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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 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

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 
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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.  

Penetapan strategi pemasaran yang akan berpengaruh pada naik turunnya volume 

penjualan sangatlah penting. 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 dihasil kan 

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”. 

Perumusan Masalah, Pembatasan Masalah, Tujuan dan Manfaat 

Adapun perumusan 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 2012-2014? 

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

pada periode 2012-2014? 

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 2012-

2014. 

Tujuan dari strategi pemasaran produk cetakan pada PT. Wahana Sakti Prima periode 

2012-2014 adalah sebagai berikut: 

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

Prima pada periode 2012-2014. 

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

Wahana Sakti Prima pada periode 2012-2014. 
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  PT. Wahana Sakti Prima  

Pengumpulan Data  

Lingkungan Internal 

 Faktor Ekonomi 

 Faktor Pemerintah 

 Faktor Social 

 Faktor Tekhnologi 

Lingkungan Eksternal  

 Keuangan dan Akuntansi 

 SDM 

 Pemasaran 

 Operasi 

 Penelitian dan Pengembangan 

 Analisis EFE dan IFE 

 SWOT 

 Space matrix 

 Analisis Matrik IE 

 Analisis QSPM (menentukan strategi) 

Manfaat dari strategi pemasaran produk cetakan pada PT. Wahana Sakti Prima 

periode 2012-2014 adalah sebagai berikut: 

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

Prima pada periode 2012-2014. 

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

Prima. 

Sedangkan manfaat yang didapat bagi perusahaan dari strategi pemasaran produk 

cetakan PT. Wahana Sakti Prima adalah sebagai berikut: 

a. Memperoleh informasi mengenai strategi pemasaran cetakan yang dapat 

diberikan kepada PT. Wahana Sakti Prima. 

b. Memperoleh sumbangan masukan untuk meningkatkan pemasaran produk 

cetakan bagi perusahaan. 

 

Rerangka pemikiran penelitian 
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2.1.    Tinjauan Teoritis 

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). 

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. 

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.  

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 alternatif yang dapat dipilih perusahaan. 
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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.  

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 dengan 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 atau jasa baru yang tidak berkaitan 
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dengan produk atau jasa yang sudah ada  

 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 

 

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.  

3.2.  Jenis Data dan Sumber Data 

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini berupa data kuantitatif, yaitu data 

yang berupa bilangan angka-angka yang tercantum dalam laporan-laporan progresif dari hasil 
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penjualan PT.Wahana Sakti Prima. Dalam hal ini, sumber data kuantitatif di peroleh dari  

Data penjualan PT.Wahana Sakti Prima dan data yang diperoleh melalui wawancara pihak 

PT. Wahana Sakti Prima. Serta 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 seperti data produk yang dijual, 

harga, tempat, dan promosi yang sudah dilakukan oleh perusahaan. Sedangkan 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 antara lain informasi internal perusahaan.  

3.3. Metode Pengumpulan Data dan Teknik 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. 

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 melalui wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka 

3.4. Teknik Pengolahan Data 

3.4.1. 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 

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.  

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.   

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.  

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).  
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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.  

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.  

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. 

4.1 Pembahasan Hasil Penelitian 

4.1.1   EFE Matrix 

Faktor-faktor posisi eksternal PT. Wahana Sakti Prima 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 akan diberikan 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 analisanya: 

Tabel 4.1 

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

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

pertumbuhan pasar yang baik. Untuk ‘Peluang’ yang juga diberikan 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. 

Tabel 4.2 

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 

4 Peraturan Pemerintah UMP 0.10 2 0.20 

    TOTAL 1   2.97 

 

4.1.2   IFE Matrix 

Berdasarkan analisa temuan dari faktor-faktor internal, 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 akan diberikan 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. 
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Tabel 4.3 

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% 

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 4.4 

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 

 

4.1.3   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 4.5 

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) 

 

4.1.4   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 : 
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Tabel 4.6 

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 

 

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 4.1 

SPACE Matrix PT. Wahana Sakti Prima 

 

Conservative Aggresive 

                                                                                         (2 ; 1.09) 

 

 

 

 

Deffensive Competitive 

 

 

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

agresif.  

 

 

 

 

1    2      3      4 

4 

3 

2 

1 
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4.1.5   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 4.2 dibawah ini. EFE PT. Wahana Sakti Prima adalah 3.24 yang mewakili sumbu Y, 

dan IFEnya 2.9. 

Gambar 4.2 

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. 

4.1.6   Grand Strategy Matrix 

Gambar 4.3 

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 

Turn 

Around/Penghematan 

Divestasi 

Likuidasi  

Konsentrasi 

Pengembangan Pasar 

Pengembangan Produk 

Integrasi Vertikal 

Diversifikasi Konglomerat 11 

3 
Integrasi Horizontal 

Diversifikasi Konsentrik 

Joint venture 

1 

4 
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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.  

4.1.7   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 daerah cibinong. 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) 

 

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. 
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Tabel 4.7 

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 

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 
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melakukan efisiensi biaya operasional dengan melakukan joint venture dengan 

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. 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. 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. 
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