Sarana Promosi 0.15 2 0.30 

    TOTAL 1   2.85 

   Sumber: data diolah 

 

4.6.   SWOT Matrix 

Dari hasil pengamatan eksternal dan internal faktor PT. Wahana Sakti Prima, maka 

penulis akan melakukan analisa SWOT, yakni dengan mengkombinasikan ‘kekuatan’ dan 

‘kelemahan (faktor-faktor internal) dengan ‘peluang’ dan ‘ancaman’ (faktor-faktor eksternal), 

yang akan menghasilkan empat (4) pilihan strategi yang dapat dilakukan oleh PT. Wahana 

Sakti Prima. Keempat stategi tersebut adalah sebagai berikut : 
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Tabel 4.15 

Matrix Analisis SWOT  PT. WSP 

              IFAS 

 

  

 

EFAS 

Strengths - S  

1. Pangsa Pasar Tinggi 

2. Networking 

3. Fasilitas Pendukung 

Weaknesses – W 

1. Kualitas SDM 

2. Sarana Promosi 

Opporotunities–O 

1. Pertumbuhan 

Pasar Yang Baik 

2. Kesetiaan 

Pelanggan 

3. Kecanggihan 

Tekhnologi 

4. Lingkungan 

Lokasi Usaha 

Strategi S-O 

1. Meningkatkan kualitas produk  

untuk memperoleh kesetiaan 

pelanggan (S1, S2 ; O3, O2, O1) 

2. Mengembangkan produk  dengan 

memanfaatkan teknologi untuk  

memenuhi keinginan pasar dan 

memperluas pangsa pasar (S2, S3 ; 

O1, O2) 

 

Strategi W-O 

1. Memberikan pelatihan dan 

menetapkan standar keahlian 

karyawan (W1 ; O2) 

2. Membuat media promosi e-

commerce untuk memperluas 

pemasaran dan meningkatkan 

penjualan. (W2 ; O1,O2)  

3. Penetrasi Pasar (W1, W2 ; O1, 

O2, O3) 

Threats – T 

1. Persaingan yang 

ketat 

2. Pasokan bahan 

baku 

3. Peraturan 

pemerintah 

tentang UMP 

Strategi S-T 

1. Meningkatkan daya saing 

penjualan melalui efisiensi dan 

kualitas produk (S3; T1) 

2. Mencari alternatif distributor 

bahan baku yang lebih besar (S2 ; 

T2) 

3. Efisiensi biaya operasional (S2 ; 

T3) 

Strategi W-T 

1. Mengoptimalkan  kapasitas 

dan kualitas produksi (W1 ; 

T1) 

2. Melakukan joint venture 

dengan beberapa perusahaan 

percetakan (W2 ; T1, T2, T3) 

3. Membuka kantor cabang 

(W2 ; T1, T2, T3) 

Sumber: data diolah 

 

Berdasarkan analisa Matrix SWOT sesuai Tabel 4.14 diatas, dan sejalan dengan visi 

dan misi perusahaan, maka dapat dipertimbangkan untuk melakukan strategi dibawah ini 

untuk strategi pemasaran produk cetakan pada PT. Wahana Sakti Prima: Strategi SO, 

menciptakan strategi yang menggunakan ‘kekuatan’ untuk memanfaatkan ‘peluang’. Strategi 

yang dapat dilakukan adalah strategi intensif dengan melakukan penetrasi pasar yaitu dengan 
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mencari pangsa pasar yang lebih besar untuk produk atau jasa yang sudah ada sekarang lewat 

usaha pemasaran yang lebih gencar. Selain itu juga dapat dilakukan dengan Pengembangan 

pasar yaitu strategi ini dilakukan dengan menperkenalkan produk atau jasa yang sudah ada ke 

wilayah geografis  baru guna meningkatkan pangsa pasar dan lebih mendekatkan diri kepada 

konsumen agar konsumen mudah menjangkau sehingga kesetiaan konsumen tetap terjaga.  

Untuk Pengembangan produk Strategi ini dilakukan dengan mencari kenaikan penjualan 

dengan memperbaiki produk atau jasa yang sudah ada atau mengembangkan yang baru 

dengan menggunakan peralatan tekhnologi terkini. 

Strategi WO, menciptakan strategi untuk mengatasi ‘kelemahan-kelemahan’ untuk 

meraih kesempatan. Strategi yang dapat dilakukan adalah memberikan pelatihan dan 

menetapkan standar keahlian karyawan untuk meningkatkan potensi yang dimiliki dalam diri  

dan membuat media promosi e-commerce untuk memperluas pemasaran dan meningkatkan 

penjualan atau dengan kata lain melakukan strategi intensif dengan penetrasi pasar. Strategi 

ini dilakukan dengan mencari pangsa pasar yang lebih besar untuk produk atau jasa yang 

sudah ada sekarang lewat usaha pemasaran yang lebih gencar. 

Strategi ST, yang dapat dilakukan adalah diversifikasi jasa pelayanan, yakni sama 

seperti pada SO srategi, meningkatkan daya saing penjualan melalui efisiensi dan kualitas 

produk, mencari alternatif distributor bahan baku yang lebih besar, dan melakukan efisiensi 

biaya operasional guna menekan pengeluaran yang berlebihan. Dengan adanya peraturan 

pemerintah tentang UMP yang mengalami kenaikan maka hal ini akan memberika dampak 

terhadap kenaikan semua sektor dalam proses produksi akan tetapi untuk menekan agar tidak 

terlalu signifikan kenaikan harga jual barang maka perusahaan melakukan efisiensi terhadap 

biaya operasional untuk mengurangi beban tersebut. 

Strategi WT, strategi yang harus dilakukan adalah defensif (mempertahankan pasar), 

yakni sama dengan ST strategi, akan tetapi untuk mempertahankan pasar tersebut dengan 

cara mengoptimalkan  kapasitas dan kualitas produksi serta melakukan joint venture dengan 

beberapa perusahaan percetakan. Karena dengan melakukan hal tersebut pangsa pasar yang 

sudah didapat dapat lebih dipertahankan dan juga dengan melakukan joint venture pada 

perusahaan percetakan dapat mengoptimalkan keuntungan dan meningkatkan penjualan serta 

dapat mengembangkan pasar yang baru. Strategi ST merupakan strategi yang sangat berperan 

besar dalam perkembangan dunia usaha pada saat ini dan merupakan ancaman bagi 

keberlangsungan dunia usaha. 
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4.7.   SPACE Matrix 

Dengan melakukan analisa posisi dan evaluasi, maka PT. Wahana Sakti Prima dapat 

mengetahui posisinya di pasar, apakah agresif, defensif, konservatif, atau kompetitif. SPACE 

Matrix dipakai untuk memetakan kondisi perusahaan dengan menggunakan model yang 

dipresentasikan dengan menggunakan diagram cartesius. 

Masing-masing sumbu (axes) dari matriks SPACE menyatakan dua dimensi, yaitu : 

a) Dimensi internal : financial strength (FS) dan competitive advantage (CA) 

b) Dimensi eksternal : environmental stability (ES) dan industry strength (IS) 

Competitive advantage, dan Financial strength yang akan mewakili sumbu X, kemudian 

Keseimbangan Lingkungan (Environment Stability), dan industri strength yang mewakili 

sumbu Y. Dengan matriks SPACE, informasi usaha percetakan PT. Wahana Sakti Prima 

adalah sebagai berikut : 

Tabel 4.16 

Keriteria Posisi Internal dan Eksternal PT. WSP 

Internal Stretegic Position Rating External Strategic Position Rating 

• Kekuatan 

  (+1 Sangat Jelek, +6 Sangat Baik)  

Pangsa Pasar yang Tinggi 

Networking 

Fasilitas Pendukung Produksi 

 

 

4 

4 

4 

• Ancaman           

  (-6 Sangat Jelek, -1 Sangat Baik) 

Pasokan Bahan Baku 

Persaingan Yang Ketat 

Peraturan Pemerintah UMP 

 

 

-3 

-3 

-2 

12 -8 

 Kelemahan 

    (-6 Sangat Jelek, -1 Sangat Baik) 

Kualitas SDM 

Sarana Promosi                               

Rating •  Peluang                    

(+1 Sangat Jelek, +6 Sangat Baik) 

Pertumbuhan Pasar yang Baik 

Kesetiaan Pelanggan 

Kecangihan Tekhnologi 

Lingkungan Lokasi Usaha 

 

 

Rating 

 

-2 

-2 

 

4 

4 

4 

3 

-4 

15 

Sumber: data diolah 
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Kekuatan    =  12/3 = 4 Ancaman = -8/3  = -2.66 

Kelemahan =  -4/2 = -2 Peluang   =  15/4 = 3.75 

Kekuatan + Kelemahan = 2 Ancaman + Peluang = 1.09 

Berikut gambar matriks SPACE yang di dapat dari hasil perhitungan : 

 

Gambar 4.3 

SPACE Matrix PT. Wahana Sakti Prima 

 

 

Conservative Aggresive 

                                                                                         (2 ; 1.09) 

 

 

 

 

 

 

Deffensive Competitive 

 

 

Sumber: data diolah 

 

Dari gambar SPACE matrix, dapat dilihat bahwa yang digunakan adalah strategi 

agresif. Berkenaan dengan strategi agresif ini, perusahaan dapat melakukan strategi 

pertumbuhan intensif, pertumbuhan integratif, dan atau strategi diversifikasi. Strategi 

pertumbuhan intensif yang dapat dilakukan perusahaan ini misalnya penetrasi pasar, 

pengembangan pasar, pengembangan produk, dan diversifikasi. Salah satu contoh yaitu 

melakukan strategi agresif dengan meningkatkan ‘market share’ di daerah Cibinong dengan 

memasuki pasar yang baru (market penetration) seperti daerah Bogor, Cianjur, Depok, dan 

Jakarta, dan juga meningkatkan penjualan di Cibinong (existing market coverage). 

Sedangkan untuk menerapkan strategi pertumbuhan integratif, perusahaan dapat 

melakukan integrasi hulu, hilir, ataupun horizontal. Sedangkan strategi diversifikasi terbagi 

menjadi diversifikasi konsentris, horizontal, dan konglomerat.  

4 
3 
2 
1 

1    2      3      4 
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4.8.   IE Matrix 

Analisa IE (internal and eksternal) adalah kelanjutan dari EFE (eksternal factor 

evaluation) dan IFE (internal factor evaluation). Dengan ‘mengkombinasikan’ EFE dan IFE, 

maka akan didapat suatu posisi yang dikategorikan kedalam sembilan (9) kotak, seperti 

Gambar 4.4 dibawah ini. EFE PT. Wahana Sakti Prima adalah 3.24 yang mewakili sumbu Y, 

dan IFEnya 2.9. 

Gambar 4.4 

IE Matrix PT. Wahana Sakti Prima 

 

 

Berdasarkan Matrix IE, maka strategi yang harus dilakukan PT. Wahana Sakti Prima 

adalah penetrasi pasar dan  pengembangan produk salah satunya yaitu dengan memanfaatkan 

kekuatan internal dalam hal meningkatkan kapasitas produksi dengan memanfaatkan fasilitas 

percetakan yang ada dengan tekhnologi peralatan percetakan yang dimiliki sementara 

berusaha untuk memaksimalkan kekuatan eksternal, untuk kemudian melakukan ‘perluasan’ 

(market penetration) sejalan dengan perkembangan dunia usaha. 

4.9.   Grand Strategy Matrix 

Strategi PT. Wahana Sakti Prima pada Grand Strategy Matrix dipilih atas penilaian dua 

hal, yaitu : 

a) Tujuan utama strategi umum, dalam hal ini apakah menekankan pada mengatasi  

kelemahan atau memaksimalkan kekuatan. 

b) Pengutamaan tindakan internal atau eksternal untuk pertumbuhan atau profitabilitas. 

Atas dasar 2 penilaian tersebut, perusahaan memutuskan untuk memaksimalkan keuntungan 

dengan menggunakan tindakan internal. Hal itu dilakukan karena tindakan internal dapat 
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lebih mudah untuk dikendalikan daripada mengandalkan kejadian-kejadian dari lingkungan 

eksternal. Selain itu, memaksimalkan keuntungan dipilih dengan pemikiran bahwa tujuan 

perusahaan untuk menghasilkan keuntungan yang lebih besar akan tercapai. 

 

Gambar 4.5 

Grand Strategy Matrix PT. Wahana Sakti Prima 

Meminimalkan kelemahan 

 

 

 

 

 

  

 2           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Memaksimalkan keuntungan 

 

 

Dari pemilihan strategi tersebut, perusahaan ditempatkan pada kuadran ke tiga pada 

Matrix Grand Strategy yaitu strategi yang memaksimalkan keuntungan dengan melakukan 

tindakan internal. Hal ini sesuai dengan tabel IE yang menunjukan berada pada wilayah hold 

and maintain (kuadran V) sehingga strategi yang dijalankan adalah penetrasi pasar 

(konsentrasi) dan pengembangan produk. 

 Strategi-strategi dalam kuadran tiga tersebut terdiri dari konsentrasi, pengembangan 

pasar, dan pengembangan produk. Strategi konsentrasi merupakan strategi dimana 

perusahaan berkonsentrasi dan bertumbuh-kembang pada hampir semua sumber daya yang 

Internal Eksternal 

Integrasi Vertikal 

Diversifikasi Konglomerat 11 

Turn Around/Penghematan 

Divestasi 

Likuidasi 

Konsentrasi 

Pengembangan Pasar 

Pengembangan Produk 

Integrasi Horizontal 

Diversifikasi Konsentrik 

Joint venture 

1 

4 3 
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sejenis, misalnya memperluas segmen pasar untuk mengurangi potensi persaingan. Kegiatan 

yang dapat dilakukan untuk mengembangkan pasar yaitu menemukan atau mengembangkan 

pasar baru untuk produk yang sudah ada. Sedangkan strategi pengembangan produk yaitu 

menciptakan produk baru yang memberikan keunggulan potensial bagi pasar yang ada.  

4.10.   QSPM Matrix 

Dengan menganalisa melalui QSPM Matrix, maka manajemen PT. Wahana Sakti Prima 

dapat menentukan strategi marketing mana yang paling efektif untuk dilakukan untuk 

pemasaran di Cibinong dan sekitarnya. Berikut alternatif dari masing-masing strategi yang 

disarankan: 

IFE dan EFE (melalui analisa SWOT) 

Strategi S-O 

1. Meningkatkan kualitas produk  untuk 

memperoleh kesetiaan pelanggan (S1, S2 ; O3, 

O2, O1)          

(penetrasi pasar) 

2. Mengembangkan produk  dengan 

memanfaatkan teknologi untuk  memenuhi 

keinginan pasar dan memperluas pangsa 

pasar (S2, S3 ; O1, O2)      

(pengembangan produk) 

 

Strategi W-O 

1. Memberikan pelatihan dan menetapkan 

standar keahlian karyawan (W1 ; O2) 

(pengembangan produk) 

2. Membuat media promosi e-commerce 

untuk memperluas pemasaran dan 

meningkatkan penjualan. (W2 ; O1,O2)  

(penetrasi pasar) 

3. Penetrasi Pasar (W1, W2 ; O1, O2, O3) 

(penetrasi pasar) 

 

Strategi S-T 

1. Meningkatkan daya saing penjualan melalui 

efisiensi dan kualitas produk (S3; T1) 

(pengembangan produk) 

2. Mencari alternatif distributor bahan baku 

yang lebih besar (S2 ; T2) 

(pengembangan produk) 

3. Efisiensi biaya operasional (S2 ; T3) 

(penetrasi pasar) 

Strategi W-T 

1. Mengoptimalkan  kapasitas dan kualitas 

produksi (W1 ; T1) 

(pengembangan produk) 

2. Melakukan joint venture dengan 

beberapa perusahaan percetakan (W2 ; 

T1, T2, T3) 

(penetrasi pasar) 

3. Membuka kantor cabang 

(W2 ; T1, T2, T3) 

(penetrasi pasar) 
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A. Hasil pemetaan dari SPACE Matrix 

Berdasarkan hasil perhitungan SPACE Matrix yang terdapat pada tabel 4.15 maka, hasilnya 

dapat dilihat pada gambar 4.3 dimana dalam gambar tersebut menunjukan posisi di pasar 

perusahaan PT.WSP adalah menggunakan strategi agresif dengan koordinat (2; 2,6). 

B. Hasil pemetaan dari IE Matrix 

Dengan mengkombinasikan EFE dan IFE maka didapat suatu posisi yang menunjukan 

strategi yang harus dilakukan oleh PT. Wahana Sakti Prima berada pada kuadran V dengan 

strategi penetrasi pasar dan pengembangan produk. 

C. Hasil pemetaan dari Grand Strategy Matrix 

Penetrasi Pasar 

1. Meningkatkan kualitas produk  untuk 

memperoleh kesetiaan pelanggan  

2. Membuat media promosi e-commerce 

untuk memperluas pemasaran dan 

meningkatkan penjualan.  

3. Penetrasi Pasar  

4. Efisiensi biaya operasional  

5. Melakukan joint venture dengan 

beberapa perusahaan percetakan  

6. Membuka kantor cabang 

 

 

 

 

Pengembangan Produk 

1. Memberikan pelatihan dan 

menetapkan standar keahlian 

karyawan  

2. Mengembangkan produk  dengan 

memanfaatkan teknologi untuk  

memenuhi keinginan pasar dan 

memperluas pangsa pasar  

3. Meningkatkan daya saing penjualan 

melalui efisiensi dan kualitas produk  

4. Mencari alternatif distributor bahan 

baku yang lebih besar  

5. Mengoptimalkan  kapasitas dan 

kualitas produksi  

 

 

Penjelasan implementasi untuk masing strategi di atas telah penulis jelasakan pada 

bahasan sebelumnya. Dari semua strategi alternatif yang ditawarkan, maka penulis 

mengambil Strategi penetrasi pasar (Market Penetration) dan pengembangan produk (Produk 

Development). Hal yang dapat dilakukan dalam penetrasi pasar adalah Meningkatkan kualitas 

produk  untuk memperoleh kesetiaan pelanggan, membuat media promosi e-commerce untuk 

memperluas pemasaran dan meningkatkan penjualan, efisiensi biaya operasional,  melakukan 

joint venture dengan beberapa perusahaan percetakan  serta membuka kantor cabang baru. 
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Sedangkan untuk pengembangan produk yaitu dengan memberikan pelatihan dan 

menetapkan standar keahlian karyawan, mengembangkan produk dengan memanfaatkan 

teknologi untuk  memenuhi keinginan pasar dan memperluas pangsa pasar, meningkatkan 

daya saing penjualan melalui efisiensi dan kualitas produk, mencari alternatif distributor 

bahan baku yang lebih besar, dan mengoptimalkan  kapasitas dan kualitas produksi  

Dengan menggunakan analisa matrix QSPM didapat pilihan alternatif yang paling 

efektif, yakni melakukan penetrasi pasar total nilai kemenarikan 6,82, lebih besar dari pada 

alternatif pengembangan produk dengan total nilai kemenarikan 6,03. 

Tabel 4.17 

Quantitative Strategie Planning Matrix (QSPM) 

No 
  

Critical Succes Faktor Bobot 
Penetrasi Pasar Pengembangan Produk 

AS TAS AS TAS 

  

F
A

K
T

O
R

 I
N

T
E

R
N

A
L

 

Kekuatan           

1 Pangsa Pasar Tinggi 0.20 4 0.8 3 0.6 

2 Networking 0.20 4 0.8 3 0.6 

3 Fasilitas Pendukung Produksi 0.30 4 1.2 4 1.2 

  Kelemahan           

1 Kualitas SDM 0.15 2 0.3 2 0.3 

2 Sarana Promosi 0.15 2 0.3 1 0.15 

  

F
A

K
T

O
R

 E
K

S
T

E
R

N
A

L
 

Peluang           

1 

Pertumbuhan Pasar yang 

Baik 0.20 4 0.8 3 0.6 

2 Kesetiaan Pelanggan 0.17 4 0.68 3 0.51 

3 Kecangihan Tekhnologi 0.15 4 0.6 3 0.45 

4 Lingkungan Lokasi Usaha 0.10 3 0.3 2 0.2 

  Ancaman           

1 Pasokan Bahan Baku 0.15 3 0.45 4 0.6 

2 Persaingan Yang Ketat 0.13 3 0.39 4 0.52 

3 Peraturan Pemerintah UMP 0.10 2 0.2 3 0.3 

TOTAL 6.82   6.03 
Sumber: data diolah 

 

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari QSPM Matrix maka strategi yang dipilih oleh 

PT. Wahana Sakti Prima yaitu strategi penetrasi pasar. Karena kekuatan internal yang 

dimiliki oleh perusahaan sangat mendukung bagi perusahaan untuk memenangkan persaingan 

usaha dengan perusahaan lain sehingga nantinya perusahaan akan memperoleh keuntungan 

yang maksimal. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan analisa EFE dan IFE, yang dilanjutkan dengan analisa SWOT, SPACE 

Matrix, IE Matrix, Grand Strategi Matrix dan QSPM, maka sesuai dengan Visi dan Misi 

perusahaan, penulis menyimpulkan sebagai berikut: 

1. Kemampuan eksternal PT. Wahana Sakti Prima sehubungan dengan strategi 

pemasaran produk cetakan berada sedikit di atas rata-rata industri dengan nilai EFE 

2,97 (2,50). Ada beberapa peluang yang harus dimanfaatkan dengan baik oleh PT. 

Wahana Sakti Prima untuk meningkatkan penjualan yaitu pertumbuhan pasar yang 

baik, kesetiaan pelangan, kecangihan tekhnologi dan lingkungan lokasi usaha. 

Adapun untuk ancaman yang perlu disiasati untuk mencari alternatif lain serta 

solusi kedepannya yaitu pasokan bahan baku, persaingan yang ketat dan peraturan 

pemerintah yang terkait dengan UMP. 

2. Kemampuan internal PT. Wahana Sakti Prima sehubungan dengan strategi 

pemasaran produk cetakana juga berada sedikit diatas rata-rata industri dengan nilai 

IFE 2,85 (2,50).  Yang menjadi kekuatan dari PT. Wahana Sakti prima adalah 

pangsa pasar yang tinggi yang didukung oleh networking yang bagus dan juga 

fasilitas pendukung percetakan yang sangat lengkap. Akan tetapi kelemahan yang 

paling signifikan dari PT. Wahana Sakti Prima adalah kualitas sumberdaya manusia 

yang masih kurang berkualitas dari segi pendidikan serta keterbatasan sarana 

promosi yang belum mempergunakan e-commerce untuk alternatif strategi 

pemasaran produk cetakan. 

3. Sedangkan jika melihat dari analisis SWOT, SPACE Matriks, IE Matriks, Grand 

Strategi Matrik, dan QSPM maka formulasi strategi pemasaran yang dipilih yaitu 

melakukan strategi penetrasi pasar dengan cara meningkatkan kualitas produk  

untuk memperoleh kesetiaan pelanggan melalui membuat media promosi e-

commerce untuk memperluas pemasaran dan meningkatkan penjualan serta 

melakukan efisiensi biaya operasional dengan melakukan joint venture dengan 
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beberapa perusahaan percetakan dan tentunya dengan membuka kantor cabang baru 

untuk lebih meningkatkan penjualan dan memperoleh keuntungan yang maksimal. 

5.2 Saran 

Untuk mendukung pelaksanaan strategi pemasaran produk cetakan pada PT. Wahana 

Sakti Prima penulis menyarankan beberapa saran yang mungkin dapat diterapkan oleh 

manajemen PT. Wahana Sakti Prima untuk meningkatkan penjualan dan meningkatkan 

keuntungan perusahaan adalah sebagai berikut : 

1. Berdasarkan hasil dari analisis faktor-faktor internal  bahwa PT. Wahana Sakti Prima 

harus memperhatikan kualitas SDM karyawan untuk meningkat penjualan serta 

penerapan tekhnologi cetakan yang digunakan sehingga nantinya tidak terjadi 

kesalahan dalam penggunaan mesin-mesin yang berteknologi modern nantinya. 

Kualitas SDM yang berkualitas juga sangat mempengaruhi performa dalam 

menghadapi setiap klien, sehingga klien akan merasa apa yang dia inginkan dapat 

dimengerti dan juga tentunya akan memberikan kepuasan kepada konsumen sehingga 

akan memberikan timbal balik kepada perusahaan dalam segi promosi. 

2. Dari hasil faktor internal tersebut juga didapat bahwa strategi pemasaran yang banyak 

digunakan perusahaan lain yaitu menggunakan media e-commerce sebagai media 

promosi untuk meningkatkan penjualan juga patut di contoh dan diterapkan oleh 

manajemen PT. Wahana Sakti Prima. Hal ini tentunya akan sangat membantu bagi 

konsumen di daerah lain apabila menginginkan referensi tempat cetakan yang 

memberikan harga terbaik, cepat dan berkualitas. 

3. Berdasarkan hasil dari analisis faktor-faktor eksternal bahwa yang menjadi ancaman 

apabila  tidak dijadikan solusi untuk kedepannya yaitu yang paling mempengaruhi 

untuk industri percetakan ini adalah ketersediaan pemasok bahan baku. Karena dari 

data yang didapat PT. Wahana Sakti Prima masih kurang memiliki pemasok bahan 

baku yang cukup banyak yang dapat dijadikan alternatif apabila terjadi kelangkaan. 

4. Hasil analisis QSPM menunjukan bahwa manajemen PT. Wahana Sakti Prima 

disarankan untuk menggunakan strategi pemasaran yaitu melakukan penetrasi pasar 

dari pada melakukan pengembangan produk. Karena dengan melakukan penetrasi 

pasar dapat memperluas jangkauan pemasaran dan meningkatkan keuntungan 

perusahaan dari segi penjualan serta mengefisensikan biaya promosi. 
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