
TESIS  
 
 

 
ANALISIS STRATEGI PEMASARAN PRODUK INDIHOME 

DENGAN MENGGUNAKAN QSPM PADA  

PT. TELKOM WITEL MAKASSAR 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 
 

MUHAMMAD ISRA 

P2100215071 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Kepada 
 

PROGRAM MAGISTER MANAJEMEN 
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS 

UNIVERSITAS HASANUDDIN 
MAKASSAR 

2017 
  



TESIS  

  
 

 

ANALISIS STRATEGI PEMASARAN PRODUK INDIHOME 

DENGAN MENGGUNAKAN QSPM PADA  

PT. TELKOM WITEL MAKASSAR 

 
 
 
 

 
 

disusun dan diajukan oleh : 
 
 
 

MUHAMMAD ISRA 

P2100215071 
 
 
 
 

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji 
 
 

 
Makassar,   Juni 2017 

 
Komisi Penasehat : 

 
 

                    Ketua                                                                     Anggota 

 

 
 

 
Dra.Dian Anggraece Sigit Parawansa,M.Si,Ph.D    Dr. Muh. Ismail Pabo, SE., M.Si 
Nip. 196204051987022001                                      Nip.196112101988111001  

 

 

Ketua Program Studi Magister Manajemen 
Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Universitas Hasanuddin 
 
 
 
 

                                          Dr. H. Jusni, SE., M.Si 
Nip.19610105 199002 1 002 



KATA PENGANTAR 

Puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan 

kasih dan sayang-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul 

ANALISIS STRATEGI PEMASARAN PRODUK INDIHOME DENGAN 

MENGGUNAKAN QSPM PADA PT. TELKOM WITEL MAKASSAR Maksud dari 

penyusunan Tesis ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat dalam menempuh  

pendidikan Program Magister Manajemen pada Fakultas Ekomoni dan Bisnis 

Universitas Hasanuddin Makassar. Dalam penyusunan Tesis ini, banyak pihak 

yang sangat membantu saya dalam berbagai hal. Oleh karena itu, penulis 

sampaikan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada : 

1. Dra.Dian Anggraece Sigit Parawansa,M.Si,Ph.D selaku Pembimbing I  

2. Dr. Muh. Ismail Pabo, SE., M.Si selaku Pembimbing II. 

3. Kedua orang tua saya tercinta 

4. Kepada Istri saya tercinta 

5. Semua pihak yang telah banyak membantu dalam penyusunan Tesis ini. 

 

 

Makassar, 14 September 2017 

 

Muhammad Isra 

 

 

 
 

  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



DAFTAR ISI 

          Halaman  

HALAMAN SAMPUL   ......................................................................................  i 

HALAMAN JUDUL   .........................................................................................  ii 

HALAMAN PERSETUJUAN  ...........................................................................  iii 

HALAMAN PENGESAHAN  ............................................................................  iv 

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN  ....................................  v 

PRAKATA  ........................................................................................................  vi 

ABSTRAK .........................................................................................................  vii 

ABSTRACT  .....................................................................................................  viii 

DAFTAR ISI......................................................................................................  ix 

DAFTAR TABEL  .............................................................................................  xi 

DAFTAR GAMBAR  .........................................................................................  xii 

DAFTAR LAMPIRAN  ......................................................................................  xiii 

 

BAB  I        PENDAHULUAN  ..........................................................................  1 

         1.1. Latar Belakang  .......................................................................  1 

         1.2. Rumusan Masalah  .................................................................  5  

         1.3. Tujuan Penelitian ....................................................................  5                          

         1.4. Manfaat Penelitian  .................................................................  6 

1.4.1 Manfaat Teoritis  ...........................................................  6 

1.4.2 Manfaat Praktis  ............................................................  6 

                 1.5. Sistematika Penulisan ............................................................  6       

        
BAB II  TINJAUAN PUSTAKA ....................................................................  8 

          2.1. Tinjauan Teori dan Konsep ...................................................  8 

                   2.2  Tinjauan Empiris  ...................................................................  46 

 
BAB III KERANGKA KONSEP DAN HIPOTESIS .....................................  52            

   3.1  Kerangka Konsep ..................................................................  52 

 
BAB IV  METODE  PENELITIAN ................................................................  54 

   4.1. Rancangan Penelitian ............................................................  54  

   4.2. Kehadiran Peneliti ..................................................................  54 

   4.3. Populasi dan Sampel  ............................................................  55 

                   4.4. Tempat dan Waktu Penelitian  ..............................................  55 



                   4.5. Jenis dan Sumber Data .........................................................  56 

                   4.6. Teknik Pengumpulan Data ....................................................  56 

                   4.7. Definisi Operasional Variabel dan Pengukurannya  .............  57 

                   4.8. Teknik Analisis Data  .............................................................  58 

 
BAB V      HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  .................................  63 

5.1 Gambaran Umum Obyek Penelitian  .....................................  63 

5.2. Hasil Penelitian  .....................................................................  70 

5.3. Pembahasan Hasil Penelitian  ...............................................  98 

 
BAB VI  P E N U T U P  ..............................................................................      106  

   6.1  Kesimpulan  ...........................................................................  106 

   6.2  Saran  .....................................................................................  107 

DAFTAR PUSTAKA .........................................................................................  108 

LAMPIRAN  ......................................................................................................  112 



DAFTAR TABEL 

Nomor                                                Teks                                                Halaman 

Tabel  1 Penelitian Terdahulu  .................................................................. 47 
 
Tabel 2.  Definisi Operasional Variabel  ..................................................... 57 
 
Tabel 3.  Umur Responden  ....................................................................... 71 
 
Tabel 4.  Jenis kelamin Responden  .......................................................... 71 
 
Tabel 5.  Deskripsi Responden menurut Pendidikan Terakhir  ................. 72 
 
Tabel 6.  Karakteristik Responden berdasarkan Masa Kerja  ................... 72 
 
Tabel 7. Tanggapan Responden mengenai Kekuatan Analisis SWOT  
 dalam Pemasaran Internet Indihome  ......................................... 75 
 
Tabel 8. Tanggapan Responden mengenai Kelemahan dan Urgensi  
 Penanganan Saat ini dalam Pemasaran Internet Indihome  ...... 77 
 
Tabel 9. Tanggapan Responden mengenai Peluang dan Urgensi  
 Penanganan Saat ini dalam Pemasaran Internet Indihome  ...... 81 
 
Tabel 10 Tanggapan Responden mengenai Ancaman dan Urgensi  
 Penanganan Saat ini dalam Pemasaran Internet Indihome  ...... 84 
 
Tabel 11 Hasil Penilaian Internal Factor Analysis (Kekuatan dan  
 Kelemahan) PT. Telkom Witel Makassar ................................... 87 
 
Tabel 12 Hasil Penilaian Eksternal Factor Analysis (Peluang dan  
 Ancaman) PT. Telkom Witel Makassar  ..................................... 91 
 
Tabel 13.  Matriks TOWS dalam Penentuan Strategi Pemasaran Jasa  
 Indihome  ..................................................................................... 97 
 
Tabel 14. Hasil Pemilihan Strategi dengan QSPM  .................................... 104 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



DAFTAR GAMBAR 

Nomor                                                  Teks                                              Halaman 

 
Gambar  1.  Diagram Analisis SWOT  .......................................................  43 
 
Gambar 2..  Diagram Matriks Analisis SWOT  ..........................................  44 
 
Gambar 3.  Kerangka PIkir  .......................................................................  53 
 
Gambar 4.  Diagram Matriks Analisis SWOT  ..........................................  61 
 
Gambar 5. Struktur Organisasi Perusahaan PT. Telekomunikasi Witel 

Makassar  ...............................................................................  66 
 
Gambar 6 Penentuan Strategi yang Digunakan pada PT. Telkom Witel 

Makassar dalam Pemasaran Jasa Internet Indihome  ..........  94 
 

 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat 

pesat dan modern, memberikan dampak yang positif bagi perusahaan yang 

bergerak di bidang industri, penjualan maupun jasa. Dengan keadaan seperti ini, 

tentu saja tidak menutup kemungkinan perusahaan-perusahaan tersebut akan 

bersaing ketat dengan perusahaan yang mengeluarkan produk yang sejenis. 

Perusahaan berlomba-lomba memberikan produk yang berkualitas dan terbaik 

kepada konsumen. Perusahaan juga menggunakan teknologi-teknologi yang 

canggih dengan sistem otomatis untuk menghasilkan produk yang berkualitas. 

Agar perusahaan tetap mampu bersaing dengan perusahaan lain yang 

menawarkan atau mengeluarkan produk sejenis, maka manajemen perusahaan 

harus mampu mengelola perusahaannya dengan baik, supaya konsumen atau 

pelanggan yang ada tidak beralih kepada perusahaan lain. Perusahaan dituntut 

untuk lebih memahami segala kebutuhan dan keinginan konsumen atau 

perusahaan harus mampu menciptakan produk yang sesuai dengan kebutuhan 

konsumen. 

Persaingan bisnis yang ketat saat ini membuat perusahaan-perusahaan 

akan berusaha membuat strategi yang lebih baik setiap tahunnya. Suatu 

perusahaan dapat mengembangkan strategi bersaing dengan cara mencari 

kesesuaian antara kekuatan-kekuatan internal perusahaan dan kekuatan-

kekuatan eksternal tersebut. Pengembangan strategi bersaing ini bertujuan agar 

perusahaan dapat melihat secara objektif kondisi-kondisi internal dan eksternal 

sehingga dapat mengantisipasi perubahan lingkungan eksternal yang sangat 
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penting untuk memperoleh keunggulan bersaing dan memiliki produk yang 

sesuai dengan keinginan konsumen dengan dukungan optimal dari sumber daya 

yang ada (Rangkuti, 2015). Pentingnya strategi adalah merupakan alat untuk 

mencapai tujuan perusahaan jangka panjang dan terus-menerus dilakukan 

berdasarkan sudut pandang tentang apa yang dihadapi oleh para pesaing di 

masa depan untuk mencapai keunggulan bersaing. Menurut Jauch dan Glueck 

(2006)  strategi adalah rencana yang disatukan, menyeluruh, dan terpadu yang 

mengaitkan  keunggulan strategi perusahaan dengan tantangan lingkungan yang 

dirancang untuk memastikan bahwa tujuan utama perusahaan dapat dicapai 

melalui pelaksanaan yang tepat oleh perusahaan. 

Salah satu strategi pemasaran yang digunakan oleh perusahaan untuk 

mengantisipasi persaingan yang semakin ketat serta untuk meningkatkan 

penjualan adalah dengan menggunakan strategi pengembangan produk melalui 

SWOT. Analisis SWOT menurut Rangkuti (2015:19) adalah identifikasi berbagai 

faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi perusahaan. Analisis ini 

didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (Strengths) dan 

peluang (Opportunities), namun secara bersamaan dapat meminimalkan 

kelemahan (Weaknesses) dan ancaman (Threats). Proses pengambilan 

keputusan strategis selalu berkaitan dengan pengembangan misi, tujuan, 

strategi, dan kebijakan perusahaan. Dengan demikian perencanaan strategis 

(strategic planner) harus menganalisis faktor-faktor strategis perusahaan 

(kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman) dalam kondisi yang ada saat ini. 

Penelitian yang dilakukan oleh Arifin (2014) meneliti mengenai penentuan 

strategi pengembangan produk dengan menggunakan Analisis SWOT pada 

Produk Kaos di PT. Aseli Dagadu Djogja di Yogyakarta. Hasil penelitian 

menemukan bahwa strategi pengembangan produk yang digunakan oleh 

perusahaan adalah strategi bersaing dengan menggunakan analisis SWOT. 
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Penelitian lainnya dilakukan oleh Putera (2016) yang meneliti mengenai 

analisis SWOT Layanan Indihome PT. Telekomunikasi Indonesia. Dimana 

dengan adanya persaingan yang ketat maka perusahaan melakukan strategi 

bersaing yakni dengan menggunakan analisis SWOT. Analisa ini memberikan 

informasi yang berguna untuk menyesuaikan sumber daya dan kemampuan 

dengan lingkungan kompetitif di mana organisasi beroperasi. Dengan adanya 

analisa tersebut diharapkan dapat digunakan untuk menyusun dan memilih 

strategi, dan sama halnya dengan situasi pengambilan keputusan untuk tujuan 

yang diinginkan.  

Salah satu perusahaan yang melakukan inovasi untuk mengeluarkan 

produk terbaru adalah PT. Telkom Witel Makassar. Sebagai salah satu 

perusahaan BUMN yang menyediakan berbagai fasilitas komunikasi untuk 

memenuhi kebutuhan masyarakat dalam sektor telekomunikasi yang 

menyediakan layanan yang beragam (multi service) bagi pelanggannya yaitu 

layanan suara (telepon), data (internet) dan gambar (IP-TV) dalam satu jaringan 

akses atau dikenal dengan layanan triple-play. IndiHome merupakan layanan 

Triple Play dari Telkom yang terdiri dari Internet on Fiber atau High Speed 

Internet, Phone (Telepon Rumah), dan IPTV (UseeTV Cable). Indihome 

merupakan produk bundling sehingga harga yang ditawarkan kepada pelanggan 

juga harga paket sesuai kebutuhan paket yang digunakan oleh pelanggan. 

Adapun data pesaing dari Indihome adalah :  

1. Biznet 

2. First media 

3. Indosat Ooredoo GIG 

4. MNC Play Media  

(Sumber: http://www.entelsa.es/en/servicios/ telecomunicaciones/) 

http://www.entelsa.es/en/servicios/%20telecomunicaciones/
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Dari data pesaing Indihome, maka permasalahan yang terjadi pada                

PT. Telkom Witel Makassar bahwa pengguna indihome belum berjalan sesuai 

dengan target yang telah direncanakan. Oleh karena itu dengan adanya 

fenomena yang terjadi maka perusahaan perlu melakukan analisis SWOT. 

Analisis SWOT merupakan suatu bentuk analisis yang digunakan oleh 

manajemen perusahaan agar dapat membantu dalam usaha penyusunan suatu 

rencana yang matang untuk mencapai tujuan perusahaan yakni meningkatkan 

jumlah pengguna indihome sesuai dengan yang ditargetkan oleh perusahaan     

PT. Telkom. Adapun strategii SWOT yakni dengan cara menganalisis bagaimana 

kekuatan atau keunggulan (strengths) produk yang ditawarkan yang berkaitan 

dengan memanfaatkan seluruh kekuatan untuk merebut dan memanfaatkan 

peluang sebesar-besarnya. Kemudian bagaimana cara mengatasi kelemahan 

(weaknesses) yang selama ini dihadapi oleh perusahaan. Bagaimana peluang 

(opportunities) yang ada, serta bagaimana menghadapi ancaman (threats) yang 

ada dengan perusahaan pesaing lainnya. 

Oleh karena itu PT. Telkom Witel Makassar sebagai operator 

Telekomunikasi terbesar di Indonesia perlu melakukan penerapan strategi SWOT  

karena dituntut untuk selalu melakukan inovasi dalam strategi bersaing dengan 

cara mencari kesesuaian antara kekuatan-kekuatan internal perusahaan dan 

kekuatan-kekuatan eksternal tersebut. Pengembangan strategi bersaing ini 

bertujuan agar  perusahaan dapat melihat secara objektif kondisi-kondisi internal 

dan eksternal sehingga dapat mengantisipasi perubahan lingkungan eksternal, 

yang sangat penting untuk memperoleh keunggulan bersaing dan memiliki 

produk yang sesuai dengan keinginan konsumen dengan dukungan optimal dari 

sumber daya yang ada, sehingga dampaknya akan dapat memudahkan 

perusahaan dalam mengontrol persaingan yang ada sehingga pengguna jasa 

indihome dapat terus ditingkatkan dan dapat mencapai target yang telah 

ditentukan oleh perusahaan. 
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Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, maka peneliti 

tertarik untuk mengambil topik penelitian dengan judul : Analisis Pemasaran 

Produk Indihome dengan Menggunakan QSPM pada PT. Telkom Witel 

Makassar. 

 
1.2 Rumusan Masalah 

Dalam melakukan penelitian ini, dikemukakan rumusan masalah agar 

hasil yang diperoleh tidak menyimpang dari tujuan yang ingin dicapai, sebagai 

berikut :  

1. Bagaimana strategi pemasaran produk Indihome yang dilakukan pada               

PT. Telkom Witel Makassar ditinjau dari kekuatan perusahaan ? 

2. Bagaimana strategi pemasaran produk Indihome yang dilakukan pada              

PT. Telkom Witel Makassar ditinjau dari kelemahan perusahaan ? 

3. Bagaimana strategi pemasaran produk Indihome yang dilakukan pada              

PT. Telkom Witel Makassar ditinjau dari peluang perusahaan ? 

4. Bagaimana strategi pemasaran produk Indihome yang dilakukan pada               

PT. Telkom Witel Makassar ditinjau dari ancaman perusahaan ? 

 
1.3 Tujuan Penelitian  
 

Tujuan dari penelitian ini adalah :  

1. Untuk mengetahui dan menganalisis strategi pemasaran produk Indihome 

yang dilakukan pada PT. Telkom Witel Makassar ditinjau dari kekuatan 

perusahaan 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis strategi pemasaran produk Indihome 

yang dilakukan pada PT. Telkom Witel Makassar ditinjau dari kelemahan 

perusahaan 
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3. Untuk mengetahui dan menganalisis strategi pemasaran produk Indihome 

yang dilakukan pada PT. Telkom Witel Makassar ditinjau dari peluang 

perusahaan 

4. Untuk mengetahui dan menganalisis strategi pemasaran produk Indihome 

yang dilakukan pada PT. Telkom Witel Makassar ditinjau dari ancaman 

perusahaan 

 
1.4 Kegunaan Penelitian  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada berbagai 

pihak, yaitu: 

1.4.1 Kegunaan Teoritis 

Memberikan kontribusi ilmiah, pengetahuan, dan pengalaman dalam 

mengidentifikasi strategi pemasaran produk indihome melalui SWOT analisis 

serta menambah literatur bahan kajian penelitian dalam bidang manajemen 

strategi khususnya yang berhubungan dengan strategi pemasaran produk 

Indihome. 

1.4.2 Kegunaan Praktis 

Membantu perusahaan dalam mengidentifikasi strategi pemasaran 

produk dengan menggunakan analisis SWOT yang terdiri dari keungulan produk 

yang dimiki perusahaan, kelemahan yang dihadapi, peluang yang akan dicapai 

serta ancaman dari perusahaan lain sehingga hal ini dapat bermanfaat bagi 

perusahaan dalam menentukan strategi bersaing.  

 
1.5 Sistematika Penulisan 

Agar lebih mudah untuk dipahami dan ditelusuri maka sistematika 

penulisan tugas sarjana ini akan disajikan dalam beberapa bab yaitu sebagai 

berikut : 
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Bab    I  PENDAHULUAN 

Membahas latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan 

Bab   II TINJAUAN PUSTAKA  

 Pada bab ini dikemukakan teori-teori yang berhubungan dengan topik 

penelitian antara lain pengertian jasa dan karakteristik jasa, pengertian 

pemasaran, pengertian strategi, pengertian strategi pemasaran, 

pengertian pengembangan produk, strategi pengembangan produk, 

pengertian SWOT, matriks Tows atau SWOT, penelitian empirik. 

Bab  III KERANGKA PEMIKIRAN 

 Bab ini menguraikan kerangka pemikiran dan hipotesis 

Bab IV METODE PENELITIAN  

Berisikan serangkaian langkah yang dilakukan secara sistematis dan 

terencana tentang rancangan penelitian, kehadiran peneliti, tempat 

dan waktu penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, 

definisi operasional variabel dan pengukurannya, teknik analisis data. 

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

Berisikan data yang relevan dengan kerangka pemecahan masalah. 

Data itu di olah dan akan digunakan untuk analisis SWOT, Matriks 

Faktor Strategi Eksternal (External Factor Analisis Strategy-EFAS), 

Matriks Faktor Strategi Internal (Internal Factor Analysis Strategy-

IFAS). 

BAB VI  PENUTUP 

Bagian ini merupakan kesimpulan dari hasil penelitian dan pengolahan 

data yang telah dilakukan serta saran yang dianggap penting untuk 

menjadi bahan masukan dan pertimbangan bagi perusahaan 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1 Tinjauan Teori dan Konsep 

2.1.1 Pengertian Jasa dan Karakteristik Jasa 

Jasa sering dipandang sebagai suatu fenomena yang rumit. Kata “Jasa” 

itu sendiri mempunyai banyak arti, dari mulai pelayanan (personal service) 

sampai jasa sebagai suatu produk. Sejauh ini, banyak pakar pemasaran jasa 

yang telah berusaha mendefinisikan pengertian jasa. Berikut ini beberapa pakar 

pemasaran jasa yang telah mendefinisikan pengertian jasa. Adapun pengertian 

jasa menurut Lupiyoadi (2013:7) Jasa adalah  

Jasa adalah setiap tindakan atau kegiatan yang dapat ditawarkan 
oleh satu pihak kepada pihak lain, pada dasarnya tidak berwujud dan 
tidak mengakibatkan perpindahan kepemilikan apapun. Produksi jasa 
mungkin berkaitan dengan produk fisik atau tidak. Sementara itu, 
perusahaan memberikan operasi jasa adalah mereka yang 
memberikan konsumen produk jasa, baik yang berwujud maupun 
takberwujud, seperti transfortasi, hiburan, restoran, dan pendidikan. 
 
Dari berbagai definisi tersebut, tampak bahwa di dalam jasa selalu asa 

aspek interaksi antara pihak konsumen dan pemberi jasa, meskipun pihak-pihak 

yang terlibat tidak selalu menyadari. Jasa juga bukan merupakan barang, 

melainkan suatu proses atau aktivitas dimana berbagai aktivitas tersebut tidak 

berujud. Selanjutnya, karakteristik yang sama yang melekat pada jasa, dari 

berbagai pandangan para ahli, akan dibahas. 

Seiring dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat, maka konsumsi 

akan barang-barang (rekriasi, transportasi dan pendidikan) selain kebutuhan 

dasar seperti makanan, pakaian dan perumahan juga semakin meningkat. Begitu 

juga dengan kebutuhan untuk mengkonsumsi produk-produk jasa yang timbul 

dari kebutuhan masyarakat untuk meningkatkan kenyamanan dan kepuasan. 

 
 

 

8 
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Berbagai faktor bisa dikemukakan sebagai pemicu perkembangan sektor 

jasa yang demikian pesat, diantaranya menurut Tjiptono, (2014 : 24) yaitu : 

1. Adanya peningkatan pengaruh sektor jasa dalam perekonomian. 
2. Waktu santai yang semakin banyak. 
3. Persentase wanita yang masuk dalam angkatan kerja semakin besar. 
4. Tingkat harapan hidup semakin meningkat. 
5. Produk-produk yang dibutuhkan dan dihasilkan semakin kompleks. 
6. Adanya peningkatan kompleksitas kehidupan. 
7. Meningkatnya perhatian terhadap ekologi dan kelangkaan sumber 

daya. 
8. Perubahan teknologi berlangsung semakin cepat. 
 

Jasa sering dipandang sebagai suatu fenomena yang rumit. Kata jasa itu 

sendiri mempunyai banyak arti, dari mulai pelayanan personal (personal service) 

sampai jasa sebagai suatu produk.   

Tjiptono dan Chandra (2016:11) mengemukakan bahwa :  

Jasa adalah proses yang terdiri atas serangkaian aktivitas intangible 
yang biasanya (namun tidak harus selalu) terjadi pada interaksi 
antara pelanggan dan karyawan jasa dan atau sumber daya fisik atau 
barang dan atau sistem penyedia jasa, yang disediakan sebagai 
solusi atas masalah pelanggan. 

 
Interaksi antara penyedia jasa dan pelanggan kerapkali terjadi dalam 

jasa, sekalipun pihak-pihak yang terlibat mungkin tidak menyadarinya. Selain itu, 

dimungkinkan ada situasi di mana pelanggan sebagai individu tidak berinteraksi 

langsung dengan perusahaan jasa.  

Nasution (2010 : 5) mengemukakan bahwa : ”Jasa adalah aktivitas, 

manfaat atau kepuasan yang ditawarkan untuk dijual. Jasa bisa diklasifikasikan 

berdasarkan beragam kriteria, jasa dapat diklasifikasikan sebagai berikut 

Tjiptono, (2014 : 34) yaitu : 

1. Berdasarkan sifat tindakan jasa 

 Jasa dikelompokkan ke dalam sebuah matriks yang terdiri atas dua 

sumbu, dimana sumbu vertikalnya menunjukkan sifat tindakan jasa (tangible 
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actions dan intangible actions), sedangkan sumbu horizontalnya merupakan 

penerimaan jasa (manusia dan benda). 

2. Berdasarkan hubungan dengan pelanggan 

 Jasa dikelompokkan ke dalam sebuah matriks yang terdiri atas dua 

sumbu, dimana sumbu vertikalnya menunjukkan tipe hubungan antara 

perusahaan jasa dan pelanggannya (status keanggotaan dan hubungan 

temporer). Sedangkan, sumbu horizontalnya sifat penyampaian jasa 

(penyampaian secara berkesinambungan atau kontinu dan penyampaian diskrit) 

3. Berdasarkan tingkat customization dan kemampuan mempertahankan standar 

konstan dalam penyampaian jasa 

 Jasa diklasifikasikan berdasarkan dua sumbu utama, yaitu tingkat 

customization karakteristik jasa sesuai dengan kebutuhan pelanggan individual 

(tinggi dan rendah) dan tingkat kemampuan penyedia jasa dalam 

mempertahankan standar yang konstan (tinggi dan rendah). 

4. Berdasarkan sifat permintaan dan penawaran jasa 

 Jasa diklasifikasikan ke dalam sebuah matriks yang terdiri atas dua 

sumbu, dimana sumbu vertikalnya menunjukkan sejauh mana penawaran jasa 

menghadapi masalah sehubungan dengan terjadinya permintaan puncak 

(permintaan puncak dengan dapat dipenuhi tanpa penundaan berarti permintaan 

puncak biasanya melampaui penawaran). Sedangkan, sumbu horizontalnya 

adalah tingkat fluktuasi permintaan sepanjang waktu (tinggi dan rendah). 

5. Berdasarkan metode penyampaian jasa 

 Jasa dikelompokkan ke dalam sebuah matriks yang terdiri atas dua 

sumbu, di mana sumbu vertikalnya menunjukkan sifat interaksi antara pelanggan 

dan perusahaan jasa (pelanggan mendatangi perusahaan jasa; perusahaan jasa 

mendatangi pelanggan; serta pelanggan dan perusahaan jasa melakukan 
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transaksi melalui surat atau media elektronik). Sedangkan sumbu horizontalnya 

adalah ketersediaan outlet jasa (single site dan multiple sites). 

Sebagai konsekuensi dari adanya berbagai macam variasi bauran antara 

barang dan jasa di atas, maka sulit untuk menggeneralisir jasa bila tidak 

melakukan pembedaan lebih lanjut. Banyak pakar yang melakukan klasifikasi 

jasa, di mana masing-masing ahli menggunakan dasar pembedaan yang 

disesuaikan dengan sudut pandangnya masing-masing. Klasifikasi jasa dapat 

dilakukan berdasarkan tujuh kriteria, Tjiptono (2014 : 36) yaitu : 

1. Segmen pasar 

Berdasarkan segmen pasar, jasa dapat dibedakan menjadi jasa kepada 

konsumen akhir (misalnya taksi, asuransi jiwa, dan pendidikan) dan jasa kepada 

konsumen organisasional (misalnya jasa akuntansi dan perpajakan, jasa 

konsultasi manajemen, dan jasa konsultasi hukum). Sebenarnya ada kesamaan 

di antara kedua segmen pasar tersebut dalam pembelian jasa. Baik konsumen 

akhir maupun konsumen organisasional sama-sama melalui proses pengambilan 

keputusan, meskipun faktor-faktor yang mempengaruhi pembeliannya berbeda. 

Perbedaan utama antara kedua segmen tersebut adalah alasan dalam memilih 

jasa, kuantitas jasa yang dibutuhkan, dan kompleksitas pengerjaan jasa tersebut. 

2. Tingkat keberwujudan (tangibility) 

Kriteria ini berhubungan dengan tingkat keterlibatan produk fisik dengan 

konsumen. Berdasarkan kriteria ini, jasa dapat dibedakan menjadi tiga macam, 

yaitu : 

a. Rented goods service 

Dalam jenis ini, konsumen menyewa dan menggunakan produk-produk 

tertentu berdasarkan tarif tertentu selama jangka wakru tertentu pula. Konsumen 

hanya dapat menggunakan produk tersebut, karena kepemilikannya tetap berada 
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pada pihak perusahaan yang menyewakannya. Contohnya penyewaan mobil, 

kaset video, laser disc, villa dan apartemen. 

b. Owned goods service 

Pada Owned goods service, produk-produk yang dimiliki konsumen 

direparasi, dikembangkan atau ditingkatkan unjuk kerjanya, atau dipelihara/ 

dirawat oleh perusahan jasa. Jenis jasa ini mencakup perubahan bentuk pada 

produk yang dimiliki konsumen. 

c. Non-goods service 

Karakteristik khusus pada jenis ini adalah jasa personal bersifat intangible 

(tidak berbentuk produk fisik) ditawarkan kepada para pelanggan. Contohnya 

supir, baby-sister, dosen, tutor, pemandu wisata, ahli kecantikan, dan lain-lain. 

Dalam kaitannya dengan aspek pemasaran, secara umum dapat 

dikatakan bahwa semakin tdak berwujud suatu jasa, maka semakin sedikit 

persamaan pemasaran jasa dan pemasaran barang berwujud. Pada non-goods 

service misalnya, kinerja (performance) hanya dapat dinilai setelah jasa diberikan 

dan konsistensi kinerja tersebut sulit dijaga. Sebaliknya rented goods service dan 

owned goods service dapat dipasarkan dengan cara-cara yang serupa dengan 

pemasaran barang berwujud (produk fisik), karena kedua jenis jasa ini 

memerlukan barang-barang fisik dan lebih bersifat tangible. 

3. Keterampilan penyedia jasa 

Berdasarkan tingkat keterampilan penyedian jasa, jasa terdiri atas 

professional service (misalnya konsultan manajemen, konsultan hukum, 

konsultan pajak, konsultan sistem informasi, dokter, perawat dan arsitek) dan 

non professional service (misalnya supir taksi dan penjaga malam). Pada jasa 

yang memerlukan keterampilan tinggi dalam proses operasinya, pelanggan 

cenderung sangat selektif dalam memilih penyedia jasa. Hal inilah yang 

menyebabkan para profesional dapat “mengikat” para pelanggannya. Sebaliknya 
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jika tidak memerlukan keterampilan tinggi, seringkali loyalitas pelanggan rendah 

karena penawarannya sangat banyak. 

4. Tujuan organisasi jasa 

Berdasarkan tujuan organisasi, jasa dapat dibagi menjadi commercial 

service atau profit service (misalnya penerbangan, bank, dan jasa parsel) dan 

nonprofit service (misalnya sekolah, yayasan dana bantuan, panti asuhan, panti 

wreda, perpustakaan, dan museum). 

5. Regulasi 

Dari aspek regulasi, jasa dapat dibagi menjadi regulated service 

(misalnya pialang, angkutan umum, dan perbankan) dan nonregulated service 

(seperti makelar, katering, dan pengecatan rumah). 

6. Tingkat intensitas karyawan 

Berdasarkan tingkat intensitas karyawan (keterlibatan tenaga kerja), jasa 

dapat dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu equipment based service 

(seperti cuci mobil otomatis, jasa sambungan telepon jarak jauh, ATM (Automatic 

Teller Machine), vending machines, dan binatu) dan people-based service 

(seperti pelatih sepakbola, satpam, jasa akuntansi, konsultasi manajemen, dan 

konsultasi hukum). People-based service masih dapat dikelompokkan menjadi 

kategori tidak terampil, dan pekerja profesional. 

7. Tingkat kontak penyedia jasa dan pelanggan 

Berdasarkan tingkat kontak ini, secara umum jasa dapat dibagi menjadi 

high-contact service (seperti universitas, bank dokter, dan pengadaian) dan low-

contact service (misalnya bioskop). Pada jasa yang tingkat kontak dengan 

pelanggannya tinggi, keterampilan interpersonal karyawan harus diperhatikan 

oleh perusahaan jasa, karena kemampuan membina hubungan sangat 

dibutuhkan dalam berurusan dengan orang banyak, misalnya keramahan, sopan 
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santun, komunikatif, dan sebagainya. Sebaliknya pada jasa yang tingkat kontak 

dengan pelanggan rendah, justru keahlian teknis karyawan yang paling penting. 

Sifat-sifat khusus jasa menyatakan ”diberikan oleh suatu pihak kepada 

pihak lain yang pada dasarnya tidak berwujud dan tidak mengakibatkan 

terjadinya perpindahan kepemilikan” perlu diperhatikan dan dipertimbangkan 

dalam merancang program pemasaran. Hurriyati (2010 : 31) Karakteristik-

karakteristik jasa sebagai berikut : 

1. Jasa tidak dapat disimpan dan pada umumnya dikonsumsi pada saat 

dihasilkan. 

2. Jasa bergantung pada waktu, secara umum, pelanggan seringkali cenderung 

memanfaatkan jasa secara lebih sering pada waktu tertentu. 

3. Jasa bergantung pada tempat. 

4. Konsumen selalu terlibat dalam proses produksi jasa, karena konsumen 

merupakan bagian integral dari proses tersebut. 

5. Perubahan pada konsep kemanfaatan berarti perubahan proses produksi 

yang terlihat maupun tidak. 

6. Sikap orang dan apapun yang berhubungan dengan konsumen turut juga 

mempunyai andil dalam memberikan peranan. 

7. Karyawan penghubung (contact employee) merupakan bagian dari proses 

produksi jasa. 

8. Kualitas jasa tidak dapat diperbaiki pada saat proses produksi karena 

produksi jasa terjadi secara real time, dan konsumen terlibat pada proses 

produksinya. Jika terjadi kesalahan pada saat produksi maka sudah terlambat 

bagi bagian pengendalian kualitas untuk memperbaikinya. 

Sedangkan karakteristik jasa meneurut Jasfar (2012:6) karakteristik jasa 

yaitu sebagai berikut: 
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1. Tidak berwujud.  

Jasa bersifat abstrak dan tidak berwujud. Artinya, jasa tidak dapat dilihat, 

dirasakan/dicicipi, atau disentuh, seperti yang dapat dirasakan dari suatu 

barang.  

2. Tidak dapat dipisahkan.  

Jasa umumnya dihasilkan dan dikonsumsi pada saat yang bersamaan, 

dengan partisipasi konsumen dalam proses tersebut. Artinya, konsumen 

harus berada di tempat jasa yang dimintanya sehingga konsumen melihat dan 

ikut “ambil bagian” dalam proses produksi tersebut. 

3. Heteregonitas.  

Jasa merupakan variabel nonstandard dan sangat bervariasi. Artinya, karena 

jasa itu berupa suatu unjuk kerja, tidak ada hasil jasa yang sama walaupun 

dikerjakan oleh satu orang. Hal ini dikarenakan oleh interaksi manusia 

(karyawan dan konsumen) dengan segala perbedaan harapan dan persepsi 

yang menyertai interaksi tersebut. 

4. Tidak tahan lama.  

Jasa tidak mungkin disimpan dalam persediaan. Artinya, jasa tidak bisa 

disimpan, dijual kembali kepada orang lain, atau dikembalikan kepada 

produsen jasa, di mana konsumen membeli jasa tersebut. 

Lupiyoadi (2013:7-8) menyebutkan karakteristik jasa sebagai berikut : 

1. Intangibility (tidak berwujud).  

Jasa tidak dapat dilihat, dirasa, diraba, didengar, atau dicium sebelum jasa itu 

dibeli. Nilai penting dari hal ini adalah nilai tak berwujud yang dialami 

konsumen dalam bentuk kenikmatan, kepuasan, atau kenyamanan. 
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2.  Unstorability (tidak dapat disimpan).  

Jasa tidak mengenal persediaan atau penyimpanan dari produk yang telah 

dihasilkan. Karakteristik ini disebut juga inseparability (tidak dapat dipisahkan), 

mengingat pada umumnya jasa dihasilkan dan dikonsumsi secara bersamaan. 

3.  Customization (kustomisasi). 

Jasa sering kali didesain khusus untuk memenuhi kebutuhan pelanggan, 

misalnya pada jasa asuransi dan kesehatan. 

 
2.1.2 Pengertian Pemasaran 

Seiring dengan berkembangnya waktu, manusia semakin bertambah 

banyak. Interaksi kepentingan menjadi berkembang menuju masyarakat yang 

aktif melakukan pertukaran barang. Lama kelamaan manusia menyadari 

pentingnya keahlian negosiasi dan komunikasi dalam kegiatan tukar-menukar 

barang. Selain itu orang mulai berkonsentrasi dalam bidang tertentu untuk 

meningkatkan produktivitas. Orang tidak lagi menanam padi untuk kebutuhan 

beras sendiri dan menangkap ikan untuk kebutuhan sendiri tetapi mulai 

berkonsentrasi dalam satu bidang tertentu dan menukarnya terhadap produk lain 

yang diinginkan. Pada saat seperti ini konsep marketing semakin jelas karena 

ketika perniagaan dimulai. Maka aktivitas promosi dan tawar menawar juga 

terjadi. Untuk memperlancar komunikasi, sekelompok pembeli dan penjual sama-

sama setuju mengelompokkan diri dalam satu tempat yang disebut dengan 

pasar. Dan pasar adalah tempat bertemunya pembeli dan penjual. Walaupun 

pada awalnya tuikar menukar itu bersifat lokal antar tetangga atau antar desa 

terdekat, tetapi pada akhirnya konsep pemasaran itu menjadi modern dalam arti 

luas berangkat menuju pasar bebas atau pasar internasional. 

Sejarah pemasaran modern lahir bersama-sama revolusi industri. 

Kehadiran teknologi dan mesin-mesin membuat banyak peralihan teknik kelola 
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dalam produksi pangan dan kebutuhan lainnya. Kerajinan rumah tangga 

berpindah ke pabrik dan produksi berubah menjadi produksi besar-besaran. 

Manusia meninggalkan model tradisional dan masuk kepada revolusi industri 

besar-besaran. Arus manusia berdatangan dari desa ke kota untuk bekerja 

secara modern di pabrik. Dan pada akhirnya jumlah produksi sangat besar 

melebihi jumlah permintaan pasar. Pada tahun 1920an, disadari bahwa 

memproduksi barang itu jauh lebih mudah dibandingkan dengan menjual barang 

itu sendiri. Perhatian mulai berpindah bagaimana caranya agar jumlah produksi 

tidak melebihi jumlah permintaan barang. Dibutuhkan pengetahuan niaga ilmu 

menjual dan agar sukses dalam bisnis. Dan inilah dari pemasaran mula-mula. 

(Malau, (2017:2). 

Menurut Malau (2017 : 2) mengatakan bahwa : “Pemasaran merupakan 

aktivitas, mengatur lembaga dan proses untuk menciptakan, berkomunikasi, 

memberiakan, dan bertukar penawaran yang memiliki nilai bagi pelanggan, klien, 

nitra, dan masyarakat pada umumnya “. 

Menurut Peter & James H.Donnely, Jr (2011:4) mengatakan bahwa : 

The American Marketing association defines marketing as an 
organizational function and a set of process for creating, 
communicating, and delivering value to customers and for 
managing costumers relationships in ways that benefit the 
organization and stakeholders .The definitions takes into account 
all parties involved in the marketing effort, member of pproducing 
organization, reseller of goods and service and costumers or 
clients. 

Yang diartikan menjadi, Asosiasi Pemasaran Amerika mendefinisikan 

pemasaran sebagai fungsi organisasi dan seperangkat proses untuk 

menciptakan, mengkomunikasikan, dan memberikan nilai kepada pelanggan dan 

untuk mengelola hubungan pelanggan dengan cara yang menguntungkan 

organisasi dan stakeholder. Definisi memperhitungkan semua pihak yang terlibat 



 18 

dalam pemasaran, usaha, anggota organisasi producing, reseller barang dan 

jasa dan pelanggan atau klien. 

Limakrisna dan Parulian (2017 :4) mendefinisikan bahwa : 

Pemasaran merupoakan salah satu kegiatan dalam perekonomian 
yang membantu dalam menciptakan nilai ekonomi. Faktor penting 
dalam menciptakan nilai tersebut adalah produksi, pemasaran dan 
konsumsi. Pemasaran menjadi berhubungan antara kegiatan 
produksi dan konsumsi. 

 
Banyak ahli yang telah memberikan definisi atas pemasaran ini. Definisi  

yang diberikan sering berbeda antara ahli yang satu dengan ahli yang lain. 

Perbedaan ini disebabkan karena adanya perbedaan para ahli tersebut dalam 

memandang dan meninjau pemasaran. Dalam kegiatan pemasaran ini, aktivitas 

pertukaran merupakan hal sentral. Pertukaran merupakaan kegiatan pemasaran 

dimana seseorang berusaha menawarkan sejumlah barang atau dengan 

sejumlah nilai keberbagai kegiatan manusia diarahkan untuk memuaskan 

keinginan dan kebutuhan melalui proses pertukaran.  

Hal yang senada dengan pengertian di atas, dikemukakan pula oleh 

Hurriyati (2010 : 45) yaitu : “Pemasaran merupakan suatu proses sosial dan 

manajerial, baik oleh individu atau kelompok, untuk mendapatkan apa yang 

dibutuhkan dan diinginkan melalui penciptaan (creation), penawaran dan 

pertukaran produk yang bernilai dengan pihak lain “.  

Untuk memahami keinginan dan kebutuhan nasabah agar produk atau 

jasa sesuai bagi nasabah sehingga produk atau jasa tersebut dapat terjual. 

Bahwa pemasaran adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk mengetahui dan 

memahami nasabah sedemikian rupa sehingga produk atau jasa yang 

ditawarkan cocok dengan nasabah. Intinya, pemasaran adalah kegiatan manusia 

yang diarahkan untuk memenuhi dan memuaskan kebutuhan  dan keinginan 

melalui proses perukaran. 
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Menurut Robert D. Reid & David C. Bojanic  (2010:8)  

 Marketing defined “encompasses merging, integrating and 
controlling supervision of all companies or organization„s efforts 
that have a bearing”.Yang diartikan sebagai, Pemasaran 
didefinisikan sebagai “meliputi penggabungan, mengintegrasikan 
and mengendalikan pengawasan dari semua perusahaan atau 
upaya organisasi yang memiliki bantalan pada penjualan. 
 
Dari beberapa teori dia tas penulis mengambil sebuah kesimpulan bahwa 

“Pemasaran ”merupakan sebuah hubungan antara organisasi dengan pelanggan 

yang didalamnya terjadi proses kegiatan timbal balik yang saling menguntungkan 

untuk kedua belah pihak, dan inti dari pemasaran ini lebih mengarah kepada 

startegi yang dilakukan oleh organisasi tersebut dalam mengidentifikasikasi 

pelanggan untuk menyesuiakan produk yang mereka hasilkan sehingga produk 

tersebut dapat diterima oleh pihak pelangan. 

Sesuai dengan terori yang didefinisikan oleh Peter & James H.Donnely,Jr 

(2011:4)   

The American  Marketing association  defines  marketing as an 
organizational function  and a set of process for creating, 
communicating, and delivering value to customers and for managing 
costumers relationships in ways that benefit the organization and 
stakeholders .The definitions takes into account all parties involved 
in the marketing effort, member of pproducing organization,reseller 
of goods and service and costumers or clients. 
 
Yang diartikan menjadi, Asosiasi Pemasaran Amerika mendefinisikan 

pemasaran sebagai fungsi organisasi dan seperangkat proses untuk 

menciptakan, mengkomunikasikan, dan memberikan nilai kepada pelanggan dan 

untuk mengelola hubungan pelanggan dengan cara yang menguntungkan 

organisasi dan stakeholder. Definisi memperhitungkan semua pihak yang terlibat 

dalam pemasaran, usaha, anggota organisasi producing, reseller barang dan 

jasa dan pelanggan atau klien. 
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Limakrisna dan Susilo (2012 :3) mengemukakan bahwa : “ Pemasaran 

adalah salah satu kegiatan dalam perekonomian yang membantu dalam 

menciptakan nilai ekonomi itu sendiri menentukan harga barang dan jasa “.  

Menurut Kotler dan Keller (2012 : 27) yaitu : “Marketing is the activity, set 

of institutions, and processes for creating, communicating, delivering, and 

exchanging offerings that have value for customers, clients, partners, and society 

at large”. Pemasaran adalah aktifitas, pengaturan lembaga dan proses 

penciptaan, komunikasi, pengiriman dan pertukaran penawaran yang bernilai 

untuk konsumen, klien, partner dan masyarakat pada umumnya. 

Menurut Kotler dan Armstrong (2012:5) mengemukakan bahwa : 

Marketing must be understood not in the old sense of making a 
sale, telling and selling, but in the new sense of satisfying customer 
needs. If the marketer understands consumer needs ; develops 
products and services that providesuperior customer value; and 
prices, distributes and promotes them effectively, these products will 
sold easily  

 
Kutipan tersebut memiliki arti bahwa pemasaran tidak selamanya harus 

diartikan dengan sebagai menjual, menjelaskan dan penjualan, tapi dalam arti 

baru, yaitu memuaskan atau memenuhi kebutuhan pelanggan. Jika pemasar 

memahami kebutuhan pelanggan; mengembangkan produk dan layanan yang 

memberikan nilai pelanggan yang superior; dan penetapan harga, 

pendistribusian dan promosi secara efektif. produk akan terjual secara mudah.  

According to Grewal and Levy (2013: 4), marketing is the activity and 

process for Create, acquire, communicate, and transmit value while managing 

good relationships with customers in a way that benefits the person or other 

related parties. 

Terjemahan bahwa pemasaran adalah aktifitas dan proses untuk 

menciptakan, mendapatkan, mengkomunikasikan, dan mengirimkan value 
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sekaligus mengelola hubungan yang baik dengan pelanggan dengan cara yang 

menguntungkan orang tersebut maupun pihak pihak lain yang terkait. 

Aspek dasar dari pemasaran adalah bagaimana cara memuaskan 

kebutuhan dan keinginan konsumen, pemasaran merupakan sebuah aktifitas 

pertukaran, pemasaran membutuhkan keputusan terhadap produk, harga, 

tempat, dan promosi, pemasaran dapat dilakukan secara individu maupun 

organisasi, pemasaran terjadi di banyak situasi, serta membantu dalam 

menciptakan sebuah nilai. 

John Westwood (2011) According to John Westwood, marketing is an 

integrated effort implemented for the fulfillment of customer needs in a way that 

benefits the company. Marketing merupakan sebuah usaha terpadu dilaksanakan 

demi terpenuhinya kebutuhan pelanggan dengan cara yang menguntungkan  

perusahaan. 

Rangkuti (2015 : 101), mengatakna bahwa : 

Pemasaran adalah suatu proses kegiatan yang dipengaruhi oleh 
berbagai faktor sosial, budaya, politik, ekonomi dan manajerial, akibat 
dari pengaruh berbagai faktor tersebut adalah masing-masing 
individu maupun kelompok mendapatkan kebutuhan dan keinginan 
dengan menciptakan, menawarkan, dan menukarkan produk yang 
memiliki nilai komodotas.    

 
Sunyoto (2013 : 18), mendefinisikan bahwa : “Pemasaran merupakan 

ujung tombak perusahaan. Dalam dunia persaingan yang semakin ketat, 

perusahaan dituntut agar tetap bertahan hidup untuk berkembang”. Oleh karena 

itu seorang pemasar dituntut untuk memahami permasalahan pokok di 

bidangnya dalam menyusun  strategi agar dapat mencapai tujuan perusahaan.   

Dari pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pemasaran 

adalah fungsi bisnis yang mengidentifikasi kebutuhan dan keinginan konsumen 

yang harus dipuaskan oleh kegiatan manusia lain, yang menghasilkan alat 

pemuas kebutuhan, yang berupa barang atau jasa. Dalam menetapkan pasar 
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sasaran, yang mana dapat dilayani oleh perusahaan secara baik guna 

merancang produk, pelayanan dan program yang terkait untuk melayani pasar 

dan mengajak setiap orang dalam organisasi berpikir tentang pelayanan. Karena 

itu konsumen tidak perlu menghasilkan sendiri barang atau jasa  yang telah 

disediakan oleh perusahaan.  

Adisaputri (2014 : 4) mendefinisikan pengertian pemasaran sebagai 

berikut : 

Pemasaran merupakan fungsi organisasional dan seperangkat 
proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan dan menyerahkan 
nilai kepada pelanggan dan untuk mengelola hubungan dengan 
pelanggan dengan cara-cara yang menguntungkan bagi organisasi 
dan semua pemangku kepentingan (stakeholder). 
 
Berdasarkan definisi tersebut di atas, maka pemasaran merupakan suatu 

sistem dari kegiatan-kegiatan yang beroperasi dalam suatu lingkungan yang 

dibatasi oleh sumber-sumber dari perusahaan itu sendiri, peraturan-peraturan 

maupun konsentrasi sosial dari perusahaan yang berusaha menghasilkan laba 

dari hasil penjualan yang dicapai. Jadi tugas seorang manajer pemasaran adalah 

memilih dan melaksanakan kegiatan dalam pemasaran yang dapat membantu 

dalam pencapaian tujuan suatu organisasi. 

 

2.1.3 Pengertian Strategi 

Strategi merupakan cara untuk mencapai tujuan jangka panjang. Strategi 

secara umum adalah proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang 

berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi,disertai penyusunan suatu cara 

atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai. Sedangkan strategi 

secara khusus adalah tindakan yang bersifat incremental (senantiasa meningkat)  

dan terus menerus, serta dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa 

yang diharapkan oleh para pelanggan di masa depan. 
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Dalam penulisan ini, strategi menggambarkan arah bisnis yang mengikuti 

lingkungan yang dipilih dan merupakan pedoman dalam mengalokasikan sumber 

daya dan usaha suatu organisasi. Dengan pertumbuhan dan perkembangan 

berbagai jenis perusahaan yang dilengkapi dengan pesatnya kemajuan teknologi 

informasi, maka strateg merupakan kebutuhan yang vital dan sangat penting 

dalam menjalankan roda perusahaan menghadapi berbagai macam tantangan 

baik internal maupun eksternal,khususnya para pesaing core bisnis yang sama. 

Definisi strategi menurut Kotler dan Keller (2012:25), mengatakan : 

Strategi adalah proses manajerial untuk mengembangkan dan 
menjaga keserasian antara tujuan perusahaan, sumber daya 
perusahaan, dan peluang pasar yang terus berubah, dengan tujuan 
untuk membentuk dan menyesuaikan usaha perusahaan dan produk 
yang dihasilkan sehingga bisa mencapai keuntungan dan tingkat 
pertumbuhan yang menguntungkan. 
 
Berdasarkan beberapa pengertian atau definisi strategi di atas, dapat 

disimpulkan bahwa strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan perusahaan 

dengan memperhatikan faktor-faktor perubahan lingkungan baik eksternal 

maupun internal karena sangat menentukan kekuatan dan kelemahan 

perusahaan, sehingga dapat disusun strategi untuk mencapai keunggulan 

kompetitif perusahaan.  

Udaya dkk (2013 :6) mengungkapkan bahwa : “ Strategi adalah sebuah 

keterampilan dalam mengelola atau merencanakan suatu stratagem atau cara 

yang cerdik untuk mencapai suatu tujuan “. 

Sunyoto (2013 : 55), mengemukakan pengertian strategi sebagai berikut :  

Strategi adalah merupakan serangkaian tujuan dan sasaran, 
kebijakan dan aturan yang memberi arah kepada usaha-usaha 
pemasaran perusahaan dari waktu ke waktu, pada masing-masing 
tingkatan dan acuan serta alokasinya, terutama sebagai tanggapan 
perusahaan dalam menghadapi lingkungan dan keadaan persaingan 
yang selalu berubah-ubah.  
 
Oleh karena itu penentuan strategi pemasaran harus didasarkan atas 

analisis lingkungan dan internal perusahaan dari lingkungannya. Disamping itu 
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strategi pemasaran yang ditetapkan dan dijalankan, harus dinilai kembali, apakah 

masih sesuai dengan kondisi saat ini. Penilaian ini menggunakan analisis 

keunggulan, kelemahan, kesempatan, dana ancaman. Hasil penilaian digunakan 

sebagai dasar untuk menentukan apakah strategi yang sedang dijalankan perlu 

diubah, sekaligus digunakan sebagai landasan untuk menyusun atau 

menentukan strategi yang akan dijalankan pada masa yang akan datang.  

Pengertian strategi dikemukakan oleh Sedarmayanti (2014 : 2) yaitu 

sebagai berikut : “ Strategi adalah proses penentuan rencana pemimpin puncak 

berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan cara atau 

upaya bagaimana agar tujuan dapat dicapai “. 

Solihim (2012 : 24) memberikan definisi strategi sebagai : 

Strategi merupakan cara untuk mencapai tujuan (ways to achieve 
ends). Konsep generic ini terutama sesuai dengan perkembangan 
awal penggunaan konsep strategi yang digunakan di dalam dunia 
militer. Strategi dalam dunia militer adalah berbagai cara yang 
digunakan oleh panglima perang untuk mengarahkan musuh dalam 
suatu peperangan (war).  

 
Menurut Rangkuti (2015 : 4) mengemukakan bahwa : “Strategi 

merupakan tindakan yang bersifat incremental (senantiasa meningkat) dan terus 

menerus dan dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang 

diharapkan oleh para pelanggan di masa depan“. Dengan demikian perencanaan 

strategi hampir selalu dimulai dari apa yang terjadi. Terjadinya kecepatan    

inovasi pasar baru dan perubahan pola konsumen memerlukan kompetensi inti 

(core competencies) perusahaan perlu mencari kompetensi inti di dalam bisnis 

yang dilakukan. 

 

2.1.4 Pengertian Strategi Pemasaran 

Program pemasaran meliputi tindakan-tindakan pemasaran yang dapat 

mempengaruhi permintaan terhadap produk diantaranya mengubah harga, 
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memodifikasi kampanye iklan, merancang promosi khusus, menentukan pilihan 

saluran distribusi dan sebagainya. Dalam penerapannya, program pemasaran 

dipadukan atau dilaksanakan secara bersama-sama dan kadangkala manajer 

pemasaran harus memilih program pemasaran yang “terbaik” karena 

keterbatasan sumber daya.  

Strategi pemasaran merupakan strategi untuk melayani pasar atau 

segmen pasar yang dijadikan target oleh seorang pengusaha. Oleh karena itu 

strategi pemasaran merupakan kombinasi dari bauran pemasaran yang akan 

diterapkan oleh pengusaha untuk melayani pasarnya. Bauran pemasaran ini 

haruslah diatur sedemikian rupa sehingga akan dapat berfungsi sebagai  senjata 

yang tepat dalam perbandingannya di pasar melawan pesaing-pesaing. Oleh 

karena itu maka senjata itu harus disesuaikan dengan keadaan pasar serta 

kondisi persaingan yang dihadapinya. 

Strategi pemasaran pada umumnya mempunyai peranan yang sangat 

penting untuk menghadapi lingkungan yang dinamis dan pada akhirnya 

memperoleh keunggulan tertentu atau berhasil untuk meningkatkan keuntungan 

tertentu. Strategi pemasaran yang ditetapkan harus ditinjau dan dikembangkan 

sesuai dengan perkembangan pasar dan lingkungan pasar tersebut. Dengan 

demikian  strategi  pemasaran harus dapat memberi gambaran yang jelas dan 

terarah tentang apa yang akan dilakukan perusahaan dalam menggunakan 

setiap kesempatan atau peluang pada beberapa pasar sasaran. 

Pengertian strategi pemasaran dikemukakan Hermawan (2012 : 41), 

mendefinisikan pengertian strategi pemasaran sebagai berikut : ”Strategi 

pemasaran merupakan hasil pengambilan keputusan oleh eksekutif perusahaan, 

manajer pemasaran, serta pengambil keputusan lainnya ”. Secara umum, posisi 

jabatan dengan tugas formal untuk membuat keputusan dalam struktur atau 

tujuan organisasi tidak relevan jika dikaitkan dengan formulasi strategi 
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pemasaran. Pada pokoknya, ketika hasil dari suatu perusahaan berkaitan 

dengan produk atau pasar, maka keputusan itu bisa dikatakan sebagai stgrategi 

pemasaran. Strategi pemasaran pada dasarnya rencana yang menyeluruh, 

terpadu dan menyatu di bidang pemasaran yang memberikan panduan tentang  

kegiatan yang akan dijalankan untuk mencapai tujuan pemasaran suatu 

perusahaan.  

Sunyoto (2015 : 2) mengatakan bahwa :  

Strategi pemasaran adalah pendekatan produk yang digunakan oleh 
unit bisnis dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan lebih 
dahulu, didalamnya tercantum keputusan pokok mengenai target 
pasar, penempatan produk di pasar, bauran pemasaran dan tingkat 
biaya pemasaran yang diperlukan.  
 
Berdasarkan definisi yang telah dikemukakan bahwa dalam 

pengembangan strategi pemasaran yang akan dipih oleh seorang manajer 

menghadapi sejumlah besarpilihan. Setiap sasaran dapat saja dicapai melalui 

berbagai cara. 

Nitisusastro (2013 :13) mendefinisikan pengertian strategi pemasaran 

sebagai berikut : ” Strategi pemasaran pada dasarnya merupakan pola langkah 

dan pola pikir yang harus dijalankan dan atau harus tidak dijalankan di masa 

yang akan datang, setidaknya dalam kurun waktu tertentu ”. Pola pikir dan pola 

langkah tersebut harus searah dan sejalan dengan tujuan dan sasaran yang 

ingin dicapai. Pola pikir dan pola langkah ini akan lebih cepat bilah dilandasi oleh 

berbagai informasi yang relevan dengan bidang usaha yang akan dijalankan. 

Berdasarkan definisi yang telah dikemukakan di atas maka dapat 

disimpulkan bahwa semakin akurat dan semakin terkini informasi yang dimiliki, 

maka strategi yang direncanakan dan akan diputuskan semakin mampu 

menjawab berbagai tantangan yang akan dihadapi. Para pelaku usaha yang 

telah berpengalaman selama tahun-tahun berjalannya operasional perusahaan, 
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akan dibaregi dengan kegiatan mengumpulkan informasi apa saja sepanjang 

terkait langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan usaha. 

Sedangkan menurut Assauri (2014 : 168-169) strategi pemasaran adalah 

serangkaian tujuan dan sasaran, kebijakan dan aturan yang memberi arah 

kepada usaha-usaha pemasaran perusahaan dari waktu ke waktu, pada masing-

masing tingkatan dan acuan serta alokasinya, terutama sebagai tanggapan 

perusahaan dalam menghadapai lingkungan dan keadaan persaingan yang 

selalu berubah.  

Ciri penting rencana strategi pemasaran menurut Assauri (2014 : 183) 

adalah : 

a. Titik tolak penyusunannya melihat perusahaan secara keseluruhan,  

b. Diusahakan dampak kegiatan yang direncanakan bersifat menyeluruh.  

c.  Dalam penyusunannya diusahakan untuk memahami kekuatan yang 

mempengaruhi perkembangan perusahaan,  

d. Jadwal waktu (timing) yang ditentukan adalah yang sesuai dan 

mempertimbangkan fleksibilitas dalam menghadapi perubahan,  

e. Penyusunan rencana dilakukan secara realisitis dan relevan dengan 

lingkungan yang dihadapi.  

Dalam penyusunannya diusahakan untuk memahami kekuatan yang 

mempengaruhi perkembangan perusahaan. Jadwal dan waktu (timing) yang 

ditentukan adalah yang sesuai dan mempertimbangkan fleksibilitas dalam 

menghadapai perubahan. Penyusunan rencana dilakukan secara realistis dan 

relevan dengan lingkungan yang dihadapi. 

Struktur Rencana Pemasaran dikutip dari buku Marketing Strategy oleh 

O.C.Ferrel dan Michael D. Hartline (2011 : 33) yaitu : 

1. Executive Summary  

a. Synopsis  

b. Major aspects of the marketing plan  
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2. Situation Anaysis  

a. Analysis of the internal environment  

b. Analysis of the customer environment  

c. Analysis of the external environment  

3. SWOT Analysis (Strengths, Weaknesses, Oppurtunities, and Threats)  

a. Strengths  

b. Weaknesses  

c. Threats  

d. Analysis of the SWOT matrix  

e. Establishing a strategic focus  

4. Marketing Goals and Objectives  

a. Marketing goals  

b. Marketing objectives  

5. Marketing Strategies  

a. Primary target market and marketing mix  

b. Secondary target market and marketing mix  

6. Marketing Implementation  

a. Structural issues  

b. Tactical marketing activities  

7. Evaluation and Control  

a. Formal marketing control  

b. Informal marketing control  

c. Financial assessments  

 

2.1.5 Pengertian Pengembangan Produk 

Setiap perusahaan akan berusaha agar produknya yang di hasilkannya 

dapat diterima oleh pasar. Dengan demikian, banyak perusahaan yang 
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memfokuskan pada produk di samping unsur-unsur kebijaksanaan pemasaran 

lainya dalam menjalankan usahanya. Hal ini memandang bahwa produk yang 

tidak dapat di terima oleh konsumen, mempunyai kemungkinan yang kecil untuk 

di dorong penjualannya dengan kebijaksanaan promosi, kebijaksanaan harga, 

ataupun kebijaksanaan pemasaran lainya. Oleh karena itu, apabila produk yang 

di hasilkan perusahaan tidak lagi memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen, 

maka dalam hal ini kebijaksanaan produk, khususnya pengembangan produk 

sangatlah penting bagi perusahaan.  

Pengembangan produk merupakan suatu kegiatan yang harus dilakukan 

oleh perusahaan. Perusahaan yang inovatif biasanya selalu dikenal baik oleh 

konsumennya dan ini dapat menjadi alat untuk mempertahankan penjualan. Jika 

perusahaan dapat menjadi pemimpin pasar maka pengembangan produk dapat 

menjadi alat untuk menahan konsumen berpindah ke produk pesaing.  

Kotler dan Armstrong (2012:398) mengatakan bahwa : “Pengembangan 

produk merupakan strategi untuk pertumbuhan perusahaan dengan menawarkan 

produk modifikasi atau produk baru ke segmen pasar yang ada sekarang.”  

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian pengembangan 

produk itu merupakan strategi untuk pertumbuhan perusahaan dengan teknis 

seperti riset pemasaran, rekayasa, dan desain yang sesuai dengan kebutuhan 

dan keinginan konsumen pada pasar yang semakin kompetitif.  

Pengembangan produk merupakan strategi pemasaran yang memerlukan 

penciptaan produk baru yang dapat dipasarkan, proses merubah aplikasi untuk 

teknologi baru ke dalam produk yang dapat dipasarkan. Pengertian 

pengembangan produk meliputi: 

1. Produk baru yaitu: 

a.  Produk yang benar-benar inovatif dan unik 

b.  Produk pengganti yang benar-benar berbeda dan produk yang sudah ada 
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c.  Produk imitatif, yaitu produk yang baru bagi perusahaan tertentu tetapi 

bukan baru di dalam pasar 

d. Produk yang menggunakan bahan baku baru sama sekali. 

2. Pengembangan produk: 

a. Riset pemasaran 

b. Rekayasa 

c. Desain 

3. Modifikasi produk, yaitu memperbaiki produk yang sudah ada yang meliputi 

kualitas, fitur, dan style yang tujuannya meningkatkan penjualan. Modifikasi 

produk menciptakan tiga dimensi, yaitu : 

a. Perbaikan mutu (quality improvement) 

b. Perbaikan ciri-ciri khas (feature Improvement) 

c. Perbaikan gaya enent (style improvement)  

4.  Merchandising, yaitu semua aktivitas perencanaan baik dari produsen 

maupun pedagang yang dimaksudkan untuk menyesuaikan antara produk-

produk yang dihasilkan dengan permintaan pasar 

Untuk mengetahui apa yang di maksud dengan pengembangan produk itu 

sendiri, maka penulis mengungkapkan definisi dari Kotler (2012 : 378) adalah : 

merupakan pengembangan konsep produk menjadi konsep fisik dengan tujuan 

menyakinkan bahwa gagasan produk dapat diubah menjadi produk yang dapat 

bekerja” 

Sedangkan menurut Assauri (2014 : 199) adalah : “Pengembangan 

produk merupakan kegiatan atau aktifitas yang di lakukan dalam menghadapi 

kemungkinan perubahaan suatu produk kea rah yang lebih baik, sehingga dapat 

memberikan daya guna maupun daya pemuas yang lebih besar” 

Dari definisi di atas, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa yang 

di maksud dengan pemasaran produk adalah merupakan suatu usaha yang di 
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rencanakan dan di lakukan secara sadar untuk memenuhi dan memperbaiki 

produk yang ada atau menambah banyaknya ragam produk yang di hasilkan dan 

di pasarkan, yang mana proses pengembangan produk itu sendiri biasanya di 

lakukan secara terus menerus, mulai dari produk apa yang di hasilkan 

perusahaan dan yang perlu di adakan, sampai kepada keputusan untuk 

menghasilkan suatu pruduk tertentu. 

Selanjutnya pengertian pemasaran produk menurut Malu (2017 : 40) 

mengatakan bahwa : 

pemasaran produk adalah proses pengembangan yang dilakukan 
terhadap produk yang sudah ada. Pengembangan produk baru 
adalah proses pencarian gagasan inovasi untuk menambah nilai 
terhadap barang lama dengan mengkonvensikannya ke dalam 
produk tersebut. 
 
Menciptakan dan mengembangkan produk baru merupakan bagian 

penting dari pemasaran. Hal ini perlu dilakukan menjaga agar pelanggan yang 

sudah ada tetap tertarik dengan penawaran yang diberikan oleh suatu 

perusahaan dan membantu menarik pelanggan baru agar sesuai dengan 

perubahan keinginan dari pelanggan yang terjadi dari waktu ke waktu. Jika 

sebuah perusahaan tidak dapat mengikuti harapan yang diinginkan oleh 

pelanggan maka produk perusahaan itu akan ditinggal oleh pelanggannya. Dan 

lebih spesifik, jika suatu perusahaan ingin menjadi pemimpin dalam pasar maka 

perusahaan itru harus bisa mengantisipasi keinginan pelanggannya lebih baik 

dari yang dilakukan oleh saingan. Para pelaku bisnis harus memikirkan 

bagaimana cara agar produk yang mereka hasilkan dapat diminati dan disukai 

oleh konsumen. 

Sunyoto (2015 : 96) mendefinisikan pengembangan produk sebagai : 

Pengembangan produk (Product development) disebut juga 
chandising adalah kegiatan-kegiatan pembuatan barang 
(manufacturer) dan perantara (middlemen) yang bermaksud 
melakukan penyesuaian barang-barang yang dibuat atau ditawarkan 
untuk dijual atas permintaan pembeli.  
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Termasuk di dalam pengembangan produk adalah penentuan kualitas, 

ukuran, bentuk, daya tarik lahiriah, labeling cap tanda (branding), pembungkus 

(Packaging) dan sebagainya untuk menyesuaikan  selera yang sedang tumbuh. 

Pengembangan produk dan perencanaan produk harus menjamin bahwa : 

1. Kualitas barang baik 

2. Desain barangnya baik 

3. Barang baru dapat ditambah jika diperlukan 

4. Barang mudah diperoleh  

5. Kegunaan-kegunaan baru selalu diusahakan 

6. Kemasan sesuai dengan produk 

7. Barangnya diberi cap dan pantas 

Penanganan yang cermat terhadap pengembangan produk dan 

perencanaan produk itu disebabkan oleh adanya tiga faktor yang selalu berubah 

yaitu :  

1. Jumlah pembeli potensial 

2. Kebutuhan dan preferensi para pembeli 

3. Daya beli para pembeli 

Jumlah pembeli potensial selalu berubah sebab adanya kelahiran, 

kematian, urbanisasi, imigrasi. Kebutuhan dan preferensi pembeli dapat berubah 

karena beberapa hal antara lain perubahan susunan umur penduduk, perubahan 

daya beli, adanya penemuan baru, adanya perbaikan baru atau cara-cara baru, 

pengaruh fashion, perubahan sikap masyarakat, perubahan kesenangan dan 

kebiasaan masyarakat. Perubahan daya beli dapat disebabkan oleh beberapa 

hal antara lain pendapatan, keadaan gelombang konjungtur, peraturan pajak, 

pengangguran dan inflasi. 
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Pengembangan produk merupakan serangkaian aktivitas yang dimulai 

dari analisis persepsi dan peluang pasar, kemudian diakhiri dengan tahap 

produksi, penjualan, dan pengiriman produk (Ulrich dan Steven, 2010:2). 

Pengembangan produk merupakan aktivitas lintas disiplin yang membutuhkan 

kontribusi dari hampir semua fungsi yang ada di perusahaan, namun tiga fungsi 

yang selalu paling penting bagi proyek pengembangan produk, yaitu:  

a. Pemasaran 

Fungsi pemasaran menjembatani interaksi antara perusahaan dengan 

pelanggan. Peranan lainnya adalah memfasilitasi proses identifikasi peluang 

produk, pendefinisian segmen pasar, dan identifikasi kebutuhan pelanggan. 

Bagian pemasaran juga secara khusus merancang komunikasi antara 

perusahaan dengan pelanggan, menetapkan target harga dan merancang 

peluncuran serta promosi produk. 

b. Perancangan (design) 

Fungsi perancangan memainkan peranan penting dalam mendefinisikan 

bentuk fisik produk agar dapat memenuhi kebutuhan pelanggan. Dalam konteks 

tersebut tugas bagian perancangan mencakup desain engineering (mekanik, 

elektrik, software dan lain-lain) dan desain industri (estetika, user interface). 

c. Manufaktur 

Fungsi manufaktur terutama bertanggung jawab untuk merancang dan 

mengoperasikan sistem produksi pada proses produksi produk. Secara uas, 

fungsi manufaktur seringkali mencakup pembelian, distribusi dan instalasi. 

 

2.1.6 Strategi Pemasaran Produk 

Banyak perusahaan yang menghadapi sebuah masalah, dimana mereka  

harus menciptakan produk baru, tetapi kemungkinan berhasil sukses terhadap 

produk tersebut sangat kecil. Secara keseluruhan, untuk menciptakan produk 
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baru yang berhasil. Perusahaan harus memahami pelanggannya, pasar, 

pesaing, serta pengembangan produk yang memberikan nilai unggul bagi 

pelanggan. Perusahaan harus mempunyai rencana produk baru yang kuat dan 

mempersiapkan proses pengembangan produk baru yang sistematis.  

 Pemasaran produk baru dimulai dengan penciptaan ide. Perusahaan 

menemukan dan mengembangkan ide produk baru dari berbagai sumber. 

Banyak ide produk baru berasal dari sumber internal. Perusahaan mengadakan 

riset dan pengembangan resmi, memilih ide dari karyawan mereka, dan 

mengadakan tukar pikiran dalam rapat eksekutif. Ide lain datang dari sumber 

eksternal. Dengan mengadakan survei dan kelompok fokus serta mengalisis 

pertanyaan dan keluhan pelanggan, perusahaan dapat menghasilkan ide produk 

baru yang akan memenuhi kebutuhan spesifik konsumen. 

 Perusahaan melacak penawaran pesaing dan menginspeksi produk baru, 

memilih produk, menganalisis kinerja produk, dan memutuskan apakah mereka 

akan memperkenalkan yang sama atau produk yang lebih baik. Distributor dan 

pemesok berada dekat dengan pasar dan dapat menyalurkan informasi tentang 

masalah konsumen dan kemungkinan produk baru 

Pemasaran produk adalah suatu proses penemuan ide untuk barang dan 

jasa termasuk merubah, menambah atau merumuskan kembali sebagian dari 

sifat-sifat pokok yang sudah ada dalam segi corak, merek dan kuantitas. 

Pengembangan produk dilaksanakan dengan tujuan untuk melayani pasar yang 

telah ada sekarang dengan lebih meningkatkan penjualan, memenuhi usaha 

menemukan barang baru yang lebih baik, serta melaksanakan aktivitas-aktivitas 

dari teknik penelitian, perekayasaan dan perancangan produk. Strategi 

pengembangan produk dikemukakan oleh Swastha (2010:29-30) yaitu : 
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1. Memperbaiki bentuk-bentuk yang telah ada. Dalam strategi ini perusahaan  

tetap menggunakan teknologi dan fasilitas yang ada untuk membuat variasi 

baru dari produknya. 

2. Memperluas lini produk. Semua ditujukan untuk menawarkan lebih banyak 

alternatif pilihan kepada pembeli tentang produknya. 

3. Menambah model yang ada. Disini perusahaan menambah beberapa variasi 

baru pada produknya. 

4. Meniru strategi pesaing. Beberapa pengusaha berpendapat bahwa hubungan 

antara biaya pengembangan produk dengan laba yang akan diperoleh pada 

waktu mendatang adalah tidak pasti. 

5. Menambah produk yang tidak ada kaitannya dengan lini yang ada. Strategi ini 

dianggap mahal karena produkbaru sering menggunakan proses produksi 

baru, demikian juga fasilitas-fasilitas untuk promosi dan distribusinya. 

Boone & Kurtz (2006:57) membedakan empat strategi pengembangan 

produk yaitu: 

1. Strategi Pengembangan Pasar, berkosentrasi pada pencarian pasar-pasar 

baru bagi produk-produk yang sudah ada. 

2. Strategi Pengembangan Produk, mencoba memperkenalkan produk-produk 

baru ke pasar-pasar yang sudah tetap atau sudah dikenal. 

3. Strategi Penetrasi Pasar, berusaha meningkatkan penjualan produk-produk 

yang sudah ada pada pasar yang sudah dikenal. 

4. Strategi Diversifikasi Produk, memfokuskan pada pengembangan produk-

produk yang sama sekali baru untuk pasar yang baru. 

Strategi Pengembangan Produk (Product Development Strategy) 

Merupakan strategi yang dijalankan untuk menaikkan penjualan dengan 

memperbaiki atau memodifikasi produk yang ada saat ini. Menjalankan strategi 

ini berarti melibatkan pengeluaran biaya penelitian dan pengembangan yang 
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besar. Pedoman yang harus dijalankan agar strategi pengembangan produk 

efektif adalah: Produk berada pada tahap kedewasaan dari daur hidup produk 

Industri dicirikan oleh pengembangan teknologi yang cepat. Pesaing 

menawarkan kualitas produk yang lebih baik pada harga yang bersaing-

Persaingan yang tajam dalam industri yang sedang tumbuh pesat. Kemampuan 

yang kuat dibidang penelitian dan pengembangan Contoh:  

1. PT. Unilever Indonesia mengembangkan produk pepsodent dengan beberapa 

varian,  

2. PT. TELKOM telah melakukan pengembangan pelayanan, dari jasa PSTN 

menuju hingga jasa narrowband ISDN dan Intelligent Networks. Cheap Offers: 

http://bit.ly/gadgets cheap. 

Tjiptono (2015:262) mengemukakan bahwa : “ Pengembangan produk 

(Diversifikasi) adalah upaya mencari dan mengembangkan produk atau pasar 

yang baru, atau keduanya, dalam rangka mengejar pertumbuhan, peningkatan 

penjualan, profitabilitas dan fleksibilitas “.    

Strategi pengembangan produk merurut Ratnasari (2016:54) mengatakan 

bahwa strategi pengembangan produk dapat diajukan kedalam 6 kategori inovasi 

jasa yaitu : 

1. Inovasi utama, pengembangan produk yang ditujukan untuk pasar baru. Ini 

sangat berisiko, namun bila berhasil, memberikan keuntungan besar 

2. Bisnis Star-Up, cara baru dan inovasi untuk mengetahui kebutuhan terkini 

pelanggan dan membuat produk yang tidak terjangkau menjadi terjangkau 

sebagai pilihan yang tersedia., 

3. Produk baru untuk pasar yang sedang dilayani, teknologi baru dapat 

menciptakan pasar untuk jasa baru yang  belum pernah terpikir oleh 

pelanggan yang akan berguna baginya. Misalnya perusahaan research 

marketing menawarkan jasa konsultasi manajemen atas temuan researchnya.   
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4. Product line extension, menawarkan jasa kepada pelanggan dengan variasi 

yang lebih luas dalam pilihan dalam lini jasa yang sudah ada. Lini merupakan 

inovasi perusahaan yang sudah mempunyai segemen pasar inti yang ingin 

dipertahankan. 

5. Perbaikan produk (Product improvement), memperbaiki feature produk yang 

sudah ada. 

6. Perubahan gaya (Style) pengembangan elemen tangible dari produk jasa. 

Misalnya image baru, seragam baru kasir, dan lainnya. 

2.1.7 Pengertian SWOT 

Analisis SWOT merupakan suatu bentuk analisis yang digunakan oleh 

manajemen perusahaan atau organisasi yang sistematis dan dapat membantu 

dalam usaha penyusunan suatu rencana yang matang untuk mencapai tujuan 

perusahaan atau organisasi tersebut. Baik tujuan tersebut untuk tujuan jangkan 

panjang maupun tujuan jangka pendek. Selain itu, analisis SWOT juga dapat 

diartikan sebagai sebuah bentuk analisa situasi dan kondisi yang bersifat 

deskriptif (memberi suatu gambaran) tentang sebuah perusahan atau 

oraganisasi. Analisa ini menempatkan situasi dan kondisi sebagai sebagai faktor 

yang di jadikan masukan. Dan  kemudian masukan tersebut dikelompokkan 

sesuai kontribusinya masing-masing. Satu hal yang perlu diperhatikan bagi 

pangguna analisa ini, bahwa analisa SWOT semata-mata hanya digunakan 

sebagai suatu analisa saja, yang ditujukan untuk menggambarkan situasi yang 

sedang dihadapi sebuah perusahaan atau oraganisasi. Analisis SWOT bukan 

sebuah alat yang mampu memberikan jalan keluar dari  permasalahan yang 

sedang dihadapi. 

Analisis SWOT adalah metode perencanaan strategis yang digunakan 

untuk mengevaluasi kekuatan (strengths), kelemahan (weaknesses), peluang 
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(opportunities), dan ancaman (threats) dalam suatu proyek atau suatu spekulasi 

bisnis. Keempat faktor itulah yang membentuk akronim SWOT (strengths, 

weaknesses, opportunities, dan threats). Proses ini melibatkan penentuan tujuan 

yang spesifik dari spekulasi bisnis atau proyek dan mengidentifikasi faktor 

internal dan eksternal yang mendukung dan yang tidak dalam mencapai tujuan 

tersebut. Analisis SWOT dapat diterapkan dengan cara menganalisis dan 

memilah berbagai hal yang mempengaruhi keempat faktornya, kemudian 

menerapkannya dalam gambar matrik SWOT, dimana aplikasinya adalah 

bagaimana kekuatan (strengths) mampu mengambil keuntungan (advantage) 

dari peluang (opportunities) yang ada, bagaimana cara mengatasi kelemahan 

(weaknesses) yang mencegah keuntungan (advantage) dari peluang 

(opportunities) yang ada, selanjutnya bagaimana kekuatan (strengths) mampu 

menghadapi ancaman (threats) yang ada, dan terakhir adalah bagaimana cara 

mengatasi kelemahan (weaknesses) yang mampu membuat ancaman (threats) 

menjadi nyata atau menciptakan sebuah ancaman baru. 

SWOT merupakan singkatan dari Strength Weaknesses Opportunities 

Threats. Yang artinya Strength (kekuatan), Weaknesses (kelemahan), 

Opportunities (Peluang), Threats (hambatan). Dalam artikel ini kita akan 

membahas satu-persatu tentang analisis SWOT secara singkat. Seperti yang kita 

tau, analisis SWOT (Strength Weaknesses Opportunities Threats) terbagi 

menjadi 4 bagian yakni: 

1. Strenght (S) atau disebut sebagai analisis kekuatan 

Yakni situasi ataupun kondisi yang merupakan gambaran kekuatan dari 

suatu organisasi atau perusahaan pada saat ini. Yang harus di lakukan dalam 

mengunakan analisis ini adalah setiap perusahaan atau organisasi perlu menilai 

kekuatan dan kelemahan yang dimiliki kemudian dibandingkan dengan para 

pesaing-pesaingnya. Misalnya jika kekuatan perusahaan tersebut unggul didalam 
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kualitasnya, maka keunggulan itu dapat di manfaatkan untuk mengisi segmen 

pasar yang membutuhkan tingkat kualitas yang lebih baik. 

2. Weaknesses (W) atau disebut sebagai analisi kelemahan 

Yakni situasi ataupun kondisi yang merupakan gambaran kelemahan dari 

suatu organisasi atau perusahaan pada saat ini. Weaknesses merupakan cara 

untuk menganalisis kelemahan yang ada dalam sebuah perusahaan ataupun 

organisasi. Yang mana kelemahan tersebut dapat menjadi kendala yang serius 

dalam kemajuan suatu perusahaan atau organisasi. Misalnya jika perusahaan 

tersebut terdapat kendala dalam pemasaran yang kurang baik, maka perusahaan 

harus meneliti kekurangan-kekurangan yang di miliki yang berhubungan dengan 

sektor pemasaran. Agar nantinya permasalahan tersebut tidak membuat 

perusahaan menjadi kalah saing dan mudur di bandingkan perusahaan lainnya. 

3. Opportunity (O) atau disebut sebagai analisis peluang 

Yakni situasi atau kondisi yang merupakan gambaran peluang yang ada 

dari sisi luar suatu organisasi atau perusahaan dan gambaran tersebut dapat 

memberikan peluang berkembangnya suatu organisasi atau perusahaan dimasa 

depan. Opportunity merupakan ananlisis yang digunakan untuk mencari peluang 

ataupun terobosan yang memungkinkan suatu perusahaan ataupun organisasi 

bisa berkembang. Baik dimasa kinia ataupun masa yang akan datang. Misalnya 

sebuah perusahaan industri minuman berada di daerah yang panas. Yang mana 

daerah tersebut sangat membutuhkan minuman segar dengan harga yang 

terjangkau. Maka perusahaan tersebut memiliki peluang untuk menciptaka 

produk minuman yang segar dan harganya terjangkau. 

4. Threats (T) atau disebut sebagai analisis ancaman 

Yakni situasi atau kondisi yang merupakan gambaran ancaman dari suatu 

perusahaan atau oraganisasi dalam menjalankan suatu usaha. Theart 
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merupakan cara menganalisis tantangan atau ancaman yang harus dihadapi 

oleh suatu perusahaan ataupun organisasi dalam menghadapi berbagai macam 

faktor lingkungan yang tidak menguntungkan. Yang mana ancaman tersebut 

dapat menyebabkan kemunduran suatu perusahaan. Jika tidak segera di atasi, 

maka ancaman tersebut akan menjadi penghalang bagi suatu usaha yang yang 

akan dijalankan. Misalnya sebuah organisasi kelompok pengrajin rotan di daerah 

pedesaan. Dengan kondisi lingkungan yang semakin moderen serta banyaknya 

kebakaran hutan yang terjadi membuat mereka semakin sulit untuk memperoleh 

bahan baku, Maka oragnisasi tersebut dapat menganalisis hal-hal apa yang 

menyebapkan tantangan atau ancaman tersebut terjadi. 

Untuk mengembangkan bisnis distribusi di mana perusahaan dapat 

memulai dari kondisi bisnis saat ini, diperlukan analisis SWOT (strength, 

weakness, opportunity, and threat). Hasil analisis SWOT dapat digunakan untuk 

merancang model bisnis perbaikan dan prototype model-model bisnis masa 

depan. Perencanaan model bisnis yang baru perlu sejalan dengan strategi bisnis 

yang diterapkan perusahaan. Suryanto (2017 :78).   

Suryatama (2014 : 91) mengatakan bahwa dalam analisis lingkungan 

internal ini juga terdapat dua hal perlu diperhatikan. Dua hal yang dimaksud 

tersebut adalah sebagai berikut : 

a. Kekuatan 

Kekuatan ini berfungsi untuk mengukur seberapa jauh suatu perusahaan 

mempunyai kekuatan untuk menguasai pasar. Kekuatan ini terbagi atas 

kekuatan mayor dan kekuatan minor. 

b. Kelemahan 

Kelamahan ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar suatu 

perusahaan dapat mengeliminir kelemahannya ke tingkat yang minimal. Hal 

ini juga terbagi atas kelamahan mayor dan kelemahan minor. 
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SWOT merupakan singkatan dari Strengths (kekuatan) dan Weakness 

(kelemahan) internal dari suatu perusahaan serta Opportunities (peluang) dan 

Threats (ancaman) lingkungan ekstenal yang dihadapinya. Analisis SWOT 

merupakan teknik historis yang terkenal dimana manajer menciptakan gambaran 

umum secara tepat mengenai situasi strategi perusahaan. Analisis ini didasarkan 

pada asumsi bahwa strategi yang efektif diturunkan dari “kesesuaian” yang baik 

antara sumber daya internal perusahaan (kekuatan dan kelemahan) dengan 

situasi eksternalnya (peluang dan ancaman), kesesuaian yang baik antara 

memaksimalkan kekuatan dan peluang perusahaan serta meminimalkan 

kelemahan ancaman. Jika diterapkan secara akurat, asumsi sederhana ini 

memiliki implikasi yang bagus dan mendalam bagi desain serta strategi yang 

berhasil. Sedarmayanti (2014 : 109). 

1. Kekuatan 

Kekuatan merupakan sumber daya atau kapabilitas yang dikendalikan oleh 

atau tersedia bagi suatu perusahaan yang membuat perusahaan relatif lebih 

unggul dibandingkan dengan pesaingnya dalam memenuhi kebutuhan 

pelanggan yang dilayaninya. Kekuatan muncul dari sumber daya dan 

kompetensi yang tersedia bagi perusahaan. 

2. Kelemahan 

 Kelemahan merupakan keterbatasan atau kekurangan dalam satu atau lebih 

sumber daya atau kapasitas suatu perusahaan relative terhadap pesaingnya, 

yang menjadi hambatan dalam memenuhi kebutuhan pelanggan secara 

efektif.  

3.  Peluang 

 Peluang merupakan situasi utama yang menguntungkan dalam lingkungan 

suatu perusahaan. Kecenderungan utama merupakan salah satu sumber 

peluang identifikasi atas segmen pasar yang sebelumnya terlewatkan, 
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perubahan dalam kondisi persaingan atau regulasi, perubahan teknologi, dan 

perbaikan hubungan dengan pembeli atau pemasok dapat menjadi peluang 

bagi perusahaan.  

4.  Ancaman 

Ancaman merupakan situasi utama yang tidak menguntungkan dalam 

lingkungan suatu perusahaan. Ancaman merupakan penghalang utama bagi 

perusahaan dalam mencapai posisi saat ini atau yang diinginkan. Masuknya 

pesaing baru, pertumbuhan pasar yang lamban meningkatnya kekuatan tawar 

menawar dari pembeli atau pemasok utama, perubahan teknologi, dan 

direvisinya perusahaan. 

Rangkuti (2015 : 19) Analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor 

secara sistematis untuk merumuskan strategi perusahaan. Analisis ini didasarkan 

pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (Strengths) dan peluang 

(Opportunities), namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan 

(Weaknesses) dan ancaman (Threats). Proses pengambilan keputusan strategis 

selalu berkaitan dengan pengembangan misi, tujuan, strategi, dan kebijakan 

perusahaan. Dengan demikian perencanaan strategis (strategic planner) harus 

menganalisis faktor-faktor strategis perusahaan (kekuatan, kelemahan, peluang, 

dan ancaman) dalam kondisi yang ada saat ini.  

Penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja perusahaan dapat ditentukan 

oleh kombinasi faktor internal dan eksternal. Kedua faktor tersebut harus 

dipertimbangkan dalam analisis SWOT. SWOT adalah singkatan dari lingkungan 

Internal Strenghths dan Weaknesses serta lingkungan Eksternal Opportunities 

dan Threats yang dihadapi dunia bisnis. Analisis SWOT membandingkan antara 

faktor eksternal Peluang (opportunities) dan Ancaman (threats) dengan faktor 

internal Kekuatan (strengths) dan Kelemahan (weaknesses). Berikut ini 

dikemukakan diagram analisis SWOT menurut Rangkuti (2015 : 20) dapat dilihat 

melalui gambar dibawah ini : 
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Gambar  1. Diagram Analisis SWOT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuandran 1 merupakan situasi yang sangat menguntungkan perusahaan 

tersebut memiliki peluang dan kekuatan sehingga dapat memanfaatkan peluang 

yang ada. Strategi yang harus diterapkan dalam kondisi ini adalah mendukung 

kebijakan pertumbuhan yang agresif (growth oriented strategy)  

Kuadran 2 meskipun menghadapi berbagai ancaman, perusahaan ini 

masih memiliki kekuatan dari segi internal. Strategi ini harus diterapkan adalah 

menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang jangka panjang dengan 

cara strategi diversifikasi (produk/pasar). 

Kuadran 3 perusahaan menghadapi peluang pasar yang sangat besar, 

tetapi dilain pihak, ia menghadapi beberapa kendala atau kelemahan internal. 

Kondisi bisnis pada kuadran 3 ini mirip dengan Question Mark pada BCG Matrix. 

Fokus strategi perusahaan ini adalah meminimalkan masalah-masalah internal 

perusahaan sehingga dapat merebut peluang pasar yang lebih baik. Misalnya 

Apple menggunakan strategi peninjauan kembali teknologi yang dipergunakan 

dengan cara menawarkan produk-produk baru dalam industri microcomputer. 

BERBAGAI PELUANG 

BERBAGAI ANCAMAN 

KEKUATAN 

EKSTERNAL 

KELEMAHAN 

INTERNAL 

3.  Mendukung strategi       

turnaround  
1. Mendukung strategi 

agresif 

2. Mendukung strategi 

diversifikasi 

4. Mendukung strategi 
   defensif 
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Kuadran 4 ini merupakan situasi yang sangat tidak menguntungkan, 

perusahaan tersebut menghadapi berbagai ancaman dan kelemahan internal. 

    

 

2.1.8  Matriks Tows atau SWOT 

Alat yang digunakan untuk menyusun faktor-faktor strategis perusahaan 

adalah matriks SWOT. Matriks ini dapat menggambarkan secara jelas 

bagaimana peluang dan ancaman eksternal yang dihadapi perusahaan dapat 

disesuaikan dengan keuatan dan kelemahan yang dimilikinya. Matriks ini dapat 

menghasilkan empat set kemungkinan alternatif strategis. 

Berikut ini dikemukakan matriks analisis SWOT dapat dilihat melalui 

kolom gambar berikut ini : 

Gambar 2.. Diagram Matriks Analisis SWOT 

IFAS 
 

EFAS 

STRENGHT (S) 
Tentukan 5-10 faktor 
Faktor-faktor 
Kelemahan internal 

WEAKNESS (W) 
0,30 Tentukan 5-10 
kekuatan internal 

OPPORTUNITIES (O) 
Tentukan 5-10 
Faktor peluang 
eksternal 

Strategi SO 
Ciptakan strategi yang 
menggunakan kekuatan 
untuk memanfaatkan 
peluang 

Strategi WO 
Ciptakan strategi yang 
meminimalkan kelemahan 
untuk memanfaatkan 
peluang 

THREATS (T) 
Tentukan 5-10 
Faktor ancaman eksternal 

Strategi ST 
Ciptakan strategi yang 
menggunakan kekuatan 
untuk mengatasi ancaman 

Strategi WT 
Ciptakan strategi yang 
meminimalkan kelemahan 
dan menghindari ancaman 

Sumber : Rangkuti (2015 : 83) 

Analisis perencanaan strategis merupakan salah satu bidang studi yang 

banyak dipelajari secara serius di bidang akademis. Hal ini adalah karena setiap 

saat terjadi perubahan. Untuk memenuhi semua tantangan di dalam perubahan 

tersebut, perusahaan membutuhkan analisis perencanaan strategis. Tujuannya 

adalah untuk memperoleh keunggulan bersaing di dalam bisnis dan industri yang 

dimasuki. 
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Pimpinan suatu perusahaan setiap saat berusaha encari kesesuaian 

antara kekuatan-kekuatan internal perusahaan dan kekuatan-kekuatan eksternal 

(peluang dan ancaman) suatu pasar. Suatu perusahaan dapat mengembangkan 

strategi untuk mengatas ancaman eksternal dan merebut peluang yang ada. 

Proses analisis, perumusan dan evaluasi strategi-strategi itu disebut 

perencanaan strategis, dimana tujuan utamanya adalah agar perusahaan dapat 

melihat secara objektif kondisi-kondisi internal dan eksternal, sehingga 

perusahaan dapat mengantisipasi perubahan lingkungan eksternal dalam tujuan 

untuk mencapai keunggulan kompetitif. 

Formulasi strategis atau biasa disebut dengan perencanaan strategis 

merupakan proses penyusunan rencana jangka panjang. Prosesnya lebih 

banyak menggunakan proses analitis. Sehingga di dalam proses perencanaan 

strategis, analisis-analisis baik pada tingkat korporat maupun tingkat bisnis 

sangat dibutuhkan. Tujuannya adalah untuk menyusun strategi sehingga sesuai 

dengan misi, sasaran, serta kebijakan perusahaan. 

Kegiatan yang paling penting dalam proses analisis adalah memahami 

seluruh informasi yang terdapat pada suatu kasus, menganalisis situasi untuk 

mengetahui isu apa yang sedang terjadi, dan memutuskan tindakan apa yang 

harus segera dilakukan untuk memecahkan masalah. Salah satu alat yang dapat 

digunakan untuk merumuskan strategi perusahaan adalah dengan menggunakan 

analisis SWOT, dimana analisis ini didasarkan pada logika yang dapat 

memaksimalkan kekuatan (Strengths) dan peluang (Opportunities), namun 

secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (Weakness) dan ancaman 

(Threats). 

Matriks SWOT berguna untuk menggambarkan secara jelas bagaimana 

peluang dan ancaman eksternal yang dihadapi perusahaan dapat disesuaikan 

dengan kekuatan dan kelemahan yang dimilikinya. Matriks ini dapat 

menghasilkan empat set kemungkinan alternatif strategis. 
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 Strategi SO 

Strategi ini dibuat berdasarkan jalan pikiran perusahaan, yaitu dengan 

memanfaatkan seluruh kekuatan untuk merebut dan memanfaatkan peluang 

sebesar-besarnya.  

 Strategi ST 

Strategi ini digunakan dengan menggunakan kekuatan yang dimiliki 

perusahaan untuk mengatasi ancaman.  

 Strategi WO 

Strategi ini diterapkan berdasarkan pemanfaatan peluang yang ada 

dengan cara meminimalkan kelemahan yang ada.  

 Strategi WT 

Strategi ini didasarkan pada kegiatan yang bersifat defensive dan 

berusaha meminimalkan kelemahan yang ada serta menghindari ancaman.  

Keberahasilan suatu strategi yang telah ditetapkan sangat ditentukan oleh 

seberapa besar tingkat kesesuaian strategi tersebut dengan perubahan 

lingkungan, persaingan, serta situasi perusahaan. Analisis perencanaan strategi 

sendiri adalah kegiatan intelektual untuk memformulasikan kegiatan-kegiatan 

yang bersifat strategis, sehingga dengan kondisi atau informasi yang diperoleh 

dari suatu kasus, tindakan manajemen yang tepat dan sesuai dapat ditentukan. 

Sehingga, penguasaan teori, penggunaan alat analisis dan model-model 

kuantitatif, pemahaman mengenai riset pasar dan system pengambilan 

keputusan adalah sangat mutlak diperlukan. 

 

 

2.2 Tinjauan Empirik 
 

Sebagai bahan perbandingan penelitian, ada beberapa hasil penelitian 

sejenis yang telah dilakukan sebelumnya, antara lain penelitian yang dilakukan 

oleh beberapa peneliti terdahulu dapat dilihat pada kolom tabel berikut ini : 
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Tabel  1. Penelitian Terdahulu 

Peneliti/Tahun Tujuan Penelitian Alat Analisis Hasil Temuan 
Arifin (2014) Tujuan dari pene-

litian adalah untuk 
mengiden-tifikasi 
dan meng-analisis 
faktor internal dan 
faktor eksternal 
perusa-haan yaitu 
keku-atan, 
kelemahan, 
peluang dan 
ancaman 

Metode analisis 
SWOT dan MDT 

Dari hasil Analisis SWOT 
yang dilakukan terhadap 
kekuatan dan kelemahan 
(variabel internal). 
Sedangkan untuk perhitu-
ngan terhadap ancaman 
dan peluang (variabel 
eksternal) yang kemudian 
dilakukan perhitungan 
Sehingga apabila dari 
kedua total nilai skor yang 
didapat dimasuk-kan 
dalam bagan analisis 
SWOT, posisi usaha PT. 
Aseli Dagadu Djogja 
berada pada kuadran 1 
(agresif). Hal ini berarti 
PT. Aseli Dagadu Djogja 
memiliki peluang dan 
kekuatan sehingga dapat 
memanfaatkan peluang 
yang ada.  

Nanda (2015) Tujuan penelitian 
ini untuk menga-
nalisis pengem-
bangan produk 
yang dilakukan PT 
China Interna-
sional Raya. 

Analisis SWOT Hasil penelitian dari 
analisis SWOT diketahui 
strategi yang dapat 
digunakan untuk perusa-
han adalah mengem-
bangkan dan menyem-
purnakan produk elek-
tronik dengan desain 
baru, mempersiapkan 
mutu produk dalam 
menghadapi persaingan 
bebas, meningkatkan 
kualitas hubungan yang 
baik dengan perusahaan 
yang bekerjasama 
dengan perusahaan PT 
China Internasional Raya.  

Putera, (2016) Menggambarkan 
dan menganalisis 
posisi keunggulan 
bersaing layanan 
indihome  

Analisis SWOT 
dan keunggulan 
bersaing 

Analisa ini memberikan 
informasi yang berguna untuk 
menyesuaikan sumber daya 
dan kemampuan dengan 
lingkungan kompetitif di mana 
organisasi beroperasi. Dengan 
adanya analisa tersebut 
diharapkan dapat digunakan 
untuk menyusun dan memilih 
strategi, dan sama halnya 
dengan situasi pengambilan 
keputusan untuk tujuan yang 
diinginkan dimana telah 
ditentukan sebelumnya 
dengan jelas. 
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Putri (2016) Untuk mengeta-hui 
perancangan 
strategi pengem-
bangan produk 
Indihome pada PT 
Telkom Indonesia 
Kantor Daerah 
Teleko-munikasi 
Padang 

Analisis strategi 
swot  

Dari hasil analisis 
diperoleh nilai persentase 
gap tersebut menun-
jukkan seberapa besar 
harapan pelanggan 
Indihome 3Play tidak 
terpenuhi oleh pelayanan 
saat ini. Tingkat kepuasan 
pelanggan Indihome 3 
Play didapatkan rata-rata 
sebesar 84,13% yang 
mengindikasi pelayanan 
yang dilakukan sudah 
baik. Rancangan strategi 
yang didapatkan 
menggunakan matriks 
internal eksternal berada 
pada kuadran I (Grow and 
Build) yang menunjuk-kan 
bahwa kondisi internal 
dan eksternal perusahaan 
tinggi.  

Putri, Shyntia, 
dan Atica 
(2014) 
 

Mengetahui se-jauh 
mana peren-
canaan strategi 
pengembangan 
Restoran  

Metode analisis 
SWOT dan 
QSPM 

Hasil penelitian menun-
jukkan bahwa strategi 
yang dapat diterapkan 
yaitu penetrasi pasar dan 
pengembangan produk. 
Prioritas strategi dengan 
nilai Total Attractive Score 
tertinggi adalah mening-
katkan mutu dan menjaga 
kehalalan pangan.  

Setiyorini 
(2003) 

Untuk mengeta-hui 
kekuatan, 
kelemahan, 
peluang dan 
ancaman 
 

SWOT Hasil penelitian menun-
jukkan bahwa PT Sea 
World Indonesia, Jakarta. 
Memiliki 7 kekuatan dan 4 
kelemahan untuk meng-
hadapi 5 peluang dan 5 
ancaman matriks IFE 
menghasilkan 3,067 
menunjukkan bahwa kon-
disi internal kuat dan telah 
mampu menggunakan 
kekuatan yang dimiliki 
untuk mengantisipasi 
kelemahan yang ada.  

Panglewai, 
Tuningrat, 
Satriawan, 
(2015) 

Untuk mengeta-hui 
dan menga-nalisis 
strategi 
pengembangan 
usaha air minum 
dalam kemasan   

Metode analisis 
SWOT 

Hasil penelitian menun-
jukkan bahwa PT. 
Satyaloka Tirta Amerta 
memiliki 9 kekuatan, 7 
kelemahan, 5 peluang 
dan 1 ancaman yang 
akan mempengaruhi per-
kembangan perusahaan. 
Perusahaan berada pada 
posisi kuat dalam 
memanfaatkan kekuatan 
yang dimiliki agar mampu 



 49 

mengatasi kelemahan 
yang ada. Kekuatan 
utamanya yaitu debit air 
stabil, sedangkan kelema-
han utamanya yaitu 
promosi/sosialisasi belum 
maksimal.  

Hatimah,  
Mappatoba, 
Abd. Rauf 
(2013) 
 

Mengetahui stra-
tegi Pengemba-
ngan Usaha abon 
Ikan melalui Pen-
dekatan Marke-ting 
Mix 

Analisis strategi 
marketing mix 
dan SWOT 

Hasil penelitian menunju-
kkan strategi pengem-
bangan usaha abon ikan 
melalui pendekatan 
marketing mix adalah 
menggunakan strategi SO 
(Strength-Opportunity), 
yaitu mempertahan-kan 
kualitas produk, meman-
faatkan hubungan kerja-
sama dan dukungan 
pemerintah, memperluas 
daerah distribusi dengan 
membuka jarringan distri-
busi diluar daerah, 
memanfaatkan reputasi 
merk pada pasar, dan 
menciptakan pengem-
bangan produk.  

Amanah dan 
Agustini (2016) 
 

Menganalisis 
strategi SWOT 
yang digunakan 
oleh perusahaan 

SWOT Berdasarkan hasil analisis 
SWOT menunjukkan 
bahwa posisi TMM saat 
ini berada pada kwadran I 
yang artinya merupakan 
situasi yang menguntung-
kan. TMM memiliki 
peluang dan kekuatan 
sehingga dapat meman-
faatkan kekuatan untuk 
meraih peluang yang ada.  

Genoneva dan 
Siam (2016) 

Untuk mengetahui 
formulasi strategi 
marketing mix 
melalui keunggulan 
bersaing  

Analisis SWOT Strategi Diformulasikan 
oleh QSPM (Quantitative 
Strategic Planning 
Matrix). Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa 
strategi keunggulan 
kompetitif untuk ECI 
adalah mengintegrasikan 
strategi matriks QSPM 
dan matriks SWOT, yang 
pertama adalah pengem-
bangan pasar dan yang 
kedua adalah penetrasi 
pasar. 

Mirzakhani, 
Parsaamal, dan 
Golzar (2015) 

Menganalisis 
formulasi swot yang 
diterapkan oleh 
perusahaan  

Analisis strategi 
SWOT 

Hasil analisis matriks 
faktor internal dan 
eksternal menunjukkan 
bahwa terdapat kondisi 
yang baik bagi 
perusahaan yang diteliti. 
Ini juga mengungkapkan 
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bahwa perusahaan memi-
liki posisi yang diinginkan 
dengan menganalisis 
kemampuannya serta titik 
kuat dan lemahnya di 
industri terkait. Posisi 
perusahaan menunjukkan 
bahwa strategi agresif 
paling sesuai dengan 
kebutuhan perusahaan.. 

Maliheh 
Mirzakhani, 
Elahe 
Parsaamal, and 
Abolghasem 
Golzar. (2014) 

Strategy Formula-
tion with SWOT 
Matrix: A Case 
Study of an Iranian 
Company, 

Analisis Strategi 
SWOT 

Hasil analisis matriks IE 
menunjukkan bahwa ada 
kondisi yang baik bagi 
perusahaan yang diteliti 
mengingat skor 2,88 
untuk faktor internal dan 
2,7 untuk faktor eksternal. 
Ini juga mengungkapkan 
bahwa perusahaan memi-
liki posisi yang diinginkan 
dengan menganalisis 
kemampuannya serta 
poin kuat dan lemahnya di 
industri terkait. Posisi 
perusahaan menunjukkan 
bahwa strategi agresif 
paling sesuai dengan 
kebutuhan perusahaan. 
Strategi SO dalam matriks 
SWOT diperkenalkan 
sebagai solusi yang 
sesuai untuk status 
perusahaan. Pengaruh 
pasar dipilih sebagai 
strategi yang paling 
penting dengan menggu-
nakan matriks QSPM. 

Genoveva, 
Stivenes Tjin 
Siam, (2016) 
 

Analyzing of 
Marketing Strategy 
Formulation in 
Improve 
Competitive 
Advantage of Eci. 

Analisis Strategi 
SWOT 

Tahap kedua adalah 
Matching Stage; Peneliti 
menggunakan matriks 
SWOT (Strengths, Weak-
nesses, Opportunities, 
Threats), matriks SPACE, 
matriks BCG (Boston 
Consulting Group), 
matriks IE (Internal 
External) dan Grand 
Strategy Matgrix. Tahap 
terakhir adalah Decision 
Stage: Strategi Difor-
mulasikan oleh QSPM 
(Quantitative Strategic 
Planning Matrix). Hasil 
penelitian menunjukkan 
bahwa strategi keung-
gulan kompetitif untuk ECI 
adalah mengintegrasikan 
strategi matriks QSPM 
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dan matriks SWOT, yang 
pertama adalah pengem-
bangan pasar. 

Meredith E. 
David, Forest R. 
David, Fred R. 
David (2009) 

The quantitative 
strategic planning 
matrix (qspm) 
applied to a retail 
computer store. 

Analisis Strategi 
SWOT 

Artikel ini menyajikan 
Matriks Perencanaan 
Strategis Kuantitatif 
(QSPM), alat analisis yang 
digunakan dalam meru-
muskan strategi. Pertama 
kali diperkenalkan dalam 
Perencanaan Jangka 
Panjang (3), QSPM telah 
banyak digunakan di 
kalangan profesor mana-
jemen strategis dan 
mahasiswa selama dua 
dekade. Namun, QSPM 
belum banyak dikem-
bangkan oleh konsultan 
perencanaan strategis 
dan organisasi. Makalah 
ini membahas bagaimana 
dan mengapa QSPM 
harus digunakan oleh 
bisnis untuk perencanaan 
strategis. Contoh QSPM 
untuk toko komputer ritel 
adalah provIded dan 
manfaat dan keterbatas-
an alat analisis 
perencanaan strategis 
penting ini dibahas. 
Pedoman khusus disedia-
kan untuk menyiapkan 
QSPM. 

 

2.1.8 Pengertian QSPM (Quantitative Strategic Planning Matrix)  

            QSPM (Quantitative Strategies Planning Matrik) adalah alat untuk 

melakukan evaluasi pilihan strategi alternatif secara objektif, berdasarkan key 

success faktor internal dan eksternal yang telah diidentifikasi sebelumnya.  

Tujuan QSPM adalah untuk menetapkan ketertarikan dari strategi-strategi 

bervariasi yang  telah di rumuskan pada analisis SWOT. QSPM merupakan alat 
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analisis yang menetapkan pilihan yang paling menarik atau secara konseptual 

disebut sebagai upaya memilih relative attractives. 

Matrik QSPM digunakan untuk mengevaluasi dan memilih strategi terbaik yang 

paling cocok dengan lingkungan internal dan eksternal yang dimiliki oleh suatu 

perusahaan. Alternatif strategi yang memiliki nilai total terbesar pada matrik 

QSPM merupakan strategi yang paling baik untuk dapat diterapkan pada 

organisasi atau perusahaan. 

Matriks QSPM adalah matriks yang digunakan pada tahap decision stage untuk 

melihat tingkat relatif dari berbagai alternatif yang dapat dilaksanakan hasil 

dari the matching stage. QSPM menggunakan input dari tahap pertama (input 

stage) dan tahap kedua (the matching stage) yang memberikan informasi bagi 

tahap ketiga (the decision stage) (David, 2004). Enam langkah penyusunan 

matriks QSPM adalah sebagai berikut : 

1. Membuat daftar peluang/ancaman eksternal dan kekuatan/kelemahan 

internal kunci perusahaan pada kolom kiri dalam QSPM. Informasi ini 

diperoleh dari matriks EFE dan IFE. 

2. Berikan bobot untuk masing-masing faktor internal dan eksternal (bobot 

yang diberikan sama dengan bobot pada matriks EFE dan IFE). 

3. Evaluasi matriks tahap 2 (pencocokan) dan identifikasi alternatif strategi 

yang harus dipertimbangkan organisasi untuk diimplementasikan. 

4. Tentukan nilai daya tarik (Attractive Scores-AS) didefinisikan sebagai 

angka yang mengindetifikasikan daya tarik relatif masing-masing strategi 

dalam setiap alternatif tertentu. 

5. Hitung total daya tarik (Total Attractive Score-TAS) yang diperoleh dengan 

mengalikan bobot dengan attratctive scores, dan 
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6. Hitung penjumlahan total nilai daya tarik. Nilai TAS yang tertinggi 

menunjukan bahwa strategi tersebut merupakan strategi terbaik untuk 

diprioritaskan. 
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BAB III 

KERANGKA PEMIKIRAN 

 

 

3.1 Kerangka Pemikiran 

PT. Telkom Witel Makassar sebagai operator Telekomunikasi terbesar di 

Indonesia dengan produknya indihome harus terus kreatif berinovasi dan 

meningkatkan kualitas layanan agar masyarakat tetap menggunakan produk 

mereka dan dapat bersaing dengan operator telekomunikasi lainnya, dimana 

dalam upaya meningkatkan penjualan, serta untuk mengatasi persaingan yang 

semakin ketat dengan perusahaan pesaing lainnya, maka perusahaan perlu 

menerapkan strategi pengembangan produk sehingga dapat meningkatkan daya 

saing perusahaan dengan perusahaan kompetitor lainnya.  

Adapun strategi SWOT yang diterapkan oleh perusahaan yakni dengan 

selalu melakukan inovasi dalam strategi bersaing dengan cara mencari 

kesesuaian antara kekuatan-kekuatan internal perusahaan dan kekuatan-

kekuatan eksternal tersebut. Analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor 

secara sistematis untuk merumuskan strategi perusahaan. Analisis ini didasarkan 

pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (Strengths) dan peluang 

(Opportunities), namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan 

(Weaknesses) dan ancaman (Threats). Proses pengambilan keputusan strategis 

selalu berkaitan dengan pengembangan misi, tujuan, strategi, dan kebijakan 

perusahaan. Dengan demikian perencanaan strategis (strategic planner) harus 

menganalisis faktor-faktor strategis perusahaan (kekuatan, kelemahan, peluang, 

dan ancaman) dalam kondisi yang ada saat ini (Rangkuti, 2015 : 19). 

Untuk lebih jelasnya akan dikemukakan kerangka pemikiran penelitian 

yang dapat digambarkan pada gambar berikut ini : 
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Gambar 3. Kerangka PIkir 
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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

 

 

4.1 Rancangan Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian pengembangan 

(Research and Development) melalui deskriptif analitis dengan pendekatan 

kualitatif. Menurut Sugiyono (2016:9) “Teknik penelitian kualitatif adalah teknik 

penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk 

meneliti pada kondisi obyek yang alamiah. Sedangkan teknik penelitian kualitatif 

yang diungkapkan Maleong (2012:6) “Sebagai penelitian yang bermaksud untuk 

memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh objek penelitian misalnya 

perilaku, persepsi, tindakan, secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam 

bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan 

dengan memanfaatkan berbagai teknik ilmiah.”  

Dalam penelitian kualitatif ini menggunakan SWOT analisis dengan cara 

melakukan analisis pada kekuatan dan kelemahan yang dimiliki layanan 

Indihome PT. Telekomunikasi Witel Makassar serta dipadukan dengan 

mempertimbangkan peluang dan ancaman yang dihadapinya, sehingga 

memperoleh suatu strategi yang tepat untuk  digunakan PT. Telekomunikasi 

Witel Makassar di masa sekarang dan masa mendatang sesuai dengan tujuan 

utamanya.  

 

4.2  Kehadiran Peneliti 

Kehadiran peneliti di lapangan dalam penelitian kualitatif adalah suatu 

yang mutlak, karena peneliti bertindak sebagai instrumen penelitian sekaligus 

pengumpul data, salah satu ciri penelitian kualitatif dalam pengumpulan data 

dilakukan sendiri oleh peneliti. Sedangkan kehadiran peneliti dalam penelitian ini 
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sebagai pengamat partisipan atau berperan serta, artinya dalam proses 

pengumpulan data peneliti mengadakan pengamatan dan mendengarkan 

secermat mungkin sampai pada yang sekecil-kecilnya sekalipun. 

Keuntungan yang didapat dari kehadiran peneliti sebagai instrument 

adalah subjek lebih tanggap akan kehadiran peneliti, peneliti dapat 

menyesuaikan diri dengan melakukan penelitian, keputusan yang berhubungan 

dengan penelitian dapat diambil dengan cara cepat dan terarah, demikian juga 

dengan informasi dapat diperoleh melalui sikap dan cara peneliti dalam 

memberikan informasi.  

 
4.3 Populasi dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah karyawan yang bekerja pada 

perusahaan PT. Telekomunikasi Witel Makassar. Dimana karyawan yang 

menjadi sampel dalam penelitian ini ditentukan sebanyak 50 orang karyawan. 

Sedangkan teknik penarikan sampel yang digunakan adalah sampling jenuh, 

yaitu teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi dapat digunakan 

sebagai sampel dalam penelitian ini (Sugiyono, 2011:126). 

 
4.4 Tempat dan Waktu Penelitian 

Adapun obyek penelitian ini adalah pada PT. Telekomunikasi Witel 

Makassar, yakni sebuah perusahaan yang bergerak di bidang jasa Telekomuni-

kasi, dengan alamat kantor di Jalan Andi pangeran Pettarani Makassar. Waktu 

penelitian diperkirakan kurang lebih tiga bulan dimulai dari bulan Maret sampai 

dengan bulan Mei tahun 2017. 
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4.5. Jenis dan Sumber Data 

4.5.1 Jenis Data 

1. Data kualitatif, yaitu data atau informasi yang diperoleh dalam bentuk tertulis 

mengenai strategi pengembangan produk pada PT. Telekomunikasi Witel 

Makassar. 

2. Data kuantitatif adalah data mengenai angka-angka seperti jumlah pengguna 

produk Indihome, data perusahaan pesaing serta data lainnya yang diperoleh 

perusahaan PT. Telekomunikasi Witel Makassar. 

 
4.5.2  Sumber Data 

Dalam penelitian ini peneliti mendapatkan data berupa :  

1. Data primer  

Data primer yang penulis peroleh dilakukan dengan melakukan pengamatan 

langsung ke tempat penelitian tepatnya pada PT. Telekomunikasi Witel 

Makassar dan melakukan wawancara dengan pihak PT. Telekomunikasi Witel 

Makassar dan konsumen.  

2. Data sekunder  

Data sekunder pada peneltian ini berdasarkan dokumen tertulis yang 

diperoleh dari pihak PT. Telekomunikasi Witel Makassar. Data sekunder ini 

bersifat internal dimana informasi yang diperoleh secara langsung dari                   

PT. Telekomunikasi Witel Makassar.  

 
4.6 Teknik Pengumpulan Data 

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam rangka analisis  

terhadap pengujian hipotesis maka digunakan metode studi kasus dengan 

melakukan pengumpulan data melalui : 
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1. Observasi 

Dalam penelitian ini untuk mendapatkan data yang dibutuhkan, penulis 

melakukan pengamatan secara langsung pada PT. Telekomunikasi Witel 

Makassar. 

2. Interview 

Dalam penelitian ini, penulis juga melakukan wawancara langsung dengan 

pimpinan perusahaan, bagian pemasaran serta beberapa orang personil atau 

karyawan yang ada kaitannya dengan masalah yang akan dibahas dalam 

penelitian ini. 

3. Dokumentasi 

Penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan arsip atau dokumen-

dokumen perusahaan yang ada hubungannya dengan masalah yang akan 

dibahas. 

 

4.7 Definisi Operasional Variabel dan Pengukurannya 

Dalam penelitian ini digunakan beberapa istilah sehingga didefinisikan 

secara operasional agar menjadi petunjuk dalam penelitian ini yaitu : 

Tabel 2. Definisi Operasional Variabel 

Variabel Definisi Skala 

Analisis SWOT Analisis SWOT adalah metode 
perencanaan strategis yang digunakan 
untuk mengevaluasi kekuatan, 
kelemahan, peluang, dan ancaman 
dalam suatu proyek atau suatu 
spekulasi bisnis. Proses ini melibatkan 
penentuan tujuan yang spesifik dari 
spekulasi bisnis atau proyek dan 
mengidentifikasi faktor internal dan 
eksternal yang mendukung dan yang 
tidak dalam mencapai tujuan tersebut. 

Likert 

Strength 
(Kekuatan) 

Strength adalah situasi atau kondisi 
internal yang merupakan kekuatan dari 
organisasi/perusahaan pada saat ini 

Likert 
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Weakness 
(Kelemahan) 

Weakness adalah situasi atau kondisi 
internal yang merupakan kelemahan 
dari organisasi atau perusahaan pada 
saat ini.  

Likert 

Opportunity 
(Peluang) 

Opportunity adalah situasi atau kondisi 
eksternal yang merupakan peluang 
untuk berkembang bagi organisasi/ 
perusahaan di masa depan. 

Likert 

Threats 
(Ancaman) 

Threat adalah situasi atau kondisi 
eksternal yang merupakan ancaman 
bagi organisasi atau perusahaan dan 
dapat mengancam eksisten organisasi/ 
perusahaan di masa depan. 

Likert 

 

 
4.8 Teknik Analisis Data 

Dalam penulisan tesis ini penulis menggunakan metode analisis SWOT. 

Sebagai berikut : 

1. Analisis SWOT yaitu suatu analisis yang dilakukan dengan menguraikan 

implementasi strategi bersaing melalui kekuatan, kelemahan, peluang, dan 

ancaman. Tahap-tahap yang dilakukan adalah :  

Tahap  1 : Memahami situasi dan informasi yang ada  

Tahap 2:  Memahami permasalahan yang terjadi 

Tahap 3:  Menciptakan berbagai alternatif dan memberikan berbagai alternatif 

pemecahan masalah. 

Tahap 4:  Evaluasi pilihan alternatif dan pilihan alternatif yang terbaik. 

Caranya dengan membahas sisi pro maupun kontra dan 

memberikan bobot dan skor untuk masing-masing alternatif dan 

sebutkan kemungkinan yang akan terjadi.  

2. Matriks Faktor Strategi Eksternal ( External Factor Analysis Strategy-EFAS)  

Perlu diidentifikasi terlebih dahulu faktor-faktor yang menjadi strategi 

eksternal sebelum membuat matriks faktor strategi eksternal. Faktor strategi 

eksternal tersebut melalui suatu skema dan  scoring  tertentu akan 

memperlihatkan kondisi eksternal dari perusahaan tersebut. Skema tersebut 
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menurut David (2013) dapat dilakukan melalui beberapa langkah yaitu sebagai 

berikut:  

a. Membuat 10-20 faktor ekternal utama termasuk peluang dan ancaman suatu 

organisasi.   

b. Memberikan setiap faktor tersebut bobot berkisar dari 0,0 (tidak penting) 

sampai 1,0 (sangat penting). Pemberian bobot ini dilakukan berdasarkan 

seberapa signifikan faktor tersebut bagi keberhasilan organisasi. Faktor yang 

memiliki pengaruh besar terhadap organisasi harus diberi bobot tertinggi. 

Jumlah seluruh bobot harus sama dengan 1.  

c. Memberikan peringkat dari 1 sampai 4 setiap faktor ekternal tersebut untuk 

menunjukkan seberapa efektif strategi perusahaan saat ini dalam merespon 

faktor tersebut, peringkat 4 = respon sangat bagus, 3 = respon diatas rata-

rata, 2 = respon rata-rata, dan 1 = respon dibawah rata-rata.  

d. Mengalikan bobot setiap faktor dengan peringkatnya untuk menentukan skor 

bobot masing-masing variabel.  

e. Menjumlahkan skor bobot masing-masing variabel untuk memperoleh skor 

total eksternal organisasi.  

3. Matriks Faktor Strategi Internal ( Internal Factor Analysis Strategy-IFAS)  

Setelah mengidentifikasi faktor-faktor strategis internal kemudian faktor 

tersebut disusun dalam kerangka Strenght dan Weakness. Sama halnya dengan 

faktor ekternal, faktor strategi internal tersebut melalui suatu skema tertentu akan 

memperlihatkan kondisi internal dan perusahaan tersebut. Skema tersebut 

menurut David (2013) dilakukan melalui beberapa langkah sebagai berikut:  

a. Membuat 10-20 faktor internal utama termasuk kekuatan dan kelemahan suatu 

organisasi.   

b. Memberikan setiap faktor tersebut bobot berkisar dari 0,0 (tidak penting) 

sampai 1,0 (sangat penting). Pemberian bobot ini dilakukan berdasarkan 
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seberapa signifikan faktor tersebut bagi keberhasilan organisasi. Faktor yang 

memiliki pengaruh besar terhadap organisasi harus diberi bobot tertinggi. 

Jumlah seluruh bobot harus sama dengan 1.  

c. Memberi peringkat dari 1 sampai 4 setiap faktor untuk mengindikasikan 

apakah faktor tersebut sangat lemah (peringkat = 1), lemah (peringkat = 2), 

kuat (peringkat = 3), dan sangat kuat (peringkat = 4). Kekuatan harus memiliki 

peringkat 3 dan 4, sedangkan untuk kelemahan harus memiliki  peringkat 1 

dan 2.  

d. Mengalikan bobot setiap faktor dengan peringkatnya untuk menentukan skor 

bobot masing-masing variabel.  

e. Menjumlahkan skor bobot masing-masing variabel untuk memperoleh skor 

total internal organisasi. 

4. Matriks TOWS dan Matriks Internal-Eksternal  

Setelah data dan informasi yang memengaruhi dikumpulkan kemudian 

data dan informasi tersebut diaplikasikan dalam matriks TOWS dan matriks 

ekternal-internal. Analisis TOWS adalah identifikasi dari faktor yang secara 

sistematis digunakan untuk merumuskan strategi perusahaan. Analisis ini 

 berdasarkan pemanfaatan kekuatan dan peluang yang ada, namun secara 

bersamaan meminimalisir kelemahan dan ancaman. Oleh sebab itu, 

perencanaan strategi harus menganalisis faktor strategis  perusahaan (kekuatan, 

kelemahan, peluang dan ancaman) dalam kondisi saat sekarang ini atau disebut 

dengan analisis situasi. Matriks ini dapat menggambarkan secara jelas 

bagaimana peluang dan ancaman eksternal perusahaan dapat disesuaikan 

dengan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki. Matrix TOWS dapat dilihat dalam 

tabel berikut ini : 
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Gambar 4. Diagram Matriks Analisis SWOT 

IFAS 
 

EFAS 

STRENGHT (S) 
Tentukan 5-10 faktor 
Faktor-faktor 
Kelemahan internal 

WEAKNESS (W) 
0,30 Tentukan 5-10 
kekuatan internal 

OPPORTUNITIES (O) 
Tentukan 5-10 
Faktor peluang 
eksternal 

Strategi SO 
Ciptakan strategi yang 
menggunakan kekuatan 
untuk memanfaatkan 
peluang 

Strategi WO 
Ciptakan strategi yang 
meminimalkan kelemahan 
untuk memanfaatkan 
peluang 

THREATS (T) 
Tentukan 5-10 
Faktor ancaman eksternal 

Strategi ST 
Ciptakan strategi yang 
menggunakan kekuatan 
untuk mengatasi ancaman 

Strategi WT 
Ciptakan strategi yang 
meminimalkan kelemahan 
dan menghindari ancaman 

 Sumber : Rangkuti (2015 : 83) 

Strategi pada diagram matrix analisis TOWS ini dapat dijabarkan sebagai 

berikut:  

a. Strategi SO, merupakan strategi dengan memanfaatkan seluruh kekuatan di 

dalam perusahaan untuk memanfaatkan peluang eksternal semaksimal 

mungkin. 

b. Strategi ST, merupakan strategi menggunakan kekuatan perusahaan untuk 

mengatasi ancaman. 

c. Strategi WO, diterapkan berdasarkan pemanfaatan peluang yang ada dengan 

meminimalisir kelemahan yang ada.  

d. Strategi WT, merupakan strategi yang didasarkan pada kegiatan yang  

bersifat defensif yaitu meminimalisir kelemahan yang ada dan menghindari 

ancaman.  

5. Quantitative Strategic Planning Matrix (QSPM)  

Quantitative Strategic Planning Matrix (QSPM) merupakan alat analisis 

dalam pengambilan keputusan. Analisis QSPM memungkinan perusahaan untuk 

mengevaluasi alternatif strategi secara objektif, berdasarkan faktor keberhasilan 

internal dan eksternal yang telah diidentifikasi sebelumnya menurut David, 

(2013). Matriks ini digunakan untuk mengevaluasi dan memilih strategi terbaik 
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yang paling cocok dengan lingkungan eksternal dan internal. Alternatif strategi 

yang memiliki nilai total terbesar pada matriks QSPM merupakan strategi yang 

paling baik menurut Prastiti, (2012) 
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BAB V 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

5.1 Gambaran Umum Obyek Penelitian 

5.1.1 Sejarah Singkat Berdirinya PT. Telkom Witel Makassar 

Telkom Group adalah satu-satunya BUMN Telekomunikasi serta 

penyelenggara layanan telekomunikasi dan jaringan terbesar di Indonesia. 

Telkom Group melayani jutaan pelanggan di seluruh Indonesia dengan rangkaian 

lengkap layanan telekomunikasi yang mencakup sambungan telepon kabel tidak 

bergerak dan telepn nirkabel tidak bergerak, komunikasi seluler, layanan jaringan 

dan interkoneksi serta layanan internet dan komunikasi data. Telkom Group juga 

menyediakan berbagai layanan di bidang informasi, media dan edutainment, 

termasuk cloud-based and server-based managed services, layanan e-Payment 

dan IT enabler, e-Commerce dan layanan portal lainnya. Pada tahun 2012 

Telkom Group mengubah portofolio bisnisnya menjadi TIMES 

(Telecommunication, Information, Media Edutainment & Service).  

PT. Telekomunikasi Indonesia (Telkom) adalah perusahaan informasi dan 

komunikasi serta penyedia jasa dan jaringan telekomunikasi secara lengkap di 

Indonesia. Telkom mengklaim sebagai perusahaan telekomunikasi terbesar di 

Indonesia, dengan jumlah pelanggan telepon tetap sebanyak 15 juta dan 

pelanggan telepon selular sebanyak 50 juta. Telkom merupakan salah satu 

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang sahamnya  saat ini dimiliki oleh 

Pemerintah Indonesia sebesar 51,19% dan oleh publik sebesar 48,81%. 

Sebagian besar kepemilikan saham publik 45,58% dimiliki oleh investor asing, 

dan sisanya 3,23% dimiliki oleh investor dalam negeri. Telkom juga menjadi 

pemegang saham mayoritas di sembilan anak perusahan, termasuk PT. 
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Telekomunikasi Selular (Telkomsel). Presiden direktur Telkom saat ini adalah 

Alex J. Sinaga yang menggantikan Arief Yahya pada tanggal 19 Desember 2014. 

 

5.1.2 Visi dan Misi Perusahaan 

Visi dari PT. Telekomunikasi adalah : “To become a leading 

Telecommunication, Information, Media, Edutainment and Services (TIMES) 

player in the region.” Telkom berupaya untuk menempatkan diri sebagai 

perusahaan Infocom terkemuka dikawasan Asia Tenggara, Asia dan akan 

berlanjut kekawasan Asia Pasifik. 

Misi dari PT. Telekomunikasi adalah sebagai berikut : 

1. Telkom mempunyai misi memberikan layanan “One Stop Infocomm Service 

with Excellent Quality and Comparative Price and to be The Role Model as 

the Best Managed Indonesian Comporation” dengan jaminan bahwa 

pelanggan akan mendapatkan layanan terbaik berupa kemudahan, produk 

dan jaringan berkualitas dengan harga kopetitif. 

2. Telkom akan mengelola bisnis melalui praktik-praktik terbaik dengan 

mengoptimalisasikan sumber daya manusia yang unggul, penggunaan 

teknologi yang kompetitif, serta membangun kemitraan yang saling 

menguntungkan dan saling mendukung secara sinergis. 

 

 

5.1.3 Struktur Organisasi 

PT. Telekomunikasi Witel Sulsel Makassar merupakan divisi regional 

terluas daerah operasinya yang meliputi Sulawesi, Maluku, Papua, Bali, Nusa 

Tenggara, Makassar dipilih sebagai lokasi kantor divre VII ini karena lokasinya 

yang cukup strategis sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dikawasan Indonesia 

Timur Wilayah pelayanan Divre VII dibagi menjadi 1 kantor divisi regional yang 

berkedudukan di Makassar, Sulawesi Selatan, 7 kantor daerah Telekomunikasi 

(KANDATEL), dan 20 Kantor Operasional Telekomunikasi (KANOPTEL) 
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Dikarenakan ruang lingkup kerja yang besar dan juga merupakan suatu 

perusahaan yang besar dan telah go publik maka PT. Telekomunikasi Witel 

Sulsel Makassar menyusun struktur organisasi yang berbentuk line, dimana 

dipimpin oleh seorang kepala divisi (GM) dan empat Deputy Kepala Divisi (DM) 

yaitu DGM Human Recourcess & Business Support (HR & BS), DGM Strategy & 

Transformation (S & T), DGM marketing, DGM Network Operation (NO) serta 

Chief Internal Auditor dan Division Secretariat Manager yang kedudukannya 

setara dengan DGM dan sebagai Advision bagi General Manager. 

Untuk mengantisipasi era globalisasi, maka Telkom merombak tujuh 

Divre (Divisi Regional) menjadi Witel (Wilayah Usaha Telekomunikasi). 

Perbedaan antara Divre dan Witel ialah wilayah teritorial serta struktur 

organisasinya. Sebagai Divre, bisnis bidang utama dikelola oleh tujuh divisi 

regional dan satu divisi network. Sedangkan Witel menyelenggarakan jasa 

telekomunikasi di wilayahnya masing-masing. 

Selanjutnya akan disajikan skema struktur organisasi perusahaan yang 

dapat dilihat sebagai berikut : 
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Gambar 5 

Struktur Organisasi Perusahaan PT. Telekomunikasi Witel Makassar 
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5.1.4 Uraian Tugas 

Berdasarkan struktur organisasi di atas maka selanjutnya akan disajikan 

uraian tugas dari masing-masing bagian, yaitu : 

1. General Manager 

a. Mampu menjamin tercapainya target kinerja jaringan Copper & DSL 

Acces Network dan mengimplementasikan kebijakan manajemen operasi 

dan pemeliharaan sistem jaringan. 

b. Mampu menjamin tercapainya target kinerja sistem CPE dan 

mengimplementasikan kebijakan manajemen operasi dan pemeliharaan 

sistem. 

c. Mampu mengevaluasi, mengukur, memodifikasi prosedur/sistem 

customer handling untuk tercapainya efektivitas customer handling untuk 

tiap segmen pelanggan. 

d. Mampu mengembangkan kriteria penilaian pekerjaan outsourcing 

eksisting dengan mempertimbangkan kapabilitas internal dan eksternal 

sejalan dengan perubahan lingkungan bisnis yang kompetitif dan 

turbulens. 

2. Deputy General Manager Wilayah Usaha Telekomunikasi (DGM Witel) 

Bertanggung jawab atas penyedia rumusan strategi kebijakan dan program-

program operasi, teknik, pelayanan, pemasaran, pengembangan usaha, 

investasi dan pengendalian kinerja divisi. 

Kelompok pengembangan usaha mempunyai tanggung jawab sebagai 

berikut : 

a. Menemukan dan mengendalikan sektor-sektor dari lingkungan eksteren 

divisi yang memiliki kegiatan divisi, namun tidak terbatas kepada unsur-

unsur operasi teknik, pelayanan, pemasaran, perencanaan, 

pembangunan, sumber daya manusia dan keuangan. 
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b. Menyusun kajian mengenai tantangan dan peluang pengembangan 

usaha. 

c. Merumuskan dan mengkomunikasikan hasil analisis lingkungan ekstern. 

d. Merumuskan pola dan metode penilaian kinerja kantor divisi yang ada 

dilingkungan PT. Telekomunikasi Witel Sulsel Makassar. 

e. Melakukan survey dan pengukuran kinerja. 

f. Menyusun konsep serta mengupayakan persetujuan pemimpin atas 

rumusan strategi dan kebijakan divisi. 

g. Menyusun konsep Coorporate plan Divisi sebagai hasil integrasi program-

program kantor divisi dan business plan KANDATEL. 

3. Walt Room 

Mempunyai tugas sebagai berikut : 

a. Mengelola administrasi perkantoran. 

b. Menyelenggarakan kegiatan hukum dan perikatan. 

c. Melakukan pembinaan hubungan dengan masyarakat antara lembaga. 

d. Mengelolah administrasi sumber daya manusia dilingkungan kantor Divisi. 

e. Menyediakan dan merawat fasilitas umum dilingkungan kantor Divisi. 

f. Mengkoordinasikan penanganan fisik dilingkungan kantor Divisi. 

g. Menyelenggarakan kegiatan sosial dan pembinaan industri kecil. 

4. Network Area  

Bertanggung jawab atas pencapaian sasaran pengembangan jasa 

Telekomunikasi, fasilitas kantor dan sarana penunjang, serta penyedia 

dukungan baik kepada seluruh unit kerja dilingkungan Witel Sulsel Makassar. 

Tugas bagian Mgr. Network Area adalah memonitor pencapaian target 

penjualan produk yang dilakukan oleh mitra dealer 

Dalam menjalankan tugas di bantu oleh : 
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a. Mengendalikan dan mengkoordinasikan perencanaan serta pelaksanaan 

pembangunan perangkat sentral, transmisi, jaringan kabel dan sarana 

penunjang. 

b. Menghimpun dan mengupayakan tersedianya anggaran pembangunan. 

c. Menjaga serta mengembangkan sinkronisasi dan integrasi elemen 

network. 

d. Mengkoordinasikan, menyediakan dokumen tender, pembuatan dokumen 

kontrak dan amandemen kontrak. 

e. Menyelenggarakan administrasi dan menghimpun laporan hasil prestasi 

dan kapitalisasi. 

f. Menyusun administrasi keuangan pembangunan. 

g. Mengkoordinasikan dan mengsinkronkan pelaksanaan pembangunan 

sentral, transmisi jaringan kabel dan sarana penunjang. 

h. Memantau pelaksanaan pembangunan. 

i. Mengawasi dan juga ikut mempertanggung jawabkan proses uji terima. 

5. Personal Service 

a. Pemeliharaan kabel primer dan sekunder tembaga 

b. Penanggulangan gangguan kabel primer dan sekunder 

c. Pembenahan jaringan 

6. P & C 

a. Memonitor pasang baru speedy sudah teerinstall dengan baik dan benar. 

b. Mengendalikan gangguan speedy agar tetap sesuai tolok ukur. 

c. Mengoptimalkan perangkat yang layak untuk broadband. 
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5.2 Hasil Penelitian 

5.2.1 Karakteristik Identitas Responden 

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana strategi pemasaran 

produk Indihome yang dilakukan pada PT. Telkom Witel Makassar ditinjau dari 

segi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman perusahaan. Oleh karena      

itu sebelum menganalisis bagaimana strategi pemasaran produk indihome pada 

PT. Telkom Witel Makassar maka terlebih dahulu akan disajikan penentuan 

gambaran profil responden, dimana yang  menjadi responden dalam penelitian 

ini adalah karyawan yang menggunakan produk Indihome. 

Kemudian perlu ditambahkan bahwa jumlah responden yang dijadikan 

sampel penelitian ini yakni sebanyak 50 responden. Sehingga dalam penyebaran 

kuesioner maka semua responden telah menyebarkan kuesioner dan memenuhi 

syarat untuk diolah. Dari hasil penyebaran kuesioner maka akan disajikan 

deskripsi karakteristik responden berdasarkan umur, jenis kelamin, pendidikan 

dan masa kerja.  

Berdasarkan hasil penyebaran kuesioner kepada responden yaitu 

karyawan yang bekerja pada PT. Telkom Witel Makassar, nampak bahwa dari  

50 kuesioner yang dibagikan kepada responden, ternyata semua telah 

mengembalikan kuesioner serta mengisi kuesioner secara  lengkap dan benar. 

Berikut adalah data-data yang akan disajikan yang berkaitan mengenai 

gambaran umum responden. 

Adapun karakteristik responden berdasarkan umur maka dapat disajikan 

pada tabel berikut ini : 
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Tabel 3. Umur Responden 

No. Umur  
Frekuensi 

(Orang) 

Persentase  

(%) 

1 < 25 tahun 7 14,0 

2 26-29 tahun 14 28,0 

3 30-35 tahun 27 54,0 

4 36-40 tahun 2 4,0 

Jumlah 50 100,0 

Sumber : Data primer (2017) 

Berdasarkan tabel mengenai identitas responden menurut umur, maka 

dapat diketahui bahwa responden terbesar berdasarkan umur adalah responden 

yang berumur antara 30-35 tahun dengan jumlah responden sebanyak 27 orang 

atau 54%, kemudian diikuti oleh responden yang berumur antara 26-29 tahun 

dengan jumlah responden sebanyak 14 orang atau 28%. Sehingga dapat 

dikatakan bahwa sebagian besar karyawan yang bekerja pada PT. Telkom Witel 

Makassar adalah berumur antara 30-35 tahun. 

Kemudian karakteristik identitas responden berdasarkan jenis kelamin 

dapat disajikan pada tabel berikut ini : 

Tabel 4. Jenis kelamin Responden 

No. Jenis kelamin  
Frekuensi 

(Orang) 

Persentase  

(%) 

1 Laki-laki 28 56,0 

2 Perempuan  22 44,0 

Jumlah 50 100,0 

Sumber : Data primer (2017) 

Berdasarkan data mengenai karakteristik responden menurut jenis 

kelamin, maka didominasi oleh responden laki-laki dengan jumlah responden 

sebanyak 28 orang atau 56%, diikuti oleh responden perempuan dengan jumlah 

responden sebanyak 22 orang atau 44%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 
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sebagian besar karyawan yang bekerja pada perusahaan PT. Telkom Witel 

Makassar adalah laki-laki. 

Selanjutnya karakteristik responden berdasarkan pendidikan, maka hasil 

selengkapnya dapat disajikan pada tabel berikut ini : 

Tabel 5. Deskripsi Responden menurut Pendidikan Terakhir 

No. Pendidikan Terakhir 
Frekuensi 

(Orang) 

Persentase 

(%) 

1 SMA 7 14,0 

2 D3 18 36,0 

3 Sarjana (S1) 22 44,0 

4 S2 3 6,0 

Total responden 50 100,0 

Sumber : Data primer (2017) 

 

Dari data deskripsi responden menurut pendidikan terakhir, nampak 

didominasi oleh responden yang mempunyai pendidikan sebagai sarjana (S1) 

dengan jumlah responden sebanyak 22 orang atau 44%, diikuti oleh responden 

yang lulusan D3 dengan jumlah responden sebanyak 18 orang atau 36%. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa sebagian besar karyawan yang bekerja pada 

PT. Telkom Witel Makassar adalah lulusan sarjana (S1). 

Sedangkan deskripsi responden berdasarkan masa kerja dapat disajikan 

pada tabel beirkut ini : 

Tabel 6. Karakteristik Responden berdasarkan Masa Kerja 

No. Pendidikan Terakhir 
Frekuensi 

(Orang) 

Persentase 

(%) 

1 1-5 tahun 7 14,0 

2 5,1-10 tahun 14 28,0 

3 10,1 – 15 tahun 24 48,0 

4 > 20 tahun 5 10,0 

Total responden 50 100,0 

Sumber : Data primer (2017) 
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Tabel 6 yakni deskripsi responden berdasarkan masa kerja, yang 

menunjukkan bahwa masa kerja responden yang terbesar dalam penelitian ini 

adalah masa kerja antara 10,1 – 15 tahun dengan jumlah responden sebanyak 

24 orang atau 48%, diikuti oleh responden yang mempunyai masa kerja       

antara 5,1 – 10 tahun dengan jumlah responden sebanyak 14 orang atau 28%. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-rata karyawan yang bekerja pada 

perusahaan PT. Telkom Witel Makassar adalah sudah berpengalaman karena 

mempunyai masa kerja antara 10,1 – 15 tahun. 

 
5.2.2. Analisis Persepsi Responden mengenai Internal Strategic Factors 

Analysis  Summary (IFAS) dan Eksternal Factors Analysis Summary 
(EFAS)   

 
 

Setelah dilakukan analisis deskripsi profil responden yang telah diuraikan 

maka akan dilakkukan analisis persepsi responden mengenai IFAS (kekuatan 

dan kelemahan) dengan EFAS (peluang dan ancaman). Untuk lebih jelasnya 

dapat disajikan analisis persepsi responden mengenai IFAS dan EFAS dalam 

analisis SWOT. 

Untuk lebih jelasnya dapat disajikan analisis persepsi responden 

mengenai IFAS dan EFAS yaitu sebagai berikut : 

1) Internal Faktor Analysis Summary (IFAS) 

Internal Faktor Analysis Summary (IFAS) yaitu merupakan kesimpulan 

analisis dari berbagai faktor internal yang mempengaruhi keberlanjutan 

perusahaan di dalam memuat kekuatan dan kelemahan yang dihadapi oleh 

perusahaan. Untuk lebih jelasnya dapat diiuraikan sebagai berikut : 

a. Analisis kekuatan (Strength’s) 

Sebelum dilakukan analisis persepsi responden mengenai kekuatan 

yang dihadapi dalam pemasaran jasa indihome pada PT. Telkom Witel                  
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Makassar, maka terlebih dahulu akan disajikan kekuatan PT. Telkom Witel 

Makassar yaitu sebagai berikut : 

1. Memiliki kekuatan finansial yang besar. Hal ini memudahkan Telkom 

untuk melakukan investasi peralatan telekomunikasi yang mahal. Selain 

itu, mereka  juga telah memiliki jaringan dan infrastruktur yang luas 

mencakup segenap wilayah tanah air sehingga memudahkan untuk 

melakukan ekspansi dan penetrasi pasar.  

2. Memiliki saluran customer service yang cukup lengkap seperti melalui 

telepon, social media, dan juga aplikasi pada perangkat android dan ios. 

Tentu saja tersedia 24 Jam.  

3. Selain deretan produk utama (triple play), terdapat pula berbagai layanan 

tambahan yang dapat pelanggan pesan sesuai permintaan. Seperti 

layanan Berlangganan lagi, seamless wireless, dan juga smarthome.  

4. IndiHome meraih penghargaan dalam Indonesia Best Brand Award 2016 

yang diselenggarakan oleh SWA, Metro TV, dan MARS Research 

Specialist. IndiHome menjadi merek terbaik kategori Internet Broadband 

dengan Brand Value (nilai merek) di tahun 2016 sebesar 46.6, Top of 

Mind Advertising (iklan yang paling diingat konsumen) sebesar 44.2, Top 

of Mind Brand (merek yang paling diingat konsumen) sebesar 39.1, Brand 

Share (merek yang paling sering digunakan konsumen 3 bulan terakhir) 

sebesar 34.7 dan Tingkat Kepuasan Konsumen sebesar 84.8 (Dari 100). 

Berdasarkan uraian mengenai kekuatan yang dimiliki oleh PT. Telkom 

Witel Makassar dalam pemasaran jasa internet indihome maka dapat       

disajikan persepsi responden mengenai kekuatan yang dimiliki oleh perusahaan 

PT. Telkom Witel Makassar saat ini dan urgensi penanganan yang dapat dilihat 

melalui tabel 7 yaitu sebagai berikut : 
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Tabel 7 

Tanggapan Responden mengenai Kekuatan Analisis SWOT dalam Pemasaran Internet Indihome 

 

Indikator  kekuatan  
Tanggapan penilaian kondisi saat ini  Rata rata Urgensi penanganan  Rata rata 

SK K C AB B SB skor TU KU U SU skor 

1.Memiliki kekuatan finansial - - 6 17 22 5 4.52 - - 20 30 3.60 

   besar     (12) (34) (44) (10)       (40) (60)   

2.Memiliki saluran costumer  5 7 2 11 20 5 3.98 4 13 22 11 2.80 

   service yang cukup lengkap (10) (14) (4) (22) (40) (10   (8) (26) (44) (22)   

3.Memiliki deretan produk  8 9 9 12 6 6 3.34 - 6 21 23 3.34 

   utama (triple play) (16) (18) (18) (24) (12) (12)     (12) (42) (46)   

4.Indihome meraih penghargaan  - - 8 22 12 8 4.40 9 17 15 9 2.48 

   dalam indonesia Best Brand      (16) (44) (24) (16)   (18) (34) (30) (18)   

   Award 2016                         

Rata-rata skor 4.06 Rata rata skor 3.06 

Sumber : Lampiran SPSS 
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Berdasarkan tabel 7 yang menunjukkan bahwa untuk persepsi responden 

dengan kekuatan yang dimiliki oleh PT. Telkom Witel Makassar   sudah baik. Hal 

ini dapat dilihat perusahaan memiliki kekuatan finansial besar, sedangkan dilihat 

dari urgensi penanganannya sebagian besar responden memberikan jawaban 

sangat urgen. Kemudian persepsi responden mengenai memiliki saluran 

customer service yang cukup lengkap, maka responden lebih banyak yang 

memberikan jawaban baik dan urgensi penangannya lebih banyak yang 

memberikan jawaban urgensi. 

Dilihat dari persepsi jawaban responden mengenai memiliki deretan 

produk utama (triple play) maka lebih banyak didominasi oleh jawaban baik, dan 

jika dilihat dari urgensi penangannya didominasi oleh jawaban responden           

sangat urgensi untuk dipertahankan oleh perusahaan PT. Telkom Witel Makasar. 

Selanjutnya persepsi responden mengenai produk Indihome meraih 

penghargaan dalam Indonesia Best Brand Award 2016 maka responden lebih 

banyak yang memberikan jawaban agak baik dan selain itu urgensi penanganan 

lebih banyak yang memberikan jawaban kurang urgensi  

b. Analisis kelemahan PT. Telkom Witel Makassar 

Berdasarkan persepsi jawaban responden mengenai kekuatan yang 

dimiliki oleh perusahaan, maka selanjutnya akan disajikan kelemahan 

perusahaan PT. Telkom Witel Makassar dalam pemasaran jasa internet 

Indihome yang dapat diuraikan sebagai berikut :  

1. Kualitas pelayanan terhadap pelanggan masih harus ditingkatkan. Masih 

banyak keluhan pelanggan terkait pembayaran, gangguan, konten, dan 

lain-lain.  

2. Adanya kebijakan FUP (Fair Usage Policy) yaitu pembatasan 

penggunaan internet ketika telah mencapai batas tertentu.  
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3. Produk hanya dapat dibeli secara paket. Tidak bisa dibeli satuan. 

Misalkan pelanggan hanya ingin berlangganan telepon rumah atau IPTV 

atau internet saja.  

4. Kebijakan yang secara sepihak berhak untuk mengubah konten dan 

harga. Pelanggan sering kaget dengan perubahan tiba-tiba yang ada dan 

hal ini kadang tidak di sosialisasikan. 

Berdasarkan tingkat kelemahan yang dihadapi oleh PT. Telkom Witel 

Makassar khususnya dalam pemasaran jasa internet Indihome, maka akan 

disajikan persepsi responden mengenai kondisi yang dihadapi oleh perusahaan 

PT. Telkom Witel Makassar saat ini dan urgensi penanganan yang dapat dilihat 

pada tabel berikut ini : 
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Tabel 8 

Tanggapan Responden mengenai Kelemahan dan Urgensi Penanganan Saat ini dalam Pemasaran Internet Indihome 

 

Indikator  kekuatan  
Tanggapan penilaian kondisi saat ini  Rata rata Urgensi penanganan  Rata rata 

SK K C AB B SB skor TU KU U SU skor 

1.Kualitas pelayanan terhadap  16 17 5 5 5 2 2.44 6 12 17 15 2.82 

   pelanggan masih rendah  (32) (34) (10) (10) (10) (4)   (12) (34) (34) (30)   

2.Masih adanya pembatasan  26 21 3 - - - 1.54 8 17 18 7 2.48 

   penggunaan internet yang  (52) (42) (6)         (16) (34) (36) (14)   

   telah mencapai batas tertentu                         

3.Produk hanya dapat dibeli  15 29 6 - - - 1.82 14 23 9 4 2.06 

   secara paket tidak bisa dibeli  (30) (58) (12)         (28) (46) (18) (8)   

   satuan                          

4.Kebijakan yang secara sepihak  19 28 3 - - - 1.68 5 13 23 9   

   berhak untuk mengubah konten (38) (56) (6)         (10) (26) (46) (18) 2.72 

  dan harga                         

Rata rata skor 1.87 Rata rata skor 2.52 

Sumber : Lampiran SPSS 
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Berdasarkan persepsi responden dengan kelemahan dan urgensi 

penanganan yang dihadapi saat ini dalam pemasaran internet indihome adalah 

kurang. Sedangkan untuk urgensi penanganannya adalah kurang urgen. Hal ini 

dapat dilihat dari pernyataan kualitas pelayanan terhadap pelanggan masih 

rendah yang didominasi jawaban terbanyak responden adalah kurang. 

Sedangkan urgensi penanganannya adalah lebih banyak yang memberikan 

jawaban sangat urgensi mengenai kualitas pelayanan terhadap pelanggan masih 

rendah. Kemudian dilihat dari pernyataan masih adanya pembatasan 

penggunaan internet yang telah mencapai batas tertentu, maka didominasi 

jawaban terbanyak responden adalah sangat kurang. Sedangkan untuk urgensi 

penanganannya adalah urgensi khususnya mengenai masalah adanya 

pembatasan penggunaan internet yang telah mencapai batas tertentu. 

Kemudian dilihat dari kondisi saat ini maka untuk pernyataan produk 

hanya dapat dibeli secara paket tidak bisa dibeli satuan, maka didominasi 

jawaban terbanyak responden adalah kurang. Sedangkan urgensi penanganan 

lebih didominasi jawaban kurang urgensi. Selanjutnya pernyataan mengenai 

kebijakan yang secara sepihak berhak untuk mengubah konten dan harga, maka 

jawaban terbanyak responden kurang, sedangkan dilihat dari urgensi 

penanganannya maka diperoleh jawaban terbanyak responden adalah urgen 

yang terkait dengan kebijakan yang secara sepihak berhak untuk mengubah 

konten dan harga. 

 
c. Analisis mengenai peluang PT. Telkomsel Witel Makassar 

Adapun persepsi jawaban responden mengenai peluang yang dimiliki 

oleh perusahaan PT. Telkom Witel Makassar dalam pemasaran jasa internet 

Indihome yang dapat diuraikan sebagai berikut :  
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1. Permintaan masyarakat yang tinggi akan akses internet merupakan 

pasar yang sangat potensial.  

2. Selain itu jumlah penduduk Indonesia yang besar, dan baru sedikit yang 

telah memiliki akses broadband internet, tentu merupakan peluang 

pasar yang sangat baik bagi pertumbuhan bisnis layanan Indihome 

Berdasarkan peluang yang diperoleh oleh PT. Telkom Witel Makassar 

khususnya dalam pemasaran jasa internet Indihome, maka akan disajikan 

persepsi responden mengenai kondisi yang dihadapi oleh perusahaan                      

PT. Telkom Witel Makassar saat ini dan urgensi penanganan yang dapat dilihat 

pada tabel berikut ini : 
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Tabel 9 

Tanggapan Responden mengenai Peluang dan Urgensi Penanganan Saat ini dalam Pemasaran Internet Indihome 

 

Indikator  peluang 

Tanggapan penilaian kondisi saat 
ini  Rata rata Urgensi penanganan  Rata rata 

SK K C AB B SB skor TU KU U SU skor 

1.Permintaan masyarakat yang - - 9 17 18 6 4.42 3 10 21 16 2.68 

   tinggi akan akses internet     (18) (34) (36) (12)   (6) (20) (42) (32)   

2.Jumlah penduduk indonesia  - 7 15 18 7 3 3.68 2 7 20 21 2.12 

   yang besar dan baru sedikit   (14) (30) (36) (14) (9)   (4) (14) (40) (42)   

   yang telah memiliki akses                          

   broadband internet                         

Rata rata skor 4.05 Rata rata skor 2.40 

Sumber : Lampiran SPSS 
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Berdasarkan data yang ada pada tabel 9 yakni tanggapan responden 

mengenai peluang dan Urgensi Penanganan Saat ini dalam Pemasaran Internet 

Indihome sudah baik. Hal ini dapat dilihat dari permintaan masyarakat yang     

tinggi akan akses internet, dimana lebih banyak yang memberikan jawaban baik 

dan persespsi responden mengenai urgensi penanganannya lebih banyak 

responden yang memberikan jawaban urgensi. Kemudian dilihat dari persepsi 

responden mengenai jumlah penduduk Indonesia yang besar dan baru sedikit 

yang telah memiliki akses broadband internet, maka lebih banyak responden 

yang memberikan jawaban agak baik dan urgensi penanganannya lebih banyak 

yang memberikan jawaban sangat urgensi, terkait dengan masalah jumlah 

penduduk Indonesia yang besar dan baru sedikit yang telah memiliki akses 

broadband internet. 

 
d. Analisis mengenai Ancaman PT. Telkomsel Witel Makassar 

Adapun persepsi jawaban responden mengenai ancaman yang 

dihadapi oleh perusahaan PT. Telkomsel Witel Makassar dalam pemasaran 

jasa internet Indihome yang dapat diuraikan sebagai berikut :  

1. Masyarakat semakin menuntut mobilitas dan fleksibilitas dari alat 

komunikasinya, internet rumah tidak lagi dapat memenuhi kebutuhan 

tersebut.  

2. Kondisi persaingan akan menjadi semakin ketat, para operator bertarung 

untuk mendapatkan pelanggan-pelanggan yang jumlahnya makin kecil.  

3. Tidak ada jaminan bahwa situasi politik di Indonesia akan stabil atau 

Pemerintah akan menerapkan kebijakan ekonomi yang kondusif untuk 

mempertahankan pertumbuhan ekonomi atau yang tidak berdampak 

negatif terhadap kondisi regulasi telekomunikasi pada saat ini. d) Jaringan 

Indihome, khususnya jaringan akses kabel , dapat menghadapi potensi 
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ancaman keamanan, seperti pencurian atau vandalisme yang dapat 

berdampak pada hasil usahanya. 

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka selanjutnya dapat disajikan 

persepsi responden mengenai kondisi ancaman dan urgensi penanganan saat     

ini pada perusahaan PT. Telkomsel Witel Makassar yang dapat disajikan melalui 

tabel 10 yaitu sebagai berikut : 
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  Tabel 10  

Tanggapan Responden mengenai Ancaman dan Urgensi Penanganan Saat ini dalam Pemasaran Internet Indihome 

Indikator  ancaman  
Tanggapan penilaian kondisi saat ini  Rata rata Urgensi penanganan  Rata rata 

SK K C AB B SB skor TU KU U SU skor 

1. Masyarakat semakin menuntut 14 21 10 5 - - 2.12 5 15 21 9 2.68 

    mobilitas dan fleksibilitas dan (28) (42) (20) (10       (10) (30) (42) (18)   

    alat komunikasinya,internet                         

    tidak lagi dapat memenuhi                          

    kebutuhan tersebut                         

2. Kondisi persaingan akan 28 20 2 - - - 1.48 10 25 14 1 2.12 

    menjadi semakin ketat  (56) (40) (4)         (20) (50) (28) (2)   

3. Tidak ada jaminan bahwa situasi 31 16 3 - - - 1.44 6 10 19 15 2.86 

    politik di Indonesia akan stabil (62) (32) (6)         (12) (20) (30) (30)   

4. Indihome khususnya jaringan   42 8 - - - - 1.16 4 9 24 13   

   Akses kabel dapat menghadapi  (84) (16)           (8) (18) (48) (26) 2.92 

   Potensi ancaman keamanan                          

Rata rata skor 1.55 Rata rata skor 2.65 

Sumber : Lampiran SPSS 
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Berdasarkan persepsi jawaban responden yang menunjukkan bahwa 

untuk indikator ancaman dengan persepsi responden bahwa masyarakat 

semakin menuntut mobilitas dan fleksibilitas dan alat komunikasinya, internet 

tidak lagi dapat memenuhi kebutuhan tersebut maka lebih banyak yang 

memberikan jawaban kurang sedangkan urgensi penanganannya adalah 

urgensi. 

Kemudian dilihat dari persepsi jawaban responden mengenai kondisi 

persaingan akan menjadi semakin ketat maka lebih banyak yang memberikan 

jawaban sangat kurang dan urgensi penanganannya kurang urgensi. Persepsi 

responden mengenai tidak ada jaminan bahwa situasi politik di Indonesia akan 

stabil, nampak bahwa jawaban responden sebagian besar memberikan jawaban 

sangat kurang dan urgensi penanganannya urgensi. Sedangkan Indihome 

khususnya jaringan akses kabel dapat menghadapi potensi ancaman keamanan 

maka tanggapan penilaian kondisi saat ini lebih banyak yang memberikan 

jawaban sangat kurang dan urgensi penanganannya adalah sebagian besar 

persepsi responnden memberikan jawaban urgensi. 

 
5.2.3. Analisis Matriks SWOT 

Analisis matriks swot menggambarkan secara jelas bagaimana peluang 

dan ancaman eksternal yang dihadapi olehperusahaan dapat disesuaikan 

dengan kekuatan dan kelemahan. Sebelum dilakukan penentuan strategi 

pemasaran melalui pendekatan analisis SWOT, maka terlebih dahulu akan 

disajikan matriks internal factor analysis summary (kekuatan dan kelemahan)  

dan eksternal factor analysis summary (peluang dan ancaman). 

Berdasarkan hasil analisis persepsi jawaban responden mengenai   

kondisi IFAS (kekuatan dan kelemahan) dan EFAS (peluang dan ancaman) 
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melalui hasil penyebaran kuesioner maka selanjutnya dapat disajikan matriks 

IFAS dan EFAS yang dapat diuraikan sebagai berikut : 

1.  Matriks Internal Factor Analysis Summary 

Berdasarkan hasil analisis dalam persepsi jawaban responden, dapat 

disajikan matriks internal factor analysis summary yang dapat dilihat melali        

tabel 11 yaitu sebagai berikut :  

 



67 
 

Tabel 11 

Hasil Penilaian Internal Factor Analysis (Kekuatan dan Kelemahan) PT. Telkom Witel Makassar 

 

 

Faktor faktor strategi Bobot Rating 

Bobot 
x Komentar 

internal rating 

A. Indikator kekuatan          

1. Memiliki kekuatan finansial besar 0.161 5 0.730 Perlu mempertahankan kekuatan finansial 

2..Memiliki saluran costumer service yang cukup 0.126 4 0.500 Menambah saluran customer yang lebih 

    Lengkap       Lengkap 

3. Memiliki deretan produk utama (triple play) 0.150 3 0.500 Mempertahankan deretan produk utama  

4. Indihome meraih penghargaan dalam  0.111 4 0.489 Lebih meningkatkan program 

    Indonesia Best Brand Award 2016         

B. Indikator kelemahan          

1. Kualitas pelayanan terhadap pelanggan 0.126 2 0.309 Memperbaiki  kualitas  

    masih rendah        layanan  

2. Masih adanya pembatasan penggunaan 0.111 2 0.171 Lebih meningkatkan penggunaan  

    internet yang telah mencapai batas tertentu       internet  kepda konsumen 

3. Produk hanya dapat dibeli secara paket tidak 0.092 2 0.168 Perlu diterapkan program paket 

    tidak bisa dibeli satuan        dan satuan  

4. Kebijakan yang secara sepihak berhak untuk 0.122 2 0.205 Perlu perbaikan dengan tidak secara 

    mengubah konten dan harga        sepihak mengubah konten dan harga  

Total 1.00   3.072   

Sumber : Hasil olahan data 
    

 
8
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Dari matriks EFAS dalam analisis SWOT pada PT. Telkom Witel 

Makassar, maka diperoleh bobot dan rating untuk kekuatan dan kelemahan 

sebesar 3,07 dalam arti kata kuat dalam posisi persaingan, hal ini dapat 

disimpulkan bahwa scor kekuatan yang dimiliki oleh PT. Telkom Witel 

Makassa lebih besar jika dibandingkan dengan scor kelemahan yang ada 

pada perusahaan. 

Berdasarkan matriks faktor internal khususnya pada perusahaan            

PT. Telkom Witel Makassar, akan disajikan penilaian faktor internal dalam 

pemasaran produk internet Indihome yaitu sebagai berikut: 

1) Analisis kekuatan PT. Telkom Witel Makassar dalam pemasaran produk 

Indihome 

a) Memiliki kekuatan finansial yang besar. Hal ini memudahkan Telkom 

untuk melakukan investasi peralatan telekomunikasi yang mahal. 

Selain itu, mereka  juga telah memiliki jaringan dan infrastruktur yang 

luas mencakup segenap wilayah tanah air sehingga memudahkan 

untuk melakukan ekspansi dan penetrasi pasar. Hal ini sesuai dengan 

pendapat yang dikemukakan ole Rangkuti (2015 : 25) bahwa variabel 

yang bermanfaat positif dengan nilai +1 s/d +4 (sangat baik/kuat). 

b) Memiliki saluran customer service yang cukup lengkap seperti melalui 

telepon, social media, dan juga aplikasi pada perangkat android dan 

ios. Tentu saja tersedia 24 Jam.  

c) Selain deretan produk utama (triple play), terdapat pula berbagai 

layanan tambahan yang dapat pelanggan pesan sesuai permintaan. 

Seperti layanan Berlangganan lagi, seamless wireless, dan juga 

smarthome.  

d) IndiHome meraih penghargaan dalam Indonesia Best Brand Award 

2016 yang diselenggarakan oleh SWA, Metro TV, dan MARS 
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Research Specialist. IndiHome menjadi merek terbaik kategori 

Internet Broadband dengan Brand Value (nilai merek) di tahun 2016 

sebesar 46.6, Top of Mind Advertising (iklan yang paling diingat 

konsumen) sebesar 44.2, Top of Mind Brand (merek yang paling 

diingat konsumen) sebesar 39.1, Brand Share (merek yang paling 

sering digunakan konsumen 3 bulan terakhir) sebesar 34.7 dan 

Tingkat Kepuasan Konsumen sebesar 84.8 (Dari 100). 

2) Kelemahan 

Penilaian kelemahan yang dihadapi oleh PT. Telkom Witel Makassar 

yaitu : 

a) Kualitas pelayanan terhadap pelanggan masih harus ditingkatkan. 

Masih banyak keluhan pelanggan terkait pembayaran, gangguan, 

konten, dan lain-lain. Hal ini kelemahan kurang jika dibanidngkan 

dengan pesaingnya. Menurut Rangkuti (2015:24) bahwa jika 

kelemahan perusahaan besar sehingga dibagi dengan rata-rata 

industri nilai 1 sedangkan  jika kelamahan perusahaan dibawah rata-

rata industri nilai 4. 

b) Adanya kebijakan FUP (Fair Usage Policy) yaitu pembatasan 

penggunaan internet ketika telah mencapai batas tertentu.  

c) Produk hanya dapat dibeli secara paket. Tidak bisa dibeli satuan. 

Misalkan pelanggan hanya ingin berlangganan telepon rumah atau 

IPTV atau internet saja.  

d) Kebijakan yang secara sepihak berhak untuk mengubah konten dan 

harga. Pelanggan sering kaget dengan perubahan tiba-tiba yang ada 

dan hal ini kadang tidak di sosialisasikan. 
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a. Analisis faktor eksternal (EFAS) 

Berdasarkan haisl analisis faktor internal dan matriks IFAS maka akan 

disajikan matriks EFAS PT. Telkom Witel Makassar melalui hasil rekap bobot 

dan rating jumlah rating (lampiran 4 dan 5). Dalam meningkatkan matriks 

faktor eksternal (EFAS) menurut Rangkuti (2015 : 23) bahwa faktor peluang 

sangat besar (positif) diberi rating +4, tetapi jika peluangnya kecil diberi rating 

+1. Pemberian nilai rating ancaman adalah sangat besar dapat nilai 1, 

sebaliknya nilai ancaman sedikit Rating 4. Berdasarkan uraian tersebut di 

atas akan dapat disajikan penilaian Faktor ekternal PT. Telkom Witel 

Makassar yaitu sebagai berikut: 

1) Peluang 

Adapun peluang PT. Telkom Witel Makassar dalam pemasaran jasa 

internet indihome jika dibandingkan dengan pesaingnya dapat diuraikan 

sebagai berikut: 

a) Permintaan masyarakat yang tinggi akan akses internet merupakan 

pasar yang sangat potensial. Hal ini dapat dikatakan bahwa peluang 

yang dimiliki PT. Telkom Witel Makassar cukup besar peluangnya. 

b) Selain itu jumlah penduduk Indonesia yang besar, dan baru sedikit 

yang telah memiliki akses broadband internet, tentu merupakan 

peluang pasar yang sangat baik bagi pertumbuhan bisnis layanan 

Indihome 

2) Ancaman  

Kemudian ancaman yang dihadapi PT. Telkom Witel Makassar dalam 

pemasaran jasa provider yaitu : 

a) Masyarakat semakin menuntut mobilitas dan fleksibilitas dari alat 

komunikasinya, internet rumah tidak lagi dapat memenuhi kebutuhan 

tersebut. Hal ini dapat dinterpretasi bahwa ancaman yang dihadapi 
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oleh PT. Telkom Witel Makassar lebih besar jika dibandingkan 

dengan pesaing. 

b) Kondisi persaingan akan menjadi semakin ketat, para operator 

bertarung untuk mendapatkan pelanggan-pelanggan yang jumlahnya 

makin kecil.  

c) Tidak ada jaminan bahwa situasi politik di Indonesia akan stabil atau 

Pemerintah akan menerapkan kebijakan ekonomi yang kondusif    

untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi atau yang tidak 

berdampak negatif terhadap kondisi regulasi telekomunikasi pada 

saat ini.  

d) Jaringan Indihome, khususnya jaringan akses kabel, dapat 

menghadapi potensi ancaman keamanan, seperti pencurian atau 

vandalisme yang dapat berdampak pada hasil usahanya 

Berdasarkan penilaian faktor eksternal dalam analisis SWOT 

khususnya pada perusahaan PT. Telkom Witel Makassar akan dapat 

disajikan matriks EFAS yang dapat dilihat melalui tabel 12 yaitu : 
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Tabel 12 

Hasil Penilaian Eksternal Factor Analysis (Peluang dan Ancaman) PT. Telkom Witel Makassar  

Faktor-faktor Strategi Internal  
Bobot Rating 

Bobot x 
Komentar 

 
rating 

A. Indikator peluang          

    1. Permintaan masyarakat yang tinggi akan  0.179 4 0.790 Peningkatan akses  

        akses internet       internet 

    2. Jumlah penduduk indonesia yang besar dan 0.191 4 0.702 Menambah broadband 

        baru sedikit yang telah memiliki akses       internet 

        broadband internet         

B. Indikator Ancaman          

    1. Masyarakat semakin menuntut mobilitas 0.160 2 0.339 Perlu ada mobilitas  

       dan fleksibilitas dan alat komunikasinya,        dan fleksibilias internet 

       Internet tidak lagi dapat memenuhi kebutuhan         

       tersebut         

   2. Kondisi persaingan yang semakin ketat  0.126 1 0.187 Memiliki keunggulan  

          bersaing 

   3. Tidak ada jaminan bahwa situasi politik 0.170 1 0.245 Perlu jaminan  

       di Indonesia akan stabil       situasi politik yang  stabili 

   4. Indihome khususnya jaringan akses kabel  0.174 1 0.202 Perlu jaringan akses kabel 

       dapat menghadapi potensi ancaman        yang lebih aman  

       keamanan          

Total  1.00   2.465 
  

Sumber : Hasil olahan data 
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Berdasarkan hasil analisis matriks faktor eksternal yang telah diuraikan 

pada tabel 5.10 maka diperoleh bobot dan rating sebesar 2,46 dan ini      

berarti pada posisi cukup baik, hal ini dapat dikatakan bahwa peluang yang 

dimiliki  PT. Telkom Witel Makassar lebih besar jika dibandingkan ancaman 

yang dihadapi yang lebih kecil dalam pemasaran jasa internet. Dimana hasil 

analisis faktor internal (IFAS) dan faktor eksternal pada perusahaan                    

PT. Telkom Witel Makassar, akan ditentukan strategi yang digunakan oleh  

PT. Telkom Witel Makassar namun sebelumnya akan dilakukan perhitungan 

SW yaitu: 

S   = 2,219 (0,730 + 0,500 + 0,500 + 0,489) 

W  = 0,853 (0,309 + 0,171 + 0,168 + 0,205) 

S – W  = 2,219 – 0,853 

 = 1,366 

Kemudian akan disajikan perhitungan OT yaitu sebagai berikut: 

O = 1,492 (0,790 + 0,702) 

T = 0,973 (0,339 + 0,187 + 0,245 + 0,202) 

OT = 1,492 – 0,973 = 0,529 

Berdasarkan hasil perhitungan SW dan OT maka selanjutnya akan 

disajikan matriks dalam penentuan strategi yang digunakan PT. Telkom Witel 

Makassar yaitu sebagai berikut: 
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0,93 

1,37 

0,52 

Gambar 6 

Penentuan Strategi yang Digunakan pada PT. Telkom Witel Makassar  

dalam Pemasaran Jasa Internet Indihome 

 

 

 

 

 

 

                         

  

 

 

Sumber : Hasil olahan data 

Berdasarkan gambar di atas yakni penntuan strategi yang digunakan oleh                

PT. Telkom Witel Makassar terlihat bahwa dalam lingkungan internal 

menunjukkan bahwa kekuatan (S) yang dimiliki oleh PT. Telkom Witel Makassar 

lebih besar dari kelemahan yang dihadapi. Hal ini dapat dilihat bahwa                  

PT. Telkom Witel Makassar selama ini masih dapat memperkecil kelemahan 

yang dihadapi selama ini. Sedangkan dilihat dari faktor eksternal peluang           

yang dimiliki masih lebih besar jika dibanding dengan ancaman yang dihadapi 

selama ini. Sehingga strategi ini yang dijalankan oleh PT. Telkom Witel Makassar 

selama ini adalah strategi agresif. Dimana kekuatan dan peluang yang dihadapi 

adalah lebih besar jika dibandingkan dengan kelemahan dan ancaman. Menurut 

Berbagai 

Peluang 

Kelemahan 

Internal 
Kekuatan 

Internal 

Berbagai 

Ancaman 

3. Mendukung    

strategi turn 

around 

4. Mendukung 

strategi defensif 

1. Mendukung      

strategi agresif 

2. Mendukung 

strategi 

diversifikasi 



97 
 

Rangkuti (2015 : 20) bahwa strategi ini merupakan strategi yang sangat 

menguntungkan. Perusahaan tersebut memiliki peluang dan kekuatan sehingga 

dapat memanfaatkan peluang yang ada. Strategi yang harus diterapkan dalam 

kondisi ini adalah mendukung kebijakan perusahaan yang agresif. 

Hasil analisis mengenai penentuan strategi pemasaran jasa internet 

indihome maka akan disajikan formulasi strategi yaitu sebagai berikut : 

1)  Strategi SO (Strength– Opportunity) 

Strategi strength – opportunity (SO) yaitu strategi yang menggunakan 

kekuatan untuk memanfaatkan peluang. Sehingga yang perlu dilakukan oleh 

PT. Telkom Witel Makassar yaitu sebagai berikut : 

a. Mempercepat pengembangan jaringan akses serat optic di seluruh 

Indonesia. 

b. Menggunakan achievement sebagai salah satu penarik minat masyarakat 

2)   Strategi WO (Weakness– Opportunity) 

Strategi weakness opportunity (WO) yaitu strategi yang digunakan dalam 

meminimalkan kelemahan dalam memanfaatkan peluang, sehingga alternatif 

strategi yang digunakan oleh PT. Telkom Witel Makassar yaitu sebagai 

berikut : 

a. Melakukan penghapusan FUP 

b. Memberikan layanan tidak hanya menjual dalam bentuk paket melainkan 

juga untuk satuan sehingga masyarakat memiliki fleksibilitas dalam 

memilih layanan yang ingin digunakan dan tentu saja dengan harga yang 

lebih mahal dibandingkan dengan harga satuan dengan membeli paket/ 

bunding.  
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3) Strategi Strength – Threat (ST) 

Strategi ini adalah strategi yang menggambarkan kekuatan untuk mengatasi 

ancaman. Sehingga alternatif strategi yang digunakan oleh PT. Telkom Witel 

Cabang Makassar yaitu sebagai berikut : 

a. Membuat standar keamanan untuk pemasangan kabel serat optic 

b. Melakukan perluasan produk jasa internet indihome 

c. Menyesuaikan dengan harga pesaing yang sudah ada atau menyesuai-

kan layanan dengan kualitasnya. 

4) Strategi Weakness – Threat (WT) 

Strategi WT yaitu suatu strategi yang berfungsi untuk meminimalkan 

kelemahan dan mengatasi ancaman. Sehingga alternatif strategi yang dapat 

dilakukan oleh PT. Telkom Witel Makassar yaitu sebagai berikut : 

a. Meningkatkan pelayanan terhadap pelanggan dengan memperbaiki 

sumber daya yang ada dan juga menetapkan standar yang baik dimana 

orientasinya kepada kepuasan pelanggan. 

b. Memberikan pemberitahuan atau sosialisasi sebelumnya jika terjadi 

perubahan terhadap harga/konten produk. 

Dalam hubungannya dengan uraian tersebut di atas maka akan disajikan 

tabel matriks Tows yaitu sebagai berikut : 
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Tabel 13 : Matriks TWOS dalam penentuan strategi pemasaran Indihome 

 
 
Sumber : Hasil olahan data

Strenth s (S) Weakness (W)

EFAS 1.Memiliki kekuatan finansial 1.Kualitas pelayanan terhadap 

   besar    pelanggan masih rendah 

2.Memiliki saluran costumer 2.Masih adanya pembatasan 

   service yang cukup lengkap    penggunaan internet yang 

3.Memiliki deretan produk    telah mencapai batas tertentu

   utama (triple play) 3.Produk hanya dapat dibeli 

4.Indihome meraih penghargaan    secara paket tidak bisa dibeli 

   dalam indonesia Best Brand    satuan 

IFAS    Award 2016 4.Kebijakan yang secara sepihak 

   berhak untuk mengubah konten

  dan harga

Opportunies (O) Strategi So

1.Permintaan masyarakat yang 1.Mempercepat pengembangan 1.Hapus kebijakan FUP

   tinggi akan akses internet     jaringan akses serat optic 2.Layanan dapat dijual satuan 

2.Jumlah penduduk indonesia    diseluruh indonesia     sehingga masyarakat memiliki

   yang besar dan baru sedikit 2.Menggunakan achievment     fleksibilitas untuk memilih 

   yang telah memiliki akses    sebagai salah satu penarik     layanan yang ingin digunakan dan 

   broadband internet    minat masyarakat     tentu saja dengan harga yang lebih 

    mahal dibandingkan harga satuan 

    dengan membeli paket/Bundling

Treaths (T) Strategi ST

1.Masyarakat semakin menuntut 1.Buat standar tetapkan standar 1.Meningkatkan pelayanan terhadap 

   mobilitas dan fleksibilitas dan     keamanan untuk pemasangan     pelanggan dengan memperbaiki sumber daya

   alat komunikasinya,internet     kabel serat optic     yang ada dan juga menetapkan standar yang 

   tidak lagi dapat memenuhi 2.Perluasan produk     baik dimana orientasinya kepada kepuasan 

   kebutuhan tersebut 3.Menyesuaikan harga dengan     pelanggan 

2.Kondisi persaingan yang semakin     para pesaing yang sudah ada 2. Memberikan pemberitahuan/sosialisasi 

   ketat     atau menyesuaikan layanan      sebelumnya jika terjadi perubahan terhadap 

3.Tidak ada jaminan bahwa situasi     dan kualitasnya      perubahan terhadap harga/konten produk

   politik di Indonesia akan stabil

4.Indihome khususnya jaringan akses

   kabel dapat menghadapi potensi 

   ancaman keamanan 

Strategi WO

Strategi WT
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5.3. Pembahasan Hasil Penelitian 

Pembahasan hasil penelitian ini dilakukan melalui penentuan strategi 

pemasaran jasa internet indihome pada perusahaan PT. Telkom Witel Makassar. 

Dimana dalam menentukan strategi pemasaran maka digunakan pendekatan 

analisis SWOT. Untuk menentukan strategi pemasaran jasa internet Indihome 

adalah dengan melalui penyebaran kuesioner kepada responden yang menjadi 

sampel dalam penelitian ini. 

Dari hasil analisis dalam penelitian ini maka diperoleh temuan bahwa 

kondisi yang dihadapi oleh perusahaan PT. Telkom Witel Makassar dimana 

dalam strategi faktor internal (IFAS) diketahui bahwa kekuatan yang dimiliki oleh 

PT. Telkom Witel Makassar masih lebih besar jika dibandingkan dengan 

kelemahan yang dihadapi saat ini. Sehingga dengan kondisi kekuatan yang 

masih lebih besar jika dibandingkan dengan kelemahan maka dapat memberikan 

keuntungan bagi PT. Telkom Witel Makassar dalam melakukan pemasaran jasa 

internet Indihome. 

Kemudian dari hasil factor eksternal (EFAS) yang dihadapi oleh 

perusahaan PT. Telkom Witel Makassar terlihat bahwa peluang yang dihadapi 

saat ini adalah dimana perusahaan memiliki peluang yang lebih besar jika 

dibandingkan dengan ancaman yang akan dihadapi oleh PT. Telkom Witel 

Makassar saat ini.  

Dari hasil analisis yang telah dilakukan dengan melalui matriks baik itu 

melalui matriks IFAS dan EFAS yang telah dikemukakan sebelumnya, dan selain 

itu melalui hasil matriks Space maka kesimpulan dalam penelitian ini bahwa 

penentuan strategi pemasaran jasa internet indihome yang cocok diterapkan oleh 

PT. Telkom Witel Makassar  adalah dengan menentukan strategi pertumbuhan 

yang agresif (Growth Oriented Strategis) 

Menurut Rangkuty (2013:20) yang mengatakan bahwa dalam                 

kuadran 1 menunjukkan bahwa situasi tersebut perusahaan menilai peluang dan 
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kekuatan, sehingga dapat memanfaatkan peluang yang ada. Strategi dalam 

keadaan ini adalah mendukung kebijakan pertumbuhan yang agresif. Sehingga 

dari pendapat yang dikemukakan oleh Rangkuti maka dapat disimpulkan      

bahwa strategi yang cocok diterapkan oleh perusahaan PT. Telkom Witel 

Makassar adalah berada pada pertumbuhan agresif. Sedangkan alternatif atau 

pemilihan strategi yang harus dilakukan oleh perusahaan PT. Telkom Witel 

Makassar guna dapat meningkatkan keunggulan bersaing atas produk internet 

Indihome yang dipasarkan dapat diuraikan sebagai berikut : 

a) Strategi SO 

Strategi SO yang dilakukan oleh perusahaan PT. Telkom Witel Makassar 

adalah : 

1. Mempercepat pengembangan jaringan akses serat optic di seluruh 

Indonesia. Hal ini dilakukan dengan  Sebagai penyedia layanan jaringan 

infrastruktur maka PT. Telkom melakukan kerjasama dengan perusahaan 

telekomunikasi lainnya dalam penerapan percepatan modernisasi 

jaringan akses fiber optik di seluruh wilayah regional PT Telkom 

Indonesia. Hal ini merupakan salah satu bentuk kerja sama yang 

diberikan untuk turut mambantu mewujudkan komitmen PT Telkom untuk 

terus menerus membangun infrastruktur broadband di  seluruh Indonesia 

serta untuk mempercepat terbentuknya masyarakat digital Indonesia. 

2. Menggunakan achievement sebagai salah satu penarik minat 

masyarakat, hal ini dilakukan dengan memperdalam kepercayaan publik 

atau masyarakat terhadap produk internet Indihome yang ditawarkan oleh 

perusahaan. 

b) Strategi ST 

Strategi ST yang dilakukan oleh perusahaan PT. Telkom Witel Makassar 

adalah sebagai berikut :  
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1. Membuat standar serta menetapkan standar keamanan untuk 

pemasangan kabel serat optic. Hal ini dilakukan melalui perkembangan 

teknologi serat optik saat ini dengan menggantikan penggunaan kabel 

konvensional dan didorong oleh keinginan Telkom untuk memberikan 

layanan IndiHome yang dikenal dengan istilah IndiHome Triple Play 

Services yaitu 3 layanan komunikasi berupa akses internet cepat, suara 

(jaringan telepon, PSTN) dan televisi (TV Kabel) berlangganan yang 

berbasis internet protocol (IPTV) dalam satu infrastruktur pada unit 

pelanggan rumah tangga. 

2. Melakukan perluasan untuk menyesuaikan harga dengan para pesaing 

yang sudah ada atau menyesuaikan layanan dan kualitas produk internet 

Indihome. Hal ini dilakukan melalui kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh 

perusahaan terkait dengan produk internet indihome yang ditawarkan 

oleh perusahaan. 

c) Strategi WO 

Strategi WO yang dilakukan oleh perusahaan PT. Telkom Witel Makassar 

adalah sebagai berikut :  

1. Menghapus kebijakan FUP. Hal ini perlu dilakukan karena sistem Fair 

Usage Policy (FUP) sangat merugikan bagi pengguna layanan ini. Hal ini 

dikarenakan adanya pembatasan kuota Internet yang seharusnya 

Unlimited menjadi sistem kuota. Pembatasan ini tidak ada bedanya 

dengan layanan Mobile Broadband. 

2. Layanan dapat dijual satuan sehingga masyarakat memiliki fleksibilitas 

untuk memilih layanan yang ingin digunakan dan tentu saja dengan harga 

yang lebih mahal jika dibandingkan dengan harga satuan dengan 

membeli paket/Bunding. 
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d) Strategi WT 

Strategi WT yang dilakukan oleh perusahaan PT. Telkom Witel Makassar 

adalah sebagai berikut :  

1. Meningkatkan pelayanan terhadap pelanggan dengan memperbaiki 

sumber daya yang ada dan juga menetapkan standar yang baik dimana 

orientasinya kepada kepuasan pelanggan.  

2. Memberikan pemberitahuan atau sosialisasi sebelumnya kepada 

pelanggan jika terjadi adanya perubahan terhadap perubahan harga/ 

konten produk. Hal ini menunjukkan bahwa pihak PT. Telkom Witel 

Makassar melakukan sosialisasi atau pemberitahuan kepada pelanggan 

terkiait dengan harga atau konten produk internet Indihome yang 

ditawarkan kepada masyarakat atau publik. 

Berdasarkan hasil analisis SWOT dan formulasi strategi yang telah 

ditetapkan khususnya pada PT. Telkom Witel Makssar, maka langkah terakhir 

yang dilakukan adalah dengan memutuskan strategi yang akan digunakan maka 

dilakukan analisis QSPM. Analisis QSPM merupakan alat analisis yang 

digunakan strategi yang akan digunakan berdasarkan alternatif-alternatif strategi 

yang ada. Perhitungan QSPM didasarkan kepada input dari bobot matriks 

internal dan eksternal serta alternatif strategi pada tahap pencocokan. 

Sebelum dilakukan pemilihan strategi yang cocok digunakan oleh                   

PT. Telkom Witel Makassar dengan menggunakan QSPM, maka langkah-

langkahnya adalah : 

Langkah 1 : Membuat daftar peluang, ancaman, kekuatan, dan kelemahan 

organisasi yang diambil dari metode EFE Matrix dan metode IFE 

Matrix. 

Langkah 2 :  Memberi weight atau pembobotan pada masing-masing eksternal 

dan internal faktor kunci kesuksesan dengan jumlah keseluruhan 

bobot harus sebesar 1 seperti yang ada di metode EFE dan IFE. 
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Langkah 3 :  Meneliti metode yang ada pada tahap analysis di perencanaan 

strategik dan mengidentifikasi strategi alternatif yang 

pelaksanaannya harus dipertimbangkan sebelumnya oleh 

organisasi. Strategi yang dimaksud adalah strategi alternatif yang 

dapat direkomendasikan, yaitu hasil dari metode SWOT, metode 

Grand Strategy, metode IE, dan metode BCG. Strategi-strategi ini 

dicatat di bagian atas baris QSPM 

langkah 4 :  Menetapkan  Attractiveness Score (AS) yaitu nilai ketertarikan 

relatif darimasing-masing strategi yang dipilih, dengan cara 

meneliti masing-masing eksternal dan internal factor kunci 

kesuksesan. Kemudian menentukan peran dari tiap faktor dalam 

proses pemilihan strategi yang sedang dibuat. 

Langkah 5 :  Menghitung Total Attractiveness Score (TAS) dengan mengalikan 

Weight (Langkah 2) dengan  Attractiveness Score (Langkah 4) 

pada masing-masing baris. TAS ini menunjukkan ketertarikan 

relatif dari masing-masing alternatif strategi. 

Langkah 6 : Menghitung Total Altractiveness Score dengan menjumlahkan 

TAS dari masing-masing kolom QSPM. Nilai TAS dari alternatif 

strategi yang tertinggi adalah yang menunujukkan pilihan utama 

dari alternatif strategi dan nilai TAS dari alternatif strategi yang 

terkecil menunjukkan pilihan terakhir dari alternatif strategi. 

 Berdasarkan uraian tersebut diatas dapat disajikan pilihan strategi yaitu 

sebagai berikut : 

1. Strategi 1 (Agresif Intensif) yaitu memerlukan usaha-usaha intensif untuk 

meningkatkan posisi persaingan organisasi melalui produk yang ada. 

2. Strategi 2 (Agresif Integrasi) yaitu secara keseluruhan, maksudnya 

pengendalian dan pengawasan pada SDM dan faktor internal lainnya, 

saingan. 
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3. Strategi 3 (Agresif Diversifikasi) yaitu meningkatkan kualitas SDM maupun 

fasilitas yang dibutuhkan pasar. 

Berdasarkan uraian diatas, maka akan disajikan hasil pemilihan strategi 

dengan QSPM yang dapat disajikan pada tabel berikut : 

Tabel 14 : Hasil pemilihan strategi dengan QSPM 

 

Sumber : Hasil olahan data 

AS TAS AS TAS AS TAS

A.Peluang (Opportunities)

1.Permintaan masyarakat 0,179 3 0,536 3 0,536 3 0,536

   yang tinggi akan akses

    internet 0,000

2.Jumlah penduduk indonesia 0,191 4 0,763 3 0,572 2 0,381

    yang besar dan baru sedikit

    yang telah memiliki akses 

    broadband internet

B.Ancaman (Theaths)

1.Masyarakat semakin menuntut 0,160 3 0,479 2 0,319 3 0,479

    mobilitas dan fleksibilitas dan 

    alat komunikasinya, internet 

    tidak lagi dapat memenuhi 

    kebutuhan tersebut

2.Kondisi persaingan yang semakin 0,126 2 0,253 3 0,379 4 0,505

    ketat

3.Tidak ada jaminan bahwa situasi 0,170 3 0,511 3 0,511 3 0,511

    politik di indonesia akan stabil

4.Indihome khususnya jaringan 0,174 3 0,522 2 0,348 3 0,522

   akses kabel dapat menghadapi 

   potensi ancaman keamanan 

C.Kekuatan (Strenth)

1.Memiliki kekuatan finansial 0,161 4 0,646 3 0,484 3 0,484

    besar

2.Memiliki saluran customer 0,126 4 0,502 2 0,251 2 0,251

   service yang cukup lengkap

3.Memiliki deretan produk utama 0,150 3 0,449 3 0,449 3 0,449

    (triple play)

4.Indihome meraih penghargaan 0,111 2 0,222 4 0,445 4 0,445

    dalam indonesia best brand

    award 2016

D.Kelemahan (Weakness)

1.Kualitas pelayanan terhadap 0,126 3 0,379 4 0,506 3 0,379

    pelanggan masih rendah 

2.Masih adanya pembatasan 0,111 4 0,445 3 0,334 2 0,222

   penggunaan internet yang 

   telah mencapai tertentu 

3.Produk hanya dapat dibeli 0,092 4 0,370 4 0,370 3 0,277

    secara paket tidak bisa 

    dibeli satuan 

4.Kebijakan yang secara sepihak 0,122 4 0,488 3 0,366 3 0,366

    berhak untuk mengubah konten

    dan harga

Total 6,57 5,49 5,81

Agresif diversifikasi 

Strategi 2 Strategi 3
Faktor Utama 

Bobot

Strategi 1

Agresif intensif Agresif integrasi
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Berdasarkan tabel 14 yaitu hasil perhitungan QSPM diperoleh strategi 

alternatif dengan total attractivess score (TAS) masing-masing strategy, dimana 

strategi intensif (strategi 1) adalah sebesar 6,57, strategi integrasi (strategi 2) 

adalah sebesar 5,49 dan strategi diversifikasi (strategi 3) sebesar 5,81. Sehingga 

dari hasil analisis data penelitian ini maka yang cocok digunakan oleh PT. 

Telkom Witel Makassar adalah strategi intensif (strategi 1) maksud strategi ini 

masuk dalam kelompok yaitu pengelompokan pasar dan strategi penentuan 

pasar. 

Dikatakan strategi intensif karena dalam implementasi memenuhi usaha-

usaha intensif untuk meningkatkan posisi persaingan organisasi melalui pasar 

yang ada. 
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BAB VI 

PENUTUP 

 
6.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan  pada 

bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan dari hasil analisis 

yaitu sebagai berikut : 

1) Hasil analisis mengenai strategi pemasaran produk internet Indihome 

pada PT. Telkom Witel Makassar ditinjau dari kekuatan, maka diperoleh 

rata-rata skor sebesar 4,06. Hal ini sudah dapat dikatakan tinggi, dimana 

paersepsi responden telah memberikan persepsi tinggi karena didukung 

oleh kekuatan finansial, memiliki saluran customer service yang cukup 

lengkap serta memiliki deretan produk utama (triple play). 

2) Hasil analisis mengenai strategi produk indihome yang ditawarkan oleh 

PT. Telkom Witel Makassar ditinjau dari segi kelemahan cukup rendah, 

hal ini dapat dilihat dari skor dan persepsi responden sebesar 1,87. Hal ini 

menunjukkan bahwa kelemahan yang dihadapi saat ini sudah dapat 

diatasi oleh perusahaan PT Telkom Witel Makassar. 

3) Hasil analisis mengenai strategi pemasaran produk internet Indihome 

pada PT. Telkom Witel Makassar ditinjau dari peluang. Dimana dari hasil 

persepsi responden diperoleh skor sebesar 4,05. Hal ini berada dalam 

kategori tinggi, alasannya karena permintaan masyarakat yang tinggi 

akan akses internet, dan masyarakat yang telah memiliki akses 

broadband internet. 

4) Hasil analisis mengenai strategi pemasaran indihome pada PT. Telkom 

Witel Makassar ditinjau dari ancaman, dimana dari hasil skor jawaban 

responden sebesar 1,55. Hal ini berada pada skor yang terendah, 
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alasannya karena jariangan akses kabel dalam menghadapi potensi 

ancaman keamanan sudah dapast diatasi. 

5) Hasil analisis QSPM yang menunjukkan bahwa alternatif strategi 

digunakan dalam kegiatan usaha jasa internet Indihome adalah strategi 

agresif intensif. 

 
6.2. Saran-saran 

Adapun saran-saran yang dapat diberikan sehubungan dengan hasil 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1) Upaya dalam meningkatkan kekuatan dalam pelaksanaan strategi 

pemasaran indihome adalah memperluas jaringan pemasaran indihome 

hingga ke daerah-daerah lain. 

2) Sebaiknya untuk mengurangi kelemahan dalam pemasaran indihome, 

maka perlu lebih meningkatkan kualitas pelayanan yang berorientasi 

kepada kepuasan pelanggan. 

3) Perlu adanya peningkatan poeluang dalam pemasaran jasa internet 

indihome yakni lebih meningkatkan jaringan-jaringan indihome di setiap 

lokasi pemasaran indihome. 

4) Disarankan agar lebih meningkatkan keunggulan bersaing dalam 

mengatasi kondisi persaingan yang sangat ketat seperti sekarang ini. 
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