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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Strategi Pemasaran

2.1.1. Pengertian Strategi Pemasaran

Strategi pemasarann merupakan suatu manajemen yang disusun untuk

mempercepat pemecahan persolalan pemasaran dan membuat keputusan-

keputusan yang bersifat strategis. Setiap fungsi manajemen memberikan

kontribusi tertentu pada saat penyusunan strategi pada level yang berbeda.

Pemasaran merupakan fungsi yang memiliki kontak paling besar dengan

lingkungan eksternal, padahal perusahaan hanya memiliki kendali yang terbatas

terhadap lingkungan eksternal. Oleh karena itu pemasaran memainkan peranan

penting dalam pengembangan strategi.

Dalam peranan strategisnya, pemasaran mencakup setiap usaha untuk

mencapai kesesuaian antara perusahaan dengan lingkungannya dalam rangka

mencari pemecahan atas masalah penentuan dua pertimbangan pokok, yaitu

(Fandy, 2000:6) :

a. Bisnis ada yang digeluti perusahaan pada saat ini dan jenis bisnis apa yang

dapat dimasuki di masa mendatang.

b. Bagaimana bisnis yang telah dipilih tersebut dapat dijalankan dengan

sukses dalam lingkungan yang kompetitif atas dasar perspektif produk,

harga promosi dan distribusi (bauran pemasaran) untuk melayani pasar

sasaran.
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Dalam konteks penyusunan strategi, pemasaran memiliki 2 dimensi,

yaitu dimensi saat ini dan dimensi yang akan datang. Dimensi saat ini berkaitan

dengan hubungan yang telah ada antara perusahaan dengan lingkungannya.

Sedangkan dimensi masa yang akan datang mencakup hubungan dimasa yang

akan datang yang diharapkan akan dapat terjalin dan program tindakan yang

diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut.

Strategi  pemasaran terdiri dari prinsip-prinsip dasar yang mendasari

manajemen untuk mencapai tujuan bisnis dan pemasarannya dalam sebuah

pasar sasaran, strategi pemasaran mengandung keputusan dasar tentang

pemasaran, bauran pemasaran, bauran pemasaran dan alokasi pemasaran.

(Kotler, 2004; 92)

Dari pengertian di atas struktur manajemen pemasaran strategis

menggambarkan masukan yang digunakan perusahaan untuk mengidentifikasi

dan memilih strategi. Masukan tersebut diperoleh melalui analisis lingkungan

internal dan lingkungan eksternal. Kekuatan-kekuatan lingkungan makro yang

utama meliputi :demografi, teknologi, politik, hukum dan sosial budaya yang

mempengaruhi bisnis. Disamping itu perlu selalu memonitor pelaku-pelaku

lingkungan mikro yang utama yaitu : pelanggan pesaing, saluran distribusi,

pemasok, pendatang baru dan produk pengganti yang akan mempengaruhi

kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba dipasar sasaran.

Dalam Strategi pemasaran terdiri atas lima elemen-elemen yang saling

berkait. Kelima elemen tersebut adalah : (Fandy Tjiptono, 2000; 6-7).



8

a. Pemilihan pasar, yaitu memilih pasar yang akan dilayani. Keputusan ini

didasarkan pada faktor-faktor  berikut ini.

1) Persepsi terhadap fungsi produk dan pengelompokan teknologi yang

dapat diproteksi dan didominasi;

2) Keterbatasan sumbar daya internal yang mendorong perlunya pemusatan

(fokus) yang sempit ;

3) Pengalaman kumulatif yang didasarkan pada trial-aud-error di dalam

menanggapi peluang dari akses terhadap sumber daya langka atau pasar

yang terproteksi.

Pemilihan pasar dimulai dengan melakukan segmentasi pasar dan kemudian

memilih pasar sasaran yang paling memungkinkan untuk dilayani oleh

perusahaan.

b. Perencanaan produk, meliputi spesifik yang terjual, pembentukan lini produk

dan desain penawaran individual pada masing-masing lini. Produk itu sendiri

menawarkan manfaat total yang dapat diperoleh pelanggan dengan

melakukan pembelian. Manfaat tersebut meliputi produk itu sendiri, nama

merek produk, ketersediaan produk, jaminan atau garansi, jasa reparasi dan

bantuan teknis yang disediakan penjual, serta hubungan personal yang

mungkin terbentuk diantara pembeli dan penjual;

c. Penetapan harga, yaitu menentukan harga yang dapat mencerminkan nilai

kuantitatif dari produk kepada pelanggan;
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d. Sistem distribusi, yaitu saluran perdagangan grosir dan eceran yang dilalui

produk hingga mencapai konsumen akhir yang membeli dan

menggunakannya;

e. Komunikasi pemasaran (promosi), yang meliputi periklanan, personal

selling, promosi penjualan, direct marketing dan publick relations.

Dalam merumuskan strategi pemasaran dibutuhkan pendekatan-

pendekatan analistis. Pendekatan strategi pemasaran suatu perusahaan untuk

menanggapi setiap perubahan kondisi pasar dan faktor biaya tergantung pada

analisis terhadap faktor-faktor berikut ini (Fandy, 2000;7)

a. Faktor lingkungan

Analisis terhadap faktor lingkungan seperti pertumbuhan populasi

dan peraturan pemerintah sangat penting untuk mengetahui pangaruh yang

ditimbulkannya pada bisnis perusahaan. Selain itu faktor-faktor seperti

perkembangan teknologi, tingkat inflasi dan gaya hidup juga tidak boleh

diabaikan. Hal-hal tersebut merupakan faktor lingkungan yang harus

dipertimbangkan sesuai dengan produk dan pasar perusahaan;

b. Faktor pasar

Setiap perusahaan perlu selalu memperhatikan dan

mempertimbangkan faktor-faktor seperti ukuran pasar, tingkat

pertumbuhan, tahap perkembangan, trend dalam sistem distribusi, pola

perilaku pembeli, permintaan musiman, segmen pasar yang ada saat ini

atau yang dapat dikembangkan lagi, dan peluang-peluang yang belum

terpenuhi.
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c. Faktor persaingan

Dalam kaitannya dengan persaingan, setiap perusahaan perlu

memahami siapa pesaingnya, bagaimana posisi produk/pasar pesaing

tersebut, apa strategi mereka, kekuatan dan kelemahan pesaing, struktur

biaya pesaing, dan kapaistas produksi pesaing;

d. Faktor analisis kemampuan internal

Setiap perusahaan perlu menilai kekuatan dan kelemahan

dibandingkan para pesaingnya. Penilaian tersebut dapat didasarkan pada

faktor-faktor seperti tekhnologi, sumber daya finansial, kemampuan

pemanufakturan, kekuatan pemasaran dan basis pelanggan yang dimiliki;

e. Faktor perilaku konsumen

Perilaku konsumen perlu dipantau dan dianalisis karena hal ini

sangat bermanfaat bagi pengembangan produk, desain produk, penetapan

harga, pemilihan saluran distribusi dan penentuan strategi promosi. Analisis

perilaku konsumen dapat dilakukan dengan penelitian (riset pasar), baik

melalui observasi maupun metode survai;

f. Faktor analisis ekonomi

Dalam analisis ekonomi, perusahaan dapat memperkirakan

pengaruh setiap peluang pemasaran terhadap kemungkinan mendapatkan

laba. Analisis ekonomi terdiri atas analisis  terhadap komitmen yang

diperlukan, analisis BEP (break even point), penilaian resiko/laba, dan

analisis faktor ekonomi pesaing.
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2.2. Unsur-unsur strategi pemasaran

Sumber-sumber yang mendasari tekanan pemasaran ini memperlihatkan

kekuatan dan kelemahan perusahaan yang penting dan menghidupkan posisinya

dalam industri, menegaskan bidang-bidang dimana perusahaan strategi dapat

menghasilkan manfaat terbesar, serta menyoroti bidang-bidang dimana

kecenderungan industri menjanjikan adanya peluang dan ancaman yang besar.

Untuk dapat menentukan strategi dalam melakukan suatu pemasaran, terlebih

dahulu mempertimbangkan empat faktor utama yang dapat dicapai perusahaan itu

meliputi faktor intern dan  faktor ekstern.

2.2.1. Lingkungan Internal

Analisis lingkungan internal dilakukan evaluasi secara periodik

kekuatan dan kelemahan untuk variabel-variabel yang ada dalam bidang

pemasaran yang meliputi ; produk; harga; promosi dan distribusi.

1) Produk

Kebijakan produk meliputi perencanaan dan pengembangan

produk. Kegiatan ini penting terutama dalam lingkungan yang berubah-

ubah oleh karenanya perusahaan dituntut untuk menghasilkan dan

menawarkan produk yang bernilai dan sesuai dengan selera konsumen.

Produk berdasarkan tujuan pemakaiannya dapat dibedakan menjadi dua

yaitu barang konsumsi dan barang industri. Produk yang dihasilkan oleh

setiap perusahaan memiliki ciri-ciri khusus yang disesuaikan dengan

kondisi masing-masing perusahaan. Sedangkan selera konsumen setiap saat
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dapat berubah, sehingga bauran produk (product mix) harus bersifat

dinamis.

2) Harga

Harga suatu produk dapat dikatakan sebagai alat pemasaran yang

cukup penting, dibandingkan dengan bauran pemasaran lainnya. Hal ini

disebabkan, misalnya karena perubahan harga suatu produk akan

mengakibatkan perubahan kebijakan saluran distribusi dan promosi.

meskipun tidak disangkal bahwa suatu tingkat harga harus dapat menutup

biaya bauran pemasaran.

Tinggi atau rendahnya harga suatu produk akan tergantung pada

faktor-faktor sebagai berikut : (kotler, 2004 :256)

a) Permintaan

Apabila permintaan konsumen terhadap produk tinggi biasanya

merupakan indikator bahwa daya beli konsumen tinggi. Dengan

kondisi demikian maka harga akan dapat ditetapkan secara maksimal.

b) Biaya

Penetapan harga secara minimal sebatas tingkat biaya produksi yang

dikeluarkan oleh perusahaan termasuk memperhatikan juga kondisi

perekonomiannya.

c) Persaingan

Faktor ini dapat menyebabkan tingkat harga berada diantara dua

ekstrem yaitu pada tingkat eksterm terendah ( eksterm minimal) dan

pada tingkat harga tertinggi (eksterm maximal). Jika pada suatu
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kondisi daya beli mesyarakat tetap tinggi, tetapi perusahaan

dihadapkan pada persaingan maka perusahaan tesebut harus

menyesuaikan terhadap kondisi persaingan yang dihadapi.

d) Kebijakan Pemerintah

Faktor ini sering menjadi kendala dalam penetapan harga standar.

Berkaitan dengan kebijakan pemerintah adalah faktor tanggung jawab

sosial perusahaan. Pemerintah mengambil kebijakan dalam

mengendalikan harga dari perusahaan dengan alasan utama dalam

bauran pemasaran yang menghasilkan penjualan. Oleh sebab itu

penetapan harga perlu strategi artinya tidak terlalu tinggi juga tidak

terlalu rendah.

3) Promosi

Usaha untuk mendorong peningkatan volume penjualan yang

tampak paling agresif adalah dengan cara promosi. Dasar pengembangan

promosi adalah komunikasi. Menurut swastha dan irawan (2002:249)

promosi adalah : a) arus informasi atau persuasi satu arah yang dibuat

untuk mengarahkan sesesorang atau organisasi kepada tindakan yang

menciptakan pertukaran dalam pemasaran. b) semua jenis kegiatan

pemasaran ditujukan untuk mendorong permintaan. Dari pengertian

tersebut maka promosi merupakan usaha penciptaan pertukaran atau

dorongan permintaan. Promosi dapat dilakukan melalui metode, promosi

penjualan, petugas penjualan dan publisitas.
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a) Periklanan

Periklanan merupakan bentuk komunikasi bukan pribadi yang

dijalankan melalui media yang dibayar atas usaha. Periklanan

mempunyai banyak kegunaan, antara lain : pembentukan citra

organisasi yang panjang, pembentukan merk, penyebaran informasi,

pelayanan tertentu, anjuran atas suatu maksud. Periklanan bersifat

membujuk atau mengajak masyarakat agar mau membeli barang atau

jasa yang dihasilkan oleh perusahaan yang melakukan pengiklanan

tersebut, sehingga pengiklanan merupakan suatu proses, yaitu suatu

proses kegiatan untuk mempersiapkan berita dan menyebarkan kepada

pasar, sementara iklan adalah beritanya itu sendiri. Selain itu, iklan

juga berfungsi sebagai alat persuasi, menciptakan kesan, memuaskan

keinginan dan alat komunikasi.

b) Promosi Penjualan

Promosi penjualan merupakan satu bagian dari kegiatan

promosi. Promosi penjualan mencoba untuk memasuki dan membujuk

konsumen dengan sarana atau alat serta metode yang diawasi oleh

perusahaan itu sendiri. Beberapa  sarana yang digunakan dalam

promosi penjualan agar kegiatan tersebut mencapai sasaran yang

diinginkan antara lain (Kotler, 2004: 461) (1) sampel, kupon, paket

harga, premi dan trading stamps, (2) display point of purchase dan

deminstrasi, (3) promosi dagang; (4) konvensi bisnis dan pameran

dagang; (5) perlombaan, undian dan permainan.
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c) Petugas Penjualan

Petugas penjualan adalah pemasaran yang mengadakan

interaksi antar individu saling bertemu muka yang ditujukan untuk

menciptakan, memperbaiki, menguasai ataupun mempertahankan

hubungan pertukaran yang saling menguntungkan dengan pihak lain

(Basu Swastha , 2001:260). Pengertian tersebut mengandung maksud ,

bahwa untuk melaksanakan kegiatan petugas penjualan diperlukan

tenaga manusia yang bayak dan terampil untuk memperkenalkan suatu

produk, serta menguasai secara detail tentang identitas dan manfaat

produk yang akan dijual. Tahap-tahap proses bertugas penjualan yang

perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut: (1) persiapan sebelum

penjualan; (2) penentuan lokasi pembeli potensial; (3) pendekatan

pendahuluan ; (4) melakukan penjualan; (5) pelayanan sesudah

penjualan.

d) Publisitas

Publisitas merupakan sebagian kecil dari hubungan masyarakat,

karena publisitas adalah merupakan informasi tentang seseorang,

barang atau organisasi yang disebarluaskan ke masyarakat melalui

media, dengan tanpa dipungut biaya atau tanpa pengawasan dari

sponsor.

Bagi perusahaan atau industri yang penting adalah memilih

metode dan media yang sesuai untuk memberikan informasi kepada

konsumen, sehingga peningkatan penjualan lebih besar dibandingkan
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dengan biaya yang harus dikeluarkan. Ada beberapa strategi untuk

promosi, yaitu berikut ini.

(1) Push strategy yaitu  promosi dengan menitikberatkan pada usaha

petugas penjualan  penjualan terhadap semua tingkatan saluran

distribusi agar dapat menjual lebih banyak.

(2) Pull strategy yaitu promosi yang memfokuskan pada kegiatan iklan

yang ditujukan pada konsumen secara intensif dan ekstensif agar

konsumen termotivasi untuk membeli lebih banyak

(3) Pull dan push strategy menerapkan kedua cara strategy tersebut

secara bersama-sama.

4) Saluran Distribusi

Pendistribusian produk ke pasar merupakan sebagian dari proses

pengembangan pemasaran, untuk mencapai pasar sasaran bagi perusahaan

dan tujuan khususnya yang menyangkut perencanaan pemasaran strategis.

Jauh sebelum produk selesai, manajemen harus menentukan metode apa

yang akan didayagunakan untuk mengantarkan produk ke pasar.

Saluran distribusi adalah saluran yang digunakan oleh produsen

untuk menyalurkan barang sampai ke tangan konsumen atau pemakai

industri (Basu Swastha, 2001:4) Tugas untuk menyalurkan produk ini

menyangkut pembentukan strategi saluran distribusi dan distribusi fisik

produk. Strategi distribusi adalah masalah penentuan cara dalam rangka

perusahaan menyampaikan produknya ke pasar/konsumen. Sedangkan
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distribusi fisik adalah produk apa dan  bagaimana yang akan diangkut ke

pasar/konsumen.

Ada beberapa saluran distribusi yang dapat digunakan untuk

menyalurkan produk yang dihasilkan oleh perusahaan, baik secara

langsung maupun melalui perantara. Macam-macam saluran distribusi yang

paling banyak digunakan untuk produk hasil produksi bagi konsumen

adalah sebagai berikut : (Kotler, 2004 : 303).

a) langsung dari produsen kepada konsumen ;

b) dari produsen kepada konsumen melalui pengecer ;

c) melalui saluran produsen ke pedagang besar, kemudian kepada

pengecer dan akhirnya ke konsumen;

d) produsen kepada agen, kemudian kepada pengecer dan akhirnya

kepada konsumen ;

e) produsen kepada agen, pedagang besar kemudian kepada pengecer dan

akhirnya kepada konsumen.

Keputusan distribusi merupakan sasaran bagi usaha pemasaran

lainnya. Keputusan distribusi mempunyai empat komponen pokok yaitu

berikut ini.

a) Strategi distribusi yaitu usaha untuk menentukan arah sebagai dasar

perusahaan untuk menyalurkan produknya ke pasar, sehingga

perusahaan perlu memilih perantara yang akan digunakan dalam

menjual produknya;



18

b) Penentuan lokasi, perusahaan memfokuskan pada penentuan jumlah

dan lokasi tempat penjualan yang diinginkan. Jadi, perusahaan perlu

mempertimbangkan banyaknya tempat penjualan perlu

mempertimbangkan banyaknya tempat penjualan maksimal dan lokasi

yang paling baik yang harus disediakan;

c) Logistik distribusi yaitu pertimbangan  keputusan terbaik bagi

penyediaan dan penawaran produk kepada penjual perantara atau

pembeli akhir;

d) Manajemen distribusi merupakan usaha perusahaan dalam

mengembangkan, pengelolaan  dan pengendalian terhadap bauran

pemasaran.

Kebijakan distribusi dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu (Kotler,

2004; 309)

a) distribusi insentif, merupakan kebijakan perusahaan dalam

menempatkan produknya di setiap saluran yang tersedia. Kebijakan ini

diarahkan untuk menjangkau tingkat keseringan pembelian yang tinggi

serta meminimumkan biaya yang dikeluarkan oleh konsumen;

b) distribusi selektif, merupakan kebijakan perusahaan dalam

menempatkan produknya terbatas pada sejumlah saluran distribusi.

Kebijakan ini ditujukan untuk memasarkan produk konsumen bersedia

mencarinya. Selain itu kebijakan ini memberikan kemudahan

perusahaan untuk mengadakan pengawasan;
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c) distribusi eksklusif, merupakan kebijakan perusahaan untuk

menempatkan produknya lebih terbatas pada penyalur yang eksklusif.

Kebijakan ini dapat diambil untuk usaha patungan antara seller dengan

reseller serta lebih bermanfaat bagi perusahaan yang berskala besar.

2.2.2. Lingkungan Eksternal

Untuk membuat atau menentukan tujuan, sasaran dan strategi-strategi

yang akan diambil, diperlukan suatu analisis mendalam serta menyeluruh

mengenai lingkungan dimana perusahaan berada. Lingkungan eksternal adalah

suatu kekuatan yang berada di luar perusahaan dimana perusahaan tidak

mempunyai pengaruh sama sekali terhadapnya (uncontrolable) sehingga

perusahaan-perusahaan yang terjadi pada lingkungan ini akan mempengaruhi

kinerja semua perusahaan dalam industri tersebut lingkungan eksternal terdiri

dari tiga macam lingkungan (Wahyudi, 2004: 48) :

a. Lingkungan umum (general environment) :

1) naik turunnya perekonomian yang disebabkan oleh siklus bisnis,

inflasi atau deflasi, kebijakan moneter, kebijkan fiskal, neraca

pembayaran;

2) perubahan iklim sosial dan politik ;

3) perkembangan teknologi ;

4) kebijakan pemerintah atau Peraturan Pemerintah.
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b. Lingkungan Industri (industri environment)

1) pelanggan (customer), yaitu identifikasi pembeli atau daya beli

masyarakat, demografi, geografi, biaya bahan baku;

2) persaingan (competition), yaitu adanya persaingan antar perusahaan,

atau pendatang baru serta adanya produk pengganti.

3) pemasok (supplier).

c. Lingkungan operasional

1) Keuangan

2) Pemasaran (luas pasar maupun pertumbuhan pasar)

3) Sumber Daya Manusia /Tenaga Kerja

4) Pesaing

2.3. Aspek Produksi Tanaman Tebu

Petani dalam menjalankan usaha tani tebu, menggunakan beberapa faktor

produksi antara lain: lahan, bibit, pupuk, dan tenaga kerja. Sementara biaya produksi

yang dikeluarkan untuk usaha tani tebu meliputi : biaya pengadaan atau sewa lahan,

biaya pembelian bibit, biaya pembelian pupuk, dan biaya yang dikeluarkan untuk

upah tenaga kerja.

Biaya produksi yang dikeluarkan oleh petani tebu rakyat intensifikasi sawah

(TRIS) diantaranya adalah biaya : bibit, pupuk, tenaga kerja (persiapan lahan,

pemeliharaan tanaman, dan biaya tebang angkut).
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a. Bibit

Bibit yang ditanam di lahan sawah adalah bibit unggul yang kultivari

‘PS 56’, yang berumur sedang/masak tengah. Bibit tersebut berasal dari

kebun bibit dasar (KBD), yang memiliki daya tumbuh lebih besar dari 90 %,

dan mempunyai tingkat kemurnian lebih dari 95%.

Bibit yang digunakan adalah bibit bagal dalam bentuk batangan atau

lonjoran yang memiliki 3 – 4 mata, atau bibit pucuk dalam bentuk batangan

yang panjangnya 35 – 40 cm. Untuk mendapatkan bibit yang baik, harus

dilakukan pemilihan (sortasi). Pada saat pemotongan bibit, harus

menggunakan pisau tajam, dan setelah 3 – 4 kali pemotongan, pisau harus

dicelupkan kedalam larutan lisol dengan kepekatan 20%. Untuk setiap

hektar membutuhkan 35.000 – 40.000 mata tumbuh.

b. Pupuk

Pemupukan tanaman TRIS mengarah kepada pemupukan berimbang

dan penambahan pupuk organik. Adapun pupuk yang diberikan adalah

pupuk organik maupun pupuk anorganik. Pupuk organik yang sering

digunakan adalah pupuk ledog (blotong) sebanyak 16 ton per hektar yang

diberikan dua minggu setelah tanam atau setelah keprasan.

Penggunaan pupuk anorganik dilaksanakan sesuai dengan dosis, jenis,

waktu, dan cara yang tepat untuk mengarah ke pemupukan berimbang.

Pupuk yang digunakan adalah ZA sebanyak 8 kuintal, TSP 2 kuintal, dan

KCL 2 kuintal.



22

Waktu pemupukan TRIS I, pertama dilaksanakan pada tanaman

berumur lebih kurang dua minggu, dengan dosis ZA 2,5 kuintal, TSP 2

kuintal, KCL 1 kuintal. Sisanya diberikan setelah lebih kurang empat

minggu kemudian (Anonim, 2002).

Untuk tanaman TRIS II (keprasan), pemupukan pertama dilaksanakan

dua minggu setelah kepras, sedangkan pemupukan kedua enam minggu

setelah kepras. Jenis dan dosis pupuk yang diberikan: ZA 8 kuintal, TSP 2

kuintal, dan KCL 2 kuintal.

c. Persiapan Lahan

Lahan untuk tanaman tebu perlu dipersiapkan segera setelah masa panen

padi pada bulan April – Mei. Persiapan lahan meliputi pembukaan lahan,

pengolahan tanah, pembuatan juringan, pembuatan got keliling, got malang,

dan got mujur. Pengolahan tanah tidak meliputi keseluruhan lahan, tetapi

hanya pada cemplongan atau juringan saja, serta memiliki got-got yang

cukup banyak.

d. Pemeliharaan Tanaman

Kegiatan pada pemeliharaan tanaman meliputi penyulaman, pembumbunan,

pengaturan air, dan kletek (pengelupasan daun).

1) Penyulaman

Penyulaman dapat dilakukan apabila dimungkinkan, dan diperlukan yaitu

apabila terdapat bibit yang mati atau tidak tumbuh. Penyulaman

dilakukan sebagai berikut : terhadap bibit yang mati/tidak tumbuh,

penyulaman pertama dilakukan pada saat tanaman berumur lebih kurang
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dua minggu, dengan menggunakan bibit yang berasal dari sumpingan.

Penyulaman kedua paling lambat dilakukan pada saat tanaman berumur

empat minggu.

2) Pembumbunan

Pembumbunan tanaman tebu dilaksanakan empat kali yaitu

pembumbunan tanah I, pembumbunan tanah II, pembumbunan tanah III,

dan pembumbunan tanah akhir. Pembumbunan tanah I biasanya

dinamakan juga dengan kriwil. Saat yang tepat untuk melaksanakan

kriwil ini yaitu apabila mata tebu yang merupakan bibit bagal, sudah

menjadi tunas, atau tanaman tebu telah berumur 7 – 10 hari.

Pembumbunan tanah II dilaksanakan pada saat tanaman tebu berumur 1,0

– 2,5 bulan, sedangkan pembumbunan tanah III ketika tanaman berumur

2,5 – 3,5 bulan. Untuk pembumbunan akhir atau juga disebut gulud akhir,

dilaksanakan pada saat tanaman tebu berumur 3,5 – 4,5 bulan. Gulud

akhir ini sebaiknya sudah dilaksanakan sebelum masa pertumbuhan atau

perpanjangan optimal tercapai.

3) Pengaturan Air

Pengaturan air disesuaikan dengan kebutuhan tanaman, termasuk

penyediaan air yang diperlukan, dan pembuangan air.

4) Kletek (Pengelupasan Daun)

Kletek dilakukan 3 – 4 kali, yaitu dilaksanakan bersamaan dengan

pembumbunan tanah. Kletek terakhir dilaksanakan 1 –2 bulan menjelang
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panen, untuk memudahkan penebangan dan memperoleh hasil tebangan

yang bersih.

2.4. Analisis Posisi

Analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor  secara sistematis untuk

merumuskan strategi perusahaan. Analisis ini didasarkan pada jalan pikiran yang

dapat memaksimalkan kekuatan (strengths) dan peluang (opportunities), namun

secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (weaknesses) dan ancaman

(threats) (Rangkuti, 2000;18). Perencanaan strategis harus menganalisis faktor-faktor

strategis organisasi yaitu (kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman) dalam kondisi

yang ada pada saat ini. Hal ini disebut dengan analisis situasi.

2.5. Penentuan Strategi Pemasaran

Penentuan strategi pemasaran merupakan pokok perumusan strategi pemasaran

adalah pemilihan strategi pasar sasaran produk pada tiap unit bisnis, penetapan tujuan

pemasaran dan pengembangan, pelaksana serta pengolahan strategi untuk memenuhi

keinginan konsumen pasar sasaran (Porter, 2004;78). Analisis situasi

mengidentifikasikan peluang dan ancaman dalam bisnis serta kekuatan kelemahan

organisasi. Semua informasi yang diperoleh memiliki peran penting dalam desain

strategi permasalahn, termasuk analisis penentuan sasaran pasar dan pengembangan

serta penentuan posisi produk baru di pasar. (Porter, 2004 ; 82)
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2.5.1. Strategi penetapan pasar dan penentuan posisi SWOT

Kunggulan pemasaran dipengaruhi oleh beberapa faktor situasi seperti

ciri-ciri industri, sejenis perusahaan (seperti ukuran perusahaan) diferesiasi

kebutuhan pembeli dan keunggulan pesaing perusahaan yang spesifik dalam

merancang strategi pemasaran. Permasalah yang penting adalah memutuskan

bagaimana, kapan dan dimana akan bersaing, serta memberikan gambaran

lingkungan perusahaan baik lingkungan eksternal maupun lingkungan internal

(Porter, 2004 :83).

2.5.2. Strategi penentuan posisi

Strategi penentuan posisi dalam program pemasaran merupakan hasil

kombinasi antara strategi produk, saluran distribusi, harga dan promosi yang

digunakan oleh perusahaan untuk menentukan posisinya terhadap pesaing

utama dalam usaha memenuhi kebutuhan dan keinginan pasar sasaran (Porter,

2004; 83)

2.6. Analisis SWOT

Rangkuti (2005) mendefinisikan analisis SWOT sebagai identifikasi sejumlah

faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi pemasaran. Analisis ini

didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (strength) dan peluang

(opportunity). Namun secara bersamaan dapat pula meminimalkan kelemahan

(weakness) dan ancama (threats).
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Pengertian variabel SWOT adalah :

1. Strength (kekuatan)

Faktor manajemen yang sepenuhnya ada dalam kendali manajemen untuk

memberikan dampak positif bagi perusahaan.

2. Weakness (kelemahan)

Faktor yang ada dalam kendali perusahaan tetapi tidak berhasil dikendalikan

/ dikelola, sehingga memberikan dampak negatif.

3. Opportunity (peluang)

Faktor di luar kendali manajemen yang menyajikan suatu peluang sukses

bagi perusahaan jika mampu mengadaptasinya.

4. Threat (ancaman)

Faktor di luar kendali manajemen, tetapi jika muncul dapat berpotensi

mengancam kelangsungan hidup.

Analisis SWOT akan menganalisis faktor-faktor internal dan eksternal dari

sebuah perusahaan. Faktor-faktor yang termasuk lingkungan internal perusahaan

adalah bagian-bagian dan tingkatan manajemen yang mampu mempengaruhi

pengambilan keputusan manajemen pemasaran, serta faktor lain seperti konsumen,

pesaing maupun publik. Sedangkan faktor eksternal meliputi : teknologi, politik,

demografi, dan ekonomi.
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Sumber: Rangkuti, 2005

Gambar 2.1.

Diagram Analisis SWOT

Keterangan :

Kuadran 1

Merupakan situasi yang 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 yang harus diterapkan adalah menggunakan

BERBAGAI
PELUANG

BERBAGAI
ANCAMAN

KELEMAHAN
INTERNAL

KEKUATAN
INTERNAL

4. Mendukung
Strategi
Turnaround

1. Mendukung
Strategi
Agresif

2. Mendukung
Strategi
Diversifikasi

3. Mendukung
Strategi
Defensif
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kekuatan untuk memanfaatkan peluang jangka panjang dengan cara strategi

diversifikasi (produk atau pasar).

Kuadran 3

Perusahaan menghadapi peluang pasar yang sangat besar, tetapi di lain pihak,

perusahaan menghadapi beberapa kendalan atau kelemahan internal. Kondisi

bisnis pada kuadran 3 ini mirip dengan Question Mark pada matrik BCG. Fokus

strategi perusahaan ini adalah meminimalkan masalah-masalah internal

perusahaan sehingga dapat merebut peluang pasar yang lebih baik.

Kuadran 4

Ini merupakan situasi yang sangat tidak menguntungkan, perusahaan tersebut

menghadapi berbagai ancaman dan kelemahan internal.

Adapun analisis SWOT terbagi atas analisis SAP (Strategic Advantage

Profile) yang menyangkut tentang lingkungan eksternal perusahaan yang

meliputi elemen kekuatan (strength) dan kelemahan (weakness), dan analisis

ETOP (Environmental Threat and Opportunity Profile) yang menyangkut

tentang lingkungan eksternal perusahaan yang meliputi elemen peluang

(opportunity) dan ancaman (threat).

2.6.1. Identifikasi Lingkungan Eksternal dan Internal

Agar tujuan perusahaan tercapai, maka pihak manajemen perlu

mengenali dua hal pokok yang meliputi faktor-faktor bersifat controllable dan

uncontrollable. Baik yang terdapat dalam lingkungan internal maupun eksternal
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perusahaan. Secara skematis, proses identifikasi tersebut dapat dilihat dalam

gambar berikut :

Sumber : Suwarsono, 2000

Gambar 2.2

Identifikasi Lingkungan Eksternal dan Internal

Selanjutnya, dari skema akan diketahui bahwa melalui penyusunan sejumlah

variabel yang mempengaruhi lingkungan internal, penyusunan dapat

mengidentifikasi seluruh kekuatan (strength) dan kelemahan (weakness).

Sedangkan dari faktor eksternal, perusahaan dapat mengidentifikasikannya ke

dalam bentuk peluang (opportunity) dan ancaman (threat).

Lingkungan Eksternal
1. Lingkungan Industri
2. Lingkungan Makro

- Lingkungan Ekonomi
- Lingkungan Teknologi
- Lingkungan Politik
- Lingkungan Hukum
- Lingkungan Demografi
- Lingkungan Budaya

Lingkungan Internal
1. Manajemen Fungsional

- Manajemen Pemasaran
- Manajemen Keuangan
- Manajemen Operasi
- Manajemen SDM
- Penelitian dan

Pengembangan
- Sistem Informasi

Manajemen
2. Budaya Perusahaan
3. s

Tujuan Perusahaan
1. Laba
2. Harga Saham
3. Penjualan
4. Kelangsungan Hidup
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2.6.2. Posisi Perusahaan Menurut Matriks SAP

Pada umumnya, masing-masing perusahaan akan menempati salah satu

posisi bersaing yang berbeda dalam pasar sasaran industri mereka. Posisi

perusahaan dalam analisis SAP (Strategic Advantage Profile) dapat

dikelompokkan menjadi enam kelompok menurut Philip Kotler (1993) yaitu :

1. Dominan (Dominant)

Perusahaan pada posisi ini mampu mengendalikan perilaku dan /atau

strategi pesaing-pesaing lainnya serta memiliki banyak pilihan

strategis, tanpa terpengaruh tindakan-tindakan pesaingnya.

2. Kuat (Strong)

Perusahaan yang berada pada posisi kuat mampu bertindak bebas

tanpa membahayakan posisi jangka panjangnya, walaupun para

pesaing berbuat apa saja.

3. Baik (Favourable)

Perusahaan ini memiliki kekuatan yang dapat dimanfaatkan dengan

strategi-strategi tertentu bilamana kondisi industri membaik dan

mempunyai kemampuan dan peluang di atas rata-rata industri untuk

meningkatkan posisinya.

4. Sedang (Tenable)

Pada posisi ini perusahaan mempunyai kekuatan dan/atau prestasi

yang cukup memuaskan untuk menjamin kelangsungan usahanya.
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Namun perusahaan ini seringkali kalah bersaing karena ulah

perusahaan yang dominan serta memiliki peluang yang lebih rendah

dari rata-rata industri untuk meningkatkan posisinya.

5. Lemah (Weak)

Prestasi perusahaan pada posisi ini tidak memuaskan, tetapi masih

memiliki peluang dan kekuatan untuk perbaikan. Perusahaan ini

harus mengubah dirinya kalau tidak ia terpaksa keluar dari industri.

6. Tidak layak (Non-Viable)

Perusahaan yang berada pada posisi ini prestasinya sangat tidak

memuaskan dan tidak memiliki peluang untuk perbaikan.

2.6.3. Posisi Perusahaan Menurut Matriks ETOP

Melalui analisis ETOP, posisi perusahaan dapat digolongkan menjadi

empat kelompok, yaitu :

1. Usaha spekulatif (speculative business)

Bisnis ini mempunyai peluang sukses besar tetapi risiko gagalnya

sangat tinggi. Jika bisnis  ini berhasil akan memberi keuntungan

yang sangat tinggi. Namun sebaliknya, jika mengalami kegagalan

akan menyebabkan kerugian yang besar pula.

2. Usaha Dewasa (mature business)

Bisnis seperti ini merupakan usaha yang mempunyai resiko

kegagalan serta peluang sukse yang rendah. Artinya, jika

perusahaan gagal dalam menjalankan bisnisnya, maka akibat yang



32

ditimbulkan tidak fatal dan tidak akan mengalami kerugian yang

berarti.

3. Usaha ideal (ideal business)

Bisnis ini memiliki peluang sukses yang yang sangat tinggi dan

resiko kegagalan rendah. Dalam posisi ini, perusahaan dapat

menghasilkan keuntungan yang sangat besar.

4. Usaha gawat (trouble business)

Dalam usaha ini, resiko kegagalan sangat tinggi dan tidak

mempunyai peluang untuk sukses. Posisi ini tidak menguntungkan

perusahaan secara keseluruhan.

Sesuai dengan kriteria matriks ETOP (environmental threat and

opprtunity profile), posisi suatu perusahaan dalam persaingan dapat ditentukan

sebagai berikut :

Tabel 2.1

Posisi Perusahaan dalam Matriks ETOP

Usaha Ideal Usaha Spekulatif

Usaha Dewasa Usaha Gawat

0                                      2,5                                    5

Sumber : Augusty Ferdinand

2.6.4. Matriks SWOT

Selanjutnya setelah posisi perusahaan dalam analisis SAP dan analisis

ETOP diketahui, maka kita rangkum dalam suatu matriks SWOT. Tujuan akhir

Peluang Sukses
(EOE)

5

2,5

Tingkat Ancaman
(ETE)
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penyusunan matriks SWOT tersebut adalah menggambarkan alternatif

kebijaksanaan paling tepat sehubungan dengan strategi yang akan digunakan

oleh suatu perusahaan. Sehingga perusahaan tersebut dapat menerapkan strategi

yang paling sesuai.

Skema matriks SWOT adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2
Posisi Perusahaan dalam Matriks SWOT

ETOP
SAP

Ideal
Business

Mature
Business

Speculative
Business

Trouble
Business

Dominant
Position I I I I

Strong
Positioning I I I C

C
Favourable

Position I I C
C D

Tenable
Position I C

C D D

Weak
Position

C
C D D D

Avoid
Position D D D D

Sumber : Augusty Ferdinand

Posisi investasi (I) mendukung pelaksanaan strategi yang sebelumnya

telah diterapkan oleh perusahaan. Tapi sangat disarankan bila dalam langkah

selanjutnya perlu dilakukan perbaikan-perbaikan. Baik pada strategi itu sendiri

maupun dapat fungsi manajemennya. Jika sebuah perusahaan berada pada

posisi ini, maka strategi yang digunakan adalah strategi stabilisasi, ekspansi,

atau kombinasi, C (consolidate) adalah posisis dimana perusahaan memusatkan

perhatian untuk melakukan konsolidasi melalui perbaikan struktural sehingga

memiliki peluang untuk berpindah pada posisi invest. Kegagalan dalam

melakukan perbaikan-perbaikan struktural akan menyebabkan perusahaan
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tergeser. Pada posisis divestasi sedangkan posisi divestasi (D) menunjukkan

suatu bentuk strategi yang mendukung perubahan terhadap strategi perusahaan

yang ada sekarang. Apabila suatu perusahaan berada pada posisi ini, maka

alternatif pemecahan yang disarankan adalah dengan mengembangkan strategi

penciutan dan kombinasi. Namun hal itu dipandang reputasi yang diambil

masih mengambang. Oleh karena itu bisa dilanjutkan dengan pendekatan

MDTI.

2.6.5. Matriks Daya Tarik Industri (MDTI)

MDTI berusaha menggambarkan posisi pasar perusahaan dengan cara

terlebih dahulu melakukan dekomposisi perusahaan menjadi unit usaha strategis

atau kadang-kadang berdasarkan produk yang dihasilkan. MDTI memiliki dua

sumbu : vertikal dan horizontal. Sumbu vertikal digunakan untuk

menggambarkan kekuatan perusahaan (business strengths), sedangkan sumbu

horizontal menggambarkan tentang ancaman dan peluang bisnis yang berasal

dari berbagai indikator yang ada dalam lingkungan bisnis.

MDTI memiliki sembilan sel yang terbentuk setelah masing-masing

sumbu dibagi kedalam tiga bagian dengan titik pembagi (cut off point) yang

telah ditentukan. Masing-masing sel yang terbentuk sebagai akibat perpotongan

kedua sumbunya setelah masing-masing sumbu terbagi dalam tiga bagian

menunjuk pada posisi pasar masing-masing unit usaha strategis. Disamping itu

masing-masing sel yang terbentuk tersebut juga mengandung implikasi strategi
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bisnis tingkat korporat yang seyogyanya dipilih secara sederhana MDTI dapat

dilihat pada gambar berikut ini :

Tabel 2.3

Matriks Daya Tatrik Industri

Daya Tarik Industri

Tinggi Medium Rendah

Investasi dan
tumbuh

Pertumbuhan
selektif

Selektif

Pertumbuhan
selektif

Selektif Panen/divestasi

Selektif Panen/divestasi Panen/divestasi

Sumber : Suwarsono, 2002

Meskipun pemodelan sudah dilengkapi dengan perpaduan ETE dan ETOP tapi

masih terdapat keragaman dalam  hal pengambailan kebijakan, sehingga perlu

dilanjutkan dengan pendekatan  Matrik I.E supaya analisis stratregi tingkat

korporat lebih detail seperti yang dikatakan Rangkuti (2005)

2.6.6. Matriks I-E

Matriks I-E merupakan gabungan matriks SAP dan ETOP yang

dikembangkan dari MDTI. Menurut Rangkuti (2005) tujuan penggunaan

matriks I-E ini adalah untuk memperoleh strategi bisnis di tingkat korporat yang

lebih detail.
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Tabel 2.4

Posisi Perusahaan dalam Matriks I-E

Total Skor SAP

Kuat              Rata-rata            Lemah
4,0                           3,0                    2,0                   1,0

I

Pertumbuhan

II

Pertumbuhan

III

Penciutan

IV

Stabilitas

V

Pertumbuhan

Stabilitas VI

Penciutan

VII

Pertumbuhan

VIII

Pertumbuhan

IX

Likuidasi

Sumber : Rangkuti, 2005

Tabel tersebut dapat mengidentifikasikan sembilan sel strategi

perusahaan, tetapi pada prinsipnya kesembilan sel itu dapat dikelompokkan

menjadi tiga strategi utama (Rangkuti, 2005), yaitu :

1. Growth strategy yang merupakan pertumbuhan perusahaan itu

sendiri (sel I, II dan V) atau upaya diversifikasi (sel VII dan VIII)

2. Stability strategy adalah strategi yang diterapkan tanpa mengubah

arah strategi yang telah ditetapkan.

3. Retrenchment strategy (sel III, VI, dan IX) adalah usaha

memperkecil atau mengurangi usaha yang dilakukan perusahaan.

Tinggi

3,0

Total Skor
ETOP

2,0
Rendah

1,0

Menengah
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2.7. Penelitian Terdahulu

Salah satu diantara banyak penelitian terdahulu adalah Penelitian Novia

Peristiana Pawestri (2005) yang berjudul “Penentuan Strategi Pemasaran berdasarkan

Posisi Perusahaan (studi kasus PT. Suara Merdeka tahun 2004)”. Pembahasan skripsi

tersebut menggunakan instrumen penelitian berupa matriks SAP, matriks ETOP,

matriks SWOT, dan matriks I-E. Objek penelitian ini adalah usaha pensuratkabaran

yaitu harian Suara Merdeka.

Faktor eksternal dan internal perusahaan meliputi :

Faktor Internal Faktor Eksternal
1. Keaktualan materi berita
2. kualitas cetakan gambar dan tulisan
3. sistematika penulisan / tingkat

keurutan
4. variasi produk
5. saluran distribusi
6. harga produk
7. manajemen perusahaan
8. jumlah lokasi penjualan

Peluang :
1. Loyalitas pasar
2. tingkat pendidikan masyarakat
3. kemampuan perusahaan menjalin

kerjasama
4. minat baca masyarakat

Ancaman :
1. Keberadaan media pesaing sejenis
2. kemajuan media informasi
3. daya beli masyarakat
4. mekanisme perubahan berita yang kian

cepat
Sumber  : Manajemen Suara Merdeka, 2003 (Pawestri, 2005)

Hasil penelitian menurut Analisis SAP, Suara Merdeka maupun Jawa Pos

terletak pada posisi persaingan aman (favorable). Sedangkan menurut analisis ETOP,

keduanya termasuk dalam usaha spekulatif (speculative business). Selanjutnya untuk

mengetahui detail posisi keduanya berdasarkan skor, dapat dilihat pada matriks I-E;

dimana Jawa Pos dengan total skor SAP 3,19 dan ETOP 3,64 nampak lebih unggul

dibanding Suara Merdeka yang memiliki total skor SAP 3,12 dan ETOP 3,6.

Berdasarkan posisi ini, dapat dinyatakan bahwa keduanya berada pada posisi grow
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dan build (tumbuh dan kembangkan). Sehingga strategi pemasaran yang dianggap

paling sesuai adalah intensive strategy (seperti market penetration, market

development, dan product development) atau integrasi (seperti backward integration,

forward integration, dan horizontal integration).

Penelitian R. Frans Adiatma (2006) yang berjudul “Analisis SWOT untuk

Menentukan Posisi Perusahaan dalam Persaingan Usaha”. Pembahasan skripsi

tersebut menggunakan instrumen penelitian berupa matriks SAP, matriks ETOP, dan

matriks SWOT. Objek penelitian adalah Hotel Horison Semarang. Faktor internal

didasarkan pada variabel marketing mix yang terdiri dari 4P, yaitu product, place,

price, dan promotion. Faktor eksternal terdiri dari meningkatnya persaingan,

perkembangan teknologi, kondisi perekonomian saat ini, kemampuan menjalin kerja

sama, kebijakan pemerintah, peluang pasar dan hubungan dengan agen atau biro

pariwisata.

Berdasarkan analisis SAP diperoleh hasil bahwa perusahaan berda pada posisi

persaingan kuat (Strong Position), yang berarti perusahaan dapat bertindak cukup

bebas, tanpa membahayakan posisi jangka panjang dan dapat memelihara posisi

jangka panjang dengan cukup aman, sekalipun pesaing bertindak aktif. Dari hasil

analisis ETOP menunjukkan bahwa perusahaan termasuk ke dalam jenis usaha ideal

(Ideal Business), yang berarti bahwa perusahaan mempunyai peluang sukses yang

tinggi, dengan resiko kegagalan rendah. Perusahaan harus tetap mempertahankan

posisi ini dan terus meningkatkan kinerjanya, agar dapat memperoleh laba yang

besar. Kombinasi kedua posisi tersebut dalam matriks SWOT menunjukkan bahwa

perusahaan tersebut berada dalam posisi investasi yang berarti bahwa strategi yang
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selama ini dijalankan sudah cukup baik dan perusahaan dapat menambah investasi

untuk perkembangan usaha, akan tetapi  perusahaan tetap perlu mengadakan sedikit

perubahan agar strategi yang diterapkan dapat lebih baik lagi daripada sebelumnya.

Strategi pemasaran yang diterapkan berdasarkan analisis posisi persaingan

perusahaan adalah strategi pertumbuhan yang agresif, strategi diferensiasi pada

kualitas pelayanan dan merek serta ekspansi interal untuk memperluas pangsa pasar

dengan meningkatkan fasilitas lahan parkir, meningkatkan intensitas promosi. Dan

menerapkan strategi bersaing pada harga.

Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian terdahulu jika ditinjau dari

segi tujuan penelitian, namun terdapat perbedaan pada objek yang diteliti dan alat

analisis yang digunakan. Objek penelitian yang sekarang adalah perusahaan Sentra

Gula Merah di  Kecamatan dawe Kudus Alat analisis yang digunakan yaitu Matriks

SAP, ETOP,  SWOT, MDTI, dan I-E.

2.8. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini mengarah kepada penyusunan strategi yang dianggap paling

efektif dan efisien sejalan dengan dunia persaingan yang kompetitif. Suatu

pendekatan melalui analisis SWOT akan memungkinkan kita untuk mengetahui

seberapa besar kekuatan dan kelemahan yang dimiliki, serta peluang dan ancaman

yang harus dihadapi. Sehingga kemudian dapat dilakukan suatu check and balance

terhadap keadaan perusahaan yang sebenarnya.

Untuk tujuan tersebut, penelitian ini akan dibagi menjadi beberapa tahapan

seperti digambarkan dalam skema berikut ini :
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Sumber :  Konsep yang dikembangkan dalam penelitian ini

Gambar 2.3

Kerangka Pemikiran

Identifikasi variabel internal
yaitu terdiri dari kekuatan
dan kelemahan meliputi :
- Harga tebu
- Harga Gula Merah
- Harga Gula Pasir
- Distribusi produk
- Luas Lahan
- Kualitas rasa
- Berat Bersih

Identifikasi variabel eksternal
yang meliputi :
- Peluang meliputi: (EOE)

- Daya beli
- Pemasok
- Pertumbuhan pasar
- Kebijakan Pemerintah

- Ancaman (ETE)
- Keberadaan pesaing
- Luas Pasar
- Kenaikan BBM
- Teknologi

SAP ETOP

Matriks SWOT

MDTI

Matriks I-E

Posisi Perusahaan

Penentuan Strategi Pemasaran berdasarkan posisi
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Langkah sebagai berikut :

1. Identifikasi elemen kekuatan dan kelemahan melalui proses

kesepakatan dan kesesuaian data akurat yang dimiliki oleh

manajemen perusahaan.

2. Pembobotan masing-masing elemen.

3. Menghitung rating untuk masing-masing elemen tersebut dengan

skala.

4. Menghitung skor dengan menggunakan bobot dan rating

5. Menjumlahkan skor.

Analisis Variabel  Internal dengan (SAP)

Pada umumnya, masing-masing perusahaan akan menempati

salah satu posisi bersaing yang berbeda dalam pasar sasaran industri

mereka. Posisi perusahaan dalam analisis SAP (Strategic Advantage

Profile) dapat dikelompokkan menjadi enam kelompok menurut Philip

Kotler (1993) yaitu :

Analisis Variabel Eksternal (ETOP)

Analisis ETOP (yang mengkombinasikan posisi perusahaan dalam

matriks EOE  yang merupakan peluang dan ETE yang merupakan

peluang) digunakan untuk mencari tahu apakah posisi perusahaan

termasuk usaha ideal, usaha spekulatif, usaha dewasa, atau usaha gawat.

Matriks SWOT

Selanjutnya setelah posisi perusahaan dalam analisis SAP dan analisis

ETOP diketahui, maka kita rangkum dalam suatu matriks SWOT.
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Tujuan akhir penyusunan matriks SWOT tersebut adalah

menggambarkan alternatif strategi.

Matriks Daya Tarik Industri (MDTI)

MDTI berusaha menggambarkan posisi pasar perusahaan dengan cara

terlebih dahulu melakukan dekomposisi perusahaan menjadi unit usaha

strategis atau kadang-kadang berdasarkan produk yang dihasilkan. MDTI

memiliki dua sumbu : vertikal dan horizontal. Sumbu vertikal digunakan

untuk menggambarkan kekuatan perusahaan (business strengths) yang

diambil dari dari SAP, sedangkan sumbu horizontal menggambarkan

tentang ancaman dan peluang bisnis yang berasal dari berbagai indikator

yang ada dalam lingkungan bisnis diambil dari data ETOP.

Matriks I-E

Matriks I-E merupakan gabungan matriks SAP dan ETOP yang

dikembangkan dari MDTI. Menurut Rangkuti (2005) tujuan penggunaan

matriks I-E ini adalah untuk memperoleh strategi bisnis di tingkat

korporat yang lebih detail.


