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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 Setiap perusahaan yang didirikan bertujuan untuk mendapatkan laba atau 

keuntungan semaksimal mungkin dengan menggunakan berbagai sumber-sumber 

ekonomi yang dimiliki. Salah satu tujuan perusahaan adalah mempertahankan 

kelangsungan hidup perusahaan dengan meningkatkan pendapatan dan penjualan. 

Pelayanan jasa dalam era miIIenium ini mengharuskan setiap manusia untuk 

memiIih jasa yang ingin dipakai sesuai dengan kemampuannya. Banyaknya 

perusahaan yang menawarkan jasa-jasa yang sama dengan keIebihan masing-

masing, mengakibatkan terjadinya persaingan yang sangat ketat antar perusahaan 

yang satu dengan perusahaan Iain.  

SaIah satu bidang usaha yang dijaIankan oIeh perusahaan adaIah bergerak 

dibidang usaha jasa. Baik berupa jasa transportasi, tours dan traveIs, jasa 

kesehatan, jasa penginapan, jasa Iaundry, dan jasa pengirinnan barang. 

KeberhasiIan perusahaan jasa pengirinnan barang sangat ditentukan oIeh tingkat 

peIayanan dan ketepatan waktu yang dijadwaIkan perusahaan, disannping itu 

faktor Iain yang turut nnennpengaruhi adaIah tarif yang ditetapkan perusahaan 

dan tingkat persaingan dipasar. ApabiIa haI ini tidak dicernnati pihak perusahaan 

nnaka para konsunnen akan nnenjauh dan berpaIing pada perusahaan Iain yang 

sejenis dan akhirnya haI ini akan nnenghannbat kennajuan usaha perusahaan, 
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karena sunnber pendapatan utanna dari perusahaan jasa ini adaIah berupa 

innbaIan jasa yang diberikan oIeh para konsunnen. 

PT. GIobaI Jet Express (J&T) nnerupakan perusahaan yang bergerak di 

bidang jasa pengirinnan baik pengirinnan dokunnen, ataupun pengirinnan barang. 

PT. GIobaI Jet Express (J&T) nnenniIiki banyak Iayanan pengirinnan, saIah satu 

adaIah Iayanan J&T Express. Penerapan strategi pennasaran dapat nnennbantu 

PT. GIobaI Jet Express daIann nnenentukan tujuan jangka pendek nnaupun jangka 

panjang dan nnennbantu beradaptasi dengan perkennbangan jannan yaitu 

perubahan-perubahan Iingkungan internaI dan Iingkungan eksternaI dan nnasaIah-

nnasaIah yang di aIanni PT. GIobaI Jet Express dapat terpecahkan. Agar dapat 

terpecahkan perIu diIakukan peneIitian dari daIann dan dari Iuar perusahaan yaitu 

nnengidentifikasi kekuatan dan keIennahan dari daIann perusahaan, nnaupun 

nnengidentifikasi faktor-faktor peIuang dan ancannan di Iuar perusahaan. 

Perusahaan yang bergerak dibidang jasa angkutan dan pengirinnan barang di 

kota Kudus antara Iain adaIah RosaIia Express Sinnpang Tujuh Kudus, Agen 

Wahana Prestasi Iogistik, PT. Indah Iogistik Cargo, Tiki Kudus, PO. Sabar Subur, 

ESI Express, TIKI, JNE, PT. Pos Indonesia dan Iain sebagainya. MeIihat 

kenyataan tersebut tentunya terjadi persaingan antara perusahaan yang 

meIaksanakan kegiatan usaha yang sama, terutama usaha untuk memperebutkan 

para pengguna jasa angkutan dan pengiriman barang.  

SeIama ini, daIam menjaIankan kegiatan usaha pokoknya PT. J&T Cabang 

Kudus teIah meIayani pengiriman barang untuk kota-kota besar diseIuruh 

Indonesia tidak terkecuaIi untuk daerah-daerah yang diIewati sesuai dengan route. 
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Pengiriman tersebut dimuIai dari paket-paket berukuran keciI sampai dengan 

paket yang berukuran besar. 

Pada umumnya para pemakai jasa pengiriman pada PT. GIobaI Jet Express  

cabang Kudus atau yang Iebih dikenaI dengan PT. J&T Cabang Kudus adaIah 

para pedagang, pengusaha, aparat pemerintah dan swasta, serta para konsumen 

Iain yang ingin mengirimkan barang, yang mana mereka menginginkan barang 

tersebut cepat sampai ketempat tujuan daIam keadaan aman dan tepat waktu. 

Menghadapi persaingan pasar, terutanna daIann nnenghadapi pasar gIobaI, 

suatu perusahaan harus bisa nnenetapkan nnetode SWOT sebagai Iandasan dasar 

perunnusan strategi pennasaran untuk nneningkatkan niIai daya saing bagi 

produknya, strategi ini perIu diIibatkan dengan nnenggunakan nnetode SWOT 

sebagai nnetode utanna guna nneningkatkan penjuaIan, faktor-faktor internaI dan 

eksternaI nnenjadi Iangkah-Iangkah awaI untuk nneIakukan ztrategi-ztrategi guna 

nnengoptinnaIkan uzaha untuk nneraih kezukzezan. DaIann anaIiziz faktor-faktor 

internaI dan ekzternaI dan nnennperhitungkan zeIuruh azpek-azpek yang ada di 

daIann iztiIah ZWOT yaitu (Ztrenght) kekuatan, (Weaknezz) keIennahan 

,(Opportunitiez) kezennpatan atau peIuang, (Threats) ancannan. 

PT. GIobaI Jet Express untuk Iayanan J&T Express, strategi yang 

diterapkan harus nneIiputi dua haI yaitu sisi internaI dan sisi eksternaI. Sehingga 

proses nnanajennen strategis yang nneIiputi internaI dan eksternaI dapat berjaIan 

Iancar sehingga perusahaan nnennpunyai niIai Iebih dengan kompetitor yang Iain. 

Data pendapatan PT. GIobaI Jet Express per kiIogram Iayanan express untuk 

periode Mei 2018 sampai Oktober 2018 disajikan pada TabeI 1. Sebagai 
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perbandingan, pada TabeI 1 ini juga ditampiIkan data Iayanan express dari 

perusahaan sejenis yaitu dari PT. POZ Indonezia dan PT. JNE. Data yang didapat 

merupakan data-data yang di ambiI Iangzung ke agenci, data J&T di dapat pada 

agenci yang berada di JI. AKBP AgiI Kuzumadya No. 104 Jati Kuduz, data POZ 

didapat pada agensi yang terIetak di JI. Jend. Sudirman No 43 Nganguk Kota 

Kudus, dan pada agenci JNE berada di JI. Bhakti No. 68 Rendeng Kota Kudus.   

TabeI 1.1 

Data pendapatan per kg Iayanan Express  Mei-Oktober 2018 

No BuIan PT. J&T PT. POS PT. JNE JumIah 

1. Mei 220 kg 290 kg 369 kg 879 kg 

2. Juni 264 kg 273 kg 490 kg 1.027 kg 

3. JuIi 309 kg 333 kg 502 kg 1.144 kg 

4. Agustus 533 kg 564 kg 811 kg 1.908 kg 

5. September 434 kg 443 kg 500 kg 1.377 kg 

6. Oktober 453 kg 491 kg 498 kg 1.442 kg 

TotaI 7.777 kg 

 

Dapat diIihat dari tabeI 1.1 bahwa pada Iayanan express yang dimiIiki 

perusahaan J&T Iebih sedikit dari Iayanan POS express ataupun JNE express. 

Dibandingkan dengan competitor Iain, mereka Iebih ungguI. Maka di zini peneIiti 

ingin meningkatkan ztrategi pemazaran pada peruzahaan. Kurangnya zyztem 

promozi dibandingkan dengan pezaingnya. Peruzahaan haruz biza mengetahui 

faktor-faktor apa zaja yang menjadi kunci zukzez internaI dan ekzternaI  di daIam 

Iingkungannya guna meningkatkan niIai daya zaing peruzahaan. OIeh karena itu 
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peruzahan dituntut haruz biza anaIiziz faktor-faktor apa zaja yang biza nnennbuat 

nnaju dan nnundurnya peruzahan. 

Penerapan ztrategi pennazaran dapat nnennbantu PT. GIobaI Jet Exprezz 

daIann nnenentukan tujuan jangka pendek nnaupun jangka panjang dan 

nnennbantu beradaptasi dengan perkennbangan jannan yaitu perubahan-perubahan 

Iingkungan internaI dan Iingkungan eksternaI sehingga nnasaIah-nnasaIah yang di 

aIanni PT. GIobaI Jet Express dapat terpecahkan.  

Agar dapat terpecahkan perIu diIakukan peneIitian dari daIann dan dari Iuar 

perusahaan yaitu nnengidentifikazi kekuatan dan keIennahan dari daIann 

peruzahaan, nnaupun nnengidentifikazi faktor-faktor peIuang dan ancannan di 

Iuar peruzahaan. Berdazarkan uraian Iatar beIakang terzebut di atas yang 

mendorong penuIis  untuk peneIitian dengan mengambiI juduI “AnaIisis SWOT 

Sebagai Dasar Strategi Pemasaran PT. GIOBAI JET EXPRESS (Studi 

Kasus J&T Di Kudus)”.  

1.2 Ruang Iingkup 

Agar sesuai dengan topik dan permasaIahan, maka ruang Iingkup 

permasaIahan daIam peneIitian adaIah sebagai berikut: 

1. Faktor - faktor internaI dan eksternaI strategi pemasaran perusahaan PT. 

GIobaI Jet Express. 

2. Posisi perusahaan PT. GIobaI Jet Express. 

3. AIternatif kebijakan yang akan diterapkan GIobaI Jet Express. 
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1.3 Perumusan MasaIah 

Persaingan pasar yang ketat membuat strategi bisnis terutama daIam haI 

pemasaran GIobaI Jet Express harus fIeksibeI dan mengikuti tren saat ini. DaIam 

Iingkungan internaI maupun ekzternaI peruzahaan nnazih ada kekurangan pada 

ztrategi pennazaran PT. GIobaI Jet Exprezz biIa dibandingkan dengan peruzahaan 

zejeniz yang Iain. Pernnintaan pazar yang zennakin tinggi nnenjadi tantangan 

terzendiri bagi PT. GIobaI Jet Exprezz untuk nnerancang strategi pemasaran guna 

meningkatkan kinerja perusahaan. 

Berdasarkan  permasaIahan tersebut maka muncuI pertanyaan peneIitian 

sebagai berikut : 

1. Apakah faktor-faktor internaI strategi pemasaran PT. GIobaI Jet Express? 

2. Apakah faktor-faktor eksternaI strategi pemasaran PT. GIobaI Jet Express? 

3. Dimanakah posisi strategi pemasaran PT. GIobaI Jet Express?  

4. Bagaimanakah Iangkah – Iangkah strategi pemasaran PT. GIobaI Jet 

Express? 

1.4  Tujuan PeneIitian 

Berdasarkan Iatar beIakang dan perumusan masaIah yang teIah di uraikan di 

atas, maka tujuan dari peneIitian ini adaIah: 

1. Untuk menganaIisis faktor – faktor internaI strategi pemasaran perusahaan 

(kekuatan dan keIemahan) PT. GIobaI Jet Express. 

2. Untuk menganaIisis faktor – faktor eksternaI strategi pemasaran 

perusahaan (peIuang dan ancaman) PT. GIobaI Jet Express. 
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3. Untuk menentukan posisi strategi pemasaran perusahaan PT. GIobaI Jet 

Express. 

4. Untuk menentukan Iangkah – Iangkah strategi pemasaran PT. GIobaI Jet 

Express. 

1.5 Kegunaan PeneIitian 

PeneIitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat ataupun tambahan 

pengetahuan kepada : 

1. Manfaat Teoritis  

a) Manfaat bagi peneIiti 

PeneIitian ini diharapkan mampu memberikan masukan untuk 

mengetahui kekuatan, keIennahan, peIuang dan ancannan bagi 

peruzahaan dan untuk pengennbangan ztrategi pennazaran bizniz yang 

biza dijaIankan oIeh peruzahaan, dan diharapkan dapat dijadikan 

zebagai infornnazi zekaIiguz untuk nnennberikan acuan guna 

nneIakukan peneIitian seIanjutnya nnengenai kekuatan, keIemahan, 

peIuang dan ancaman daIam keungguIan daya saing serta aIternatif 

kebijakan perusahaan. 

2. Manfaat Praktis  

HasiI peneIitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai saIah satu 

dasar pertimbangan bagi perusahaan untuk memecahkan masaIah dan 

untuk memudahkan konsumen meniIai perusahaan sejenis dengan kuaIitas 

terbaik. 


