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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Setiap perusahaan mempunyai tujuan untuk mencari keuntungan seoptimal 

mungkin. Untuk mencapai tujuan tersebut, setiap perusahaan mempunyai manajemen 

strategi yang berbeda-beda. Perusahaan-perusahaan akan memilih strategi yang 

dirasa mampu mengembangkan perusahaanya masing-masing. Dengan demikian hal 

tersebut akan menimbulkan persaingan antar perusahaan. 

Setiap perusahaan akan selalu bersaing dalam merebut pangsa pasar. Untuk 

itu para pengusaha harus pandai mempengaruhi konsumen agar mau menggunakan 

produk yang dihasilkan perusahaan masing-masing. Untuk bisa melakukan hal 

tersebut diperlukan manajemen dan sumber daya manusia (SDM) yang baik dalam 

perusahaan. 

Manajemen dalam perusahaan harus didukung dengan kualitas SDM yang 

memadai agar dalam menganalisa perencanaan strategik perusahaan bisa berjalan 

sebagaimana mestinya sesuai dengan misi dan tujuan perusahaan. Perusahaan sangat 
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membutuhkan manajemen strategik untuk menentukan kebijakan-kebijakan yang 

akan dilaksanakan perusahaan supaya perusahaan mampu bertahan dalam 

lingkungan persaingan. 

Solindo Motor Wonogiri merupakan dealer sepeda motor dari pabrikan motor 

Kawasaki yang merupakan relative baru daripada pabrikan yang sudah 

memasyarakat seperti Honda dan Yamaha. Solindo Motor melayani penjualan 

sepeda motor, service atau pemeliharaan serta penjualan spare part (suku cadang) 

sepeda motor Kawasaki. 

 Selama ini Dealer Solindo Motor Wonogiri sering tidak mencapai target 

penjualan yang telah ditetapkan manajemen. Bahkan volume penjualannya masih 

kalah jauh dengan dealer motor dari pabrikan lainnya yang sama-sama produsen 

motor dari Jepang. 

Dengan penjualan rata-rata 20 unit motor perbulan, tentunya masih sangat 

jauh dari memuaskan bila dibanding dengan dealer Honda, Yamaha maupun Suzuki 

yang rata-rata penjualannya mencapai 35 unit motor perbulan. Sebenarnya 

kesempatan untuk meningkatkan penjualan masih sangat besar bagi dealer Solindo 

Motor, hal ini didukung dengan wilayah Kabupaten Wonogiri sebagai pasar yang 

begitu luas dan pertumbuhan penduduk yang tinggi berpengaruh besar terhadap 

kebutuhan sepeda motor yang terus meningkat setiap tahunnya. 

 Merupakan tantangan tersendiri bagi dealer untuk bisa melakukan penjualan 

sesuai dengan target yang direncanakan karena persaingan yang begitu ketat dalam 

bisnis dealer dan belum tertanamnya citra yang positif pada pabrikan Kawasaki. 

Supaya dealer Solindo Motor dapat mencapai target penjualan sehingga 

keuntungan yang dihasilkan lebih besar, maka diperlukan analisis yang mendalam 
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tentang kekuatan, kelemahan, peluang maupun ancaman yang dimiliki dealer Solindo 

Motor. Analisis tersebut bertujuan untuk mengukur sejauh mana efektivitas dari 

perencanaan manajemen strategik dalam mengatasi dan mengantisipasi 

permasalahan-permasalahan yang akan muncul sewaktu-waktu.  

Hal inilah yang melatar belakangi penulis untuk melakukan penelitian untuk 

dijadikan bahan penyusunan Skripsi dengan judul : 

“ ANALISIS STRATEGI PEMASARAN DALAM UPAYA MENINGKATKAN 

PENJUALAN PADA DEALER SOLINDO MOTOR WONOGIRI “ 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka dapat dirumuskan 

permasalahnya sebagai berikut : 

1. Bagaimana kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman (SWOT) pada 

Dealer Solindo Motor Wonogiri ? 

2. Bagaimana perencanaan strategi dalam meningkatkan penjualan pada 

Dealer Solindo Motor berdasar analisis SWOT ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman pada 

Dealer Solindo Motor Wonogiri. 
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2. Untuk mengetahui perencanaann strategi yang pada Dealer Solindo 

Motor Wonogiri berdasarkan analisis SWOT yang telah dilakukan 

sehingga bisa menentukan alternatif strateginya. 

 

 

 

 

 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan pemikiran 

bagi dealer Solindo Motor Wonogiri untuk menentukan alternatif 

strategis dimasa yang akan datang sehingga perusahaan dapat 

berkembang dalam keadaan persaingan yang begitu tajam. 

2. Hasil penelitian ini merupakan sebagai penerapan ilmu pengetahuan 

khususnya mata kuliah Manajemen Strategi yang penulis peroleh selama 

kuliah.  
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Pengertian Strategi  

Strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan, setiap perusahaan 

memerlukan suatu strategi untuk menghadapi ancaman eksternal dan merebut 

peluang yang ada dalam rangka mencapai tujuan. Namun sebelum perusahaan 

menetapkan strateginya, perusahaan harus memahami pengertian strategi itu 

sendiri. 

Strategi merupakan tindakan yang bersifat incremental (senantiasa 

meningkat) dan terus menerus, serta dilakukan berdasar sudut pandang terhadap 

keinginan para pelanggan dimasa depan. Dengan demikian strategi hampir selalu 

dimulai dari sesuatu yang dapat terjadi dan bukan dimulai dari sesuatu yang 

terjadi. Terjadinya kecepatan inovasi pasar yang baru dan perubahan pola 
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konsumen memerlukan kompetensi inti ( core competencies ). Perusahaan perlu 

mencari kompetensi inti didalam bisnis yang dilakukan (Umar, 2001 : 31) 

Strategi pemasaran adalah sebagai alat fundamental yang direncanakan untuk 

mencapai tujuan perusahaan dengan mengembangkan keunggulan bersaing yang 

berkesinambungan melalui pasar yang hendak dimasuki dan program pemasaran 

yang digunakan untuk melayani pasar sasaran tersebut. 

Dalam peranan strateginya pemasaran mencakup  setiap usaha untuk 

mencapai kesesuaian antara perusahaan dengan lingkungannya dalam rangka 

mencari pemecahan atas masalah penentuan dua pertimbangan pokok, yaitu 

pertama, bisnis yang digeluti perusahaan saat ini dan jenis bisnis yang dapat 

dimasuki dimasa mendatang. Kedua, bisnis yang telah dipilih tersebut dapat 

dijalankan dengan sukses dalam lingkungan yang kompetitif atas dasar perspektif 

produk, harga, promosi, dan distribusi untuk melayani pasar sasaran (Tjiptono, 

1996 : 6). 

Dalam konteks penyusunan strategi pemasaran, memiliki dua dimensi yaitu 

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

dengan hubungan yang telah ada antara perusahaan dengan lingkungannya, 

sedangkan dimensi yang akan datang mencakup hubungan dimasa datang yang 

diharapkan akan dapat terjalin dan program tindakan yang diperlukan untuk 

mencapai tujuan. 

1. Strategi 

Strategi adalah penetapan arah keseluruhan dari bisnis. Di dalam 

pemasaran yang diibaratkan sebagai suatu medan tempur bagi para produsen 

dan para pedagang, maka perlu sekali ditetapkan stategi dalam memenangkan 
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peperangan. Banyak lawan dihadapi dalam medan pasar, namun lawan- 

lawan dalam medan pasar ini tidak boleh dimatikan, sebagaimana dalam 

perang militer. Terutama dalam sistem ekonomi pancasila diharuskan adanya 

saling asuh antara pengusaha kuat dan pengasuh lemah. Hanya dalam 

penguasaan pasar, masing- masing mencoba menguasai pasar dan 

memperkokoh kedudukannya. Maka dari itulah setiap perusahaan 

memerlukan strategi. 

 

 

Ada 2 variabel besar dalam strategi, yaitu : 

a. Variable yang tidak dapat dikontrol 

1) Keadaan Pesaing 

Adalah suatu kesulitan bagi seorang pengusaha untuk menduga kapan 

saingan baru akan muncul. 

2) Perkembangan Teknologi 

Kapan akan muncul teknologi baru yang memperbaiki proses produksi 

baik dari segi efisiensi maupun dari segi model sulit diduga. 

3) Perubahan Demografi 

Memerlukan sensus tentang jumlah penduduk. 

4) Kebijakan Politik dan Ekonomi 

Perubahan peraturan pemerintah dalam ekonomi, politik dan keamanan 

dapat mempengaruhi jalannya bisnis. 

5) Sumber Daya Alam 
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Dalam beberapa hal sumber daya alam sulit diramal kapan berkurang 

atau ditemukan sumber-sumber baru. (Wheelen dan Hunger, 2006 : 25 ) 

b. Variabel yang dapat dikontrol 

1) Segmen Pasar. 

Dalam menyusun segmen pasar ada berbagai cara yaitu : berdasarkan 

geografis, dalam hal ini pasar dapat dipilah-pilah beerdasarkan 

kebangsaan, propinsi, kota, dan lain sebagainya. 

 

 

1) Berdasarkan Demografis. 

Dalam hal ini pasar dibagi atas variabel-variabel jenis kelamin, umur, 

jumlah anggota keluarga, pendapatan, jabatan, pendidikan, agama, 

suku dan lain sebagainya. 

2) Berdasarkan Psikologis. 

Dalam hal ini pasar dipilah-pilah berdasarkan kelompok kelas sosial, 

gaya hidup, kepribadian. 

3) Berdasarkan Segmentasi Perilaku. 

Ini dapat diklasifikasikan dalam segmen kejadian, keuntungan, status 

pemakaian, tingkat pemakaian, kesetiaan dan sikap konsumen. 

2) Anggaran Pemasaran. 

Strategi penetapan dana untuk kegiatan marketing sangat 

mempengaruhi keberhasilan pemasaran. Pada umumnya apabila dana 

bertambah untuk kegiatan marketing maka jumlah penjualan meningkat. 
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Berapa besarnya jumlah anggaran marketing ini sangat tergantung pada 

barang yang dipasarkan dan sesuai pula dengan pengalaman pengusaha. 

Umumnya untuk barang  lux akan lebih banyak anggaran belanja 

pamasaran dibandingkan dengan barang-barang kebutuhan yang banyak 

biaya marketingnya, yang diperlukan untuk biaya promosi berupa iklan 

surat kabar, radio, spanduk, tempelan-tempelan, hadiah dan lain 

sebagainya. 

 

 

3) Waktu. 

Dengan menjaga ketepatan waktu, maka perusahaan akan 

mendapatkan keuntungan berlipat ganda disamping keuntungan berupa 

materi juga keuntungan berupa pengalaman dan cepat dikenal konsumen. 

4) Bauran Pemasaran. 

Bauran pemasaran merupakan strategi campuran kegiatan-

kegiatan marketing. Ada empat komponen yang tercakup dalam kegiatan 

bauran pemasaran (marketing mix) yang terkenal dengan sebutan 4P, 

yaitu :product, price, place dan promotion. 

Menurut Corey dalam Kotler (1999 : 71), strategi pemasaran terdiri dari atas 

lima elemen yang saling berkaitan, yaitu : 

1. Pemilihan pasar, yaitu pemilihan pasar yang dilayani. Keputusan didasarkan 

pada faktor-faktor : 
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a. Persepsi terhadap fungsi produk dan pengelompokan teknologi yang 

dapat diproteksi dan didominasi. 

b. Keterbatasan sumber daya internal yang mendorong perlunya pemusatan 

(focus) yang lebih sempit. 

c. Pengalaman komulatif yang didasarkan pada trial and error didalam 

menanggapi peluang dan tantangan. 

d. Kemampuan khusus yang berasal dari akses terhadap sumber daya langka 

atau pasar yang diproteksi. 

2. Perencanaan produk, meliputi produk spesifik yang dijual, pembentukan lini 

produk dan desain penawaran individual pada masing-masing lini. 

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

kuantitatif dari produk kepada para pelanggan. 

4. Sistem distribusi, yaitu saluran pedagang grosir dan eceran yang dilalui 

produk hingga mencapai konsumen akhir yang membeli dan 

menggunakannya.  

5. Komunikasi pemasaran (Promosi), yang meliputi periklanan, personal selling, 

promosi penjualan, direct marketing dan public relations. 

 

B. Manajemen Strategi. 

TABEL II. I 

MODEL MANAJEMEN STRATEGIS 
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Pengamatan 

Lingkungan 

µ Eksternal 

1. Lingkungan 

Sosial 

2. Lingkungan 

Tugas 

µ Internal 

1. Struktur 

2. Budaya 

3. Sumber 

Daya 

Perumusan Strategi 

 

 

Misi 

    Tujuan 

            Strategi  

                      Kebijakan 

 

Implementasi  

Strategi 

 

 

 

 

 

Program 

        Anggaran 

                    Prosedur 

Evaluasi dan 

Pengendalian 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kinerja 

 

Manajemen strategis dapat didefinisikan sebagai seni dan ilmu untuk 

memformulasi, mengimplementasikan dan mengevaluasi keputusan lintas fungsi 

yang memungkinkan organisasi dapat mencapai tujuannya.( R David, 2006 :5) 

Manajemen strategis adalah serangkaian keputusan dan tindakan manajerial 

yang menentukan kinerja perusahaan dalam jangka panjang. Manajemen strategi 

menekankan pada pengamatan dan evaluasi peluang dan ancaman lingkungan 

dengan melihat kekuatan dan kelemahan perusahaan. 

Proses manajemen strategi meliputi empat elemen dasar, yaitu : 

1. Pengamatan Lingkungan. 

2. Perumusan Strategi. 

3. Implementasi Strategi. 

4. Evaluasi dan Pengendalian. 
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Faktor-faktor yang paling penting untuk masa depan perusahaan disebut 

faktor-faktor strategis dan diringkas dengan singkatan SWOT, yang berarti 

Strength (kekuatan), Weaknesses (kelemahan), Opportunities (kesempatan), 

Threats (ancaman). Langkah pertama dalam merumuskan strategi adalah 

prnyataan misi, yang berperan penting dalam menentukan tujuan, strategi dan 

kebijakan perusahaan. 

Perencanaan strategik adalah proses manajerial untuk mengembangkan dan 

mempertahankan kesesuaian yang layak antara sasaran dan sumber daya 

perusahaan dengan peluang-peluang pasar yang selalu berubah. Tujuan 

perencanaan strategik adalah terus menerus mempertajam bisnis dan produk 

perusahaan sehingga keduanya berpadu menghasilkan laba dan pertumbuhan 

yang memuaskan ( Kotler, 1999 : 45 ). 

Peranan perencanaan strategik adalah perencanaan dapat membantu 

mengidentifikasikan peluang dan ancaman pemasaran mendatang, menimbulkan 

pandangan umum tentang permasalahan manajerial, membangun pola 

komunikasi internal, memotivasi berpikir kedepan dan keberanian untuk 

merubah kebiasaan ( Kargar dan Parnell, 1996 ). 

Menurut Supriyono (1990 : 9-10) terdapat beberapa manfaat manajemen 

strategis, yaitu : 

1. Strategi merupakan cara untuk mengantisipasi masalah-masalah dan 

kesempatan-kesempatan masa depan pada kondisi perusahaan yang berubah 

begitu cepat. 

2. Strategi dapat memberikan tujuan dan arah perusahaan dimasa depan dengan 

jelas kepada semua karyawan. 
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3. Membentuk tugas para eksekutif puncak menjadi lebih mudah dan 

mengurangi resiko perusahaan. 

4. Strategi adalah kacamata yang bermanfaat untuk memonitor apa yang 

dikerjakan dan yang terjadi didalam perusahaan, dapat memberikan 

sumbangan terhadap kesuksesan perusahaan atau bahkan berakibat pada 

kegagalan. 

5. Memberikan informasi kepada manajemen puncak dalam merumuskan tujuan 

akhir perusahaan dengan memperhatikan etika masyarakat dan 

lingkungannya. 

6. Strategi membantu praktek-praktek manajemen. 

7. Perusahaan yang menyusun strategi umumnya lebih efektif dibanding dengan 

perusahaan yang tidak menyusun strategi. 

Perumusan Strategi adalah pengembangan rencana jangka panjang untuk 

manajemen efektif dari kesempatan dan ancaman lingkungan, dilihat dari 

kekuatan dan kelemahan perusahaan. 

Pemeriksaan Strategis adalah bentuk pemeriksaan manajemen yang melihat 

perusahaan dalam perspektif luas dan menyediakan penilaian komprehensif 

terhadap situasi strategis perusahaan. Pemeriksaaan strategis meliputi aspek-

aspek utama proses manajemen strategis dan menempatkan dalam kerangka 

kerja. Kerangka kerja tersebut terdiri dari delapan langkah yang saling 

berhubungan, yaitu : 

1. Evaluasi hasil kinerja perusahaan saat ini. 

2. Pemeriksaan dan evaluasi terhadap manajer strategi perusahaan. 

3. Pengamatan lingkungan eksternal. 
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4. Pengamatan lingkungan internal. 

5. Menganalisa faktor-faktor strategis (SWOT). 

6. Membuat, mengevaluasi dan menyeleksi strategi alternatif terbaik. 

7. Mengimplementasikan. 

8. Mengevaluasi strategi yang diimplementasikan. 

          Sumber : T.L Wheelen dan J.D Hunger. Strategic Management 

 

 

 

C. Visi, Misi dan Tujuan (Objektive) 

Visi adalah suatu pandangan yang jauh tentang perusahaan; tujuan-tujuan 

perusahaan dan apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. 

(Crown Dirgantoro, 2001 : 24).  

Dari definisi tersebut, tampak adanya unsur waktu yang dinyatakan dalam 

kata pandangan yang “jauh”. Faktor tersebut bersifat sangat relative, artinya tidak 

ada patokan atau standar baku bahwa yang dinamakan dengan visi berlaku untuk 

jangka waktu 5, 10, 15 atau 20 tahun; kesemuanya tergantung pada konteks 

situasi dan kondisi. 

Misi adalah tujuan dan alasan mengapa perusahaan itu ada, yang akan 

memberikan arah sekaligus batasan proses pencapaian tujuan. (Crown 

Dirgantoro, 2001 : 28) 

Misi juga merupakan pernyataan jangka panjang yang membedakan satu 

perusahaan dengan perusahaan lain. (Fred S. David, 2006 : 13). 
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Arti penting dari Misi : 

1. Membantu untuk lebih memfokuskan usaha pencapaian tujuan. 

2. Membantu mencegah terjadinya konflik dalam organisasi. 

3. Memberikan dasar bagi pengalokasian sumber daya. 

4. Menetapkan kerangka tanggung jawab dengan perusahaan. 

5. Sebagai dasar bagi pengembangan tujuan organisasi. 

Tujuan (Obyektif) adalah target yang ingin dicapai oleh organisasi / 

perusahaan. Ada delapan area obyektive dan perusahaan, yaitu: 

 

1. Posisi pasar 

2. Inovasi 

3. Produktivitas 

4. Resource level, inventori, cash dll. 

5. Profitability 

6. Manager performance and development 

7. Worker performance and attitude 

8. Social responbility 

D. Analisis Lingkungan 

Perubahan akan selalu terjadi dan akan berlangsung secara cepat dan dalam 

intensitas yang tinggi pula. Tentu saja perubahan juga terjadi pada lingkungan 

bisnis baik yang memberikan pengaruh yang baik maupun yang memberikan 

pengaruh buruk. Perubahan pada lingkungan tersebut harus terus diantisipasi 
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karena pengaruh yang signifikan akan menentukan koreksi yang dilakukan 

terhadap strategi atau bahkan juga akan mempengaruhi visi dan misi perusahaan. 

Analisis lingkungan adalah suatu proses monitoring terhadap lingkungan 

organisasi yang bertujuan untuk mengidentifikasikan peluang dan tantangan yang 

mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk mencapai tujuannya.(Crown 

Dirgantoro, 2001 :  38) 

Tujuan dilakukan analisis lingkungan adalah agar organisasi dapat 

mengantisipasi perubahan lingkungan organisasi sehingga dapat bereaksi secara 

cepat dan tepat untuk kesuksesan organosasi. Ada dua tipe analisis lingkungan, 

yaitu  

1. Analisis Eksternal. 

Lingkungan eksternal terdiri dari variabel-variabel (kesempatan dan 

ancaman) yang berada diluar organisasi dan tidak secara khusus ada dalam 

pengendalian jangka pendek dari manajemen puncak. 

Lingkungan eksternal memiliki dua bagian, yaitu : 

a. Lingkungan Kerja : berpengaruh atau dipengaruhi oleh operasi-

operasi utama organisasi.  

b. Lingkungan Sosial : terdiri dari kekuatan umum yang tidak 

berhubungan langsung dengan aktivitas jangka pendek organisasi. 

1.1  Sintesis Faktor-faktor Strategis Eksternal- EFAS ( External Strategic  

Faktors Analysis Summary ) 

Setelah manajer strategi meneliti kondisi eksternal dan lingkungan 

kerja serta mengidentifikasikan faktor-faktor strategis perusahaan, maka 

dapat merangkum analisis tersebut dalam bentuk tabel yang disebut 
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Ringkasan Analisis Faktor-faktor Strategis Eksternal-EFAS, seperti dalam 

table berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABEL II. 2  

RINGKASAN ANALISIS FAKTOR STRATEGIS EKSTERNAL -EFAS 

(1) (2) (3) (4) (5) 

Faktor-faktor 
Strategis Eksternal 

Bobot Rating Skor yang 
Dibobotkan 

Keterangan 

µ Isi dengan 
faktor yang berupa 
peluang-peluang 
antara 5-10 faktor. 
 
µ Isi dengan 
faktor yang berupa 
ancaman antara 5-
10 faktor. 
Total  

X 
X 
X 
X 
 

X 
X 
X 
X 

1,00 

XX 
XX 
XX 
XX 

 
XX 
XX 
XX 
XX 

XXX 
XXX 
XXX 
XXX 

 
XXX 
XXX 
XXX 
XXX 
S XXX 

 

 

Tabel tersebut membantu manajer mengorganisir faktor-faktor strategis 

eksternal kedalam kategori-kategori yang diterima secara umum mengenai 

peluang dan ancaman. Tabel ini juga merupakan alat dalam analisis untuk 

mengukur seberapa baik manajemen (rating) menanggapi faktor tertentu 
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dalam hal menanggapi tingkat pentingnya (bobot) faktor tersebut bagi 

perusahaan. Penggunaan bentuk EFAS meliputi beberapa langkah sebagai 

berikut : 

a) Identifikasi dan tuliskan dalam kolom 1 antara 5-10 peluang dan 

ancaman.  

b) Tentukan bobot dalam kolom 2 untuk setiap faktor mulai dari 1,0 (paling 

penting) sampai 0,0 (tidak penting) berdasarkan faktor-faktor yang 

memiliki kemungkinan mempengaruhi posisi strategis perusahaan saat 

ini. 

c) Tentukan rating dalam kolom 3 untuk setiap faktor dari nilai 5 (hebat) 

sampai dengan nilai 1 (jelek) berdasarkan respon manajemen saat ini 

terhadap faktor-faktor tertentu. 

5                            4                                3                               2                             1 

 
Hebat     Diatas rata-rata   Rata-rata     Dibawah rata-rata           Jelek 

              Gambar II. 1 : Skala Pengukuran Respon Manajemen 

d) Kalikan bobot (kolom 2) setiap faktor dengan ratingnya (kolom 3) untuk 

memperoleh skor yang dibobotkan dalam kolom 4. 

e) Gunakan kolom 5 untuk menjelaskan mengapa suatu faktor dipilih dan 

bagaimana bobot dan faktor tersebut dibuat. 

f) Tambahkan skor yang dibobotkan bagi semua faktor eksternal dalam 

kolom 4 untuk menentukan total skor yang dibobotkan bagi perusahaan. 

Total skor menunjukkan seberapa baik perusahaan menanggapi faktor-

faktor strategis pada masa sekarang dan yang diharapkan dalam 
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lingkungan eksternalnya. Total skor yang dibobotkan memiliki interval 

dari 5.0 (baik sekali) sampai 1.0 (jelek) dan 3.0 (rata-rata). (T.L Wheelen 

dan J.D Hunger. External Strategic Faktors Analysis Summary (EFAS)) 

 

2. Analisis Internal. 

Lingkungan internal terdiri dari komponen-komponen atau 

variabel lingkungan yang berasal atau berada didalam organisasi atau 

perusahaan itu sendiri. Komponen-komponen dari lingkungan internal 

cenderung lebih mudah dikendalikan. 

Lingkungan internal terdiri dari : 

a. Aspek Organisasi  

b. Aspek Pemasaran 

c. Aspek Keuangan 

d. Aspek Personal 

e. Aspek Produksi 

2.1  Sintesis Faktor-faktor Strategi Internal-IFAS ( Internal Strategic Faktors 

Analysis Summary ) 

Setelah mengamati lingkungan organisasional Internal dan 

mengidentifikasi faktor-faktor strategis bagi perusahaan, manajer strategis 

dapat meringkas analisis meraka dalam bentuk seperti dalam tabel dibawah 

ini yang dikenal dengan Internal Strategic Faktors Summary (IFAS). 

TABEL II. 3 

 RINGKASAN ANALISIS FAKTOR STRATEGIS INTERNAL -IFAS 

(1) (2) (3) (4) (5) 

Faktor-faktor Bobot Rating Skor yang Keterangan 
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Strategis Internal Dibobotkan 
µ Isi dengan 
faktor yang berupa 
Kekuatan antara 5-
10 faktor. 
 
µ Isi dengan 
faktor yang berupa 
Kelemahan antara 
5-10 faktor. 

 
Total  

X 
X 
X 
X 
 

X 
X 
X 
X 
 

1,00 

XX 
XX 
XX 
XX 

 
XX 
XX 
XX 
XX 

XXX 
XXX 
XXX 
XXX 

 
XXX 
XXX 
XXX 
XXX 

 
S XXX 

 

 
 

IFAS membantu para manajer untuk mengatur faktor-faktor strategis 

kedalam kategori-kategori kekuatan dan kelemahan. Selain itu, ringkasan itu 

juga membantu analisis tentang seberapa baik manajemen merespon faktor 

spesifik tersebut, sesuai dengan kriteria yang dipandangnya penting bagi 

perusahaan. Penggunaan bentuk IFAS melibatkan langkah-langkah sebagai 

berikut : 

a) Identifikasi dan tuliskan dalam kolom 1 antara 5-10 kekuatan dan 

kelemahan. 

b) Tentukan bobot dalam kolom 2 untuk setiap faktor mulai dari 1,0 (paling 

penting) sampai 0,0 (tidak penting) berdasarkan faktor-faktor yang 

memiliki kemungkinan mempengaruhi posisi strategis perusahaan saat 

ini. (Jumlah seluruh bobot harus mencapai 1,0 tanpa memandang jumlah 

faktor strategis perusahaan ). 

c) Tentukan rating dalam kolom 3 untuk setiap faktor dari nilai 5 (sangat 

baik) sampai dengan nilai 1 (sangat buruk) berdasarkan respon 

manajemen saat ini terhadap faktor-faktor tertentu. Setiap rating adalah 
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penilaian seberapa baik analisis menyakini bahwa manajemen perusahaan 

sedang menghadapi faktir-faktor internal tersebut. 

5                            4                                3                               2                             1 

 
Sangat baik    Diatas rata-rata            Rata-rata        Dibawah rata-rata    Sangat buruk 

                           Gambar II. 2 : Skala Pengukuran Respon Manajemen 
 
 

d) Kalikan bobot (kolom 2) setiap faktor dengan ratingnya (kolom 3) untuk 

memperoleh skor terbobot dalam kolom 4. 

e) Gunakan kolom 5 (keterangan) untuk menunjukkan bagaimana suatu 

faktor tertentu terpilih dan bagaimana pembobotan dan peringkat 

dilakukan. 

f)  Jumlahkan seluruh skor terbobot pada kolom 4 untuk memperoleh skor 

terbobot total untuk perusahaan tersebut. Skor terbobot total menunjukan 

seberapa baik perusahaan merespon faktor strategis internal perusahaan 

yang ada sekarang dan yang diharapkan. (Wheelen dan  Hunger,  2006 : 62) 

E. Analisis SWOT ( Strenght, Weakness, Opportunity, Threat ) 

Analisis SWOT adalah identifikasi dari berbagai faktor-faktor strategis secara 

sistematis untuk merumuskan strategi perusahaan. Adapun analisis SWOT 

meliputi : 

1. Kekuatan, menunjukkan kemampuan intern perusahaan untuk menyaingi 

kemampuan pesaing. 

2. Kelemahan, menunjukkan kelemahan intern yang dapat mengurangi 

kemampuan internal perusahaan. 
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3. Peluang, menunjukkan sisi peluang sehingga dapat menghasilkan 

keuntungan perusahaan. 

4. Ancaman, menunjukkan masalah ancaman sehingga dapat menimbulkan 

kerugian tertentu bagi perusahaan. 

 

 

 

1.1)    Pembuatan matriks SWOT  

Matriks SWOT menggambarkan bagaimana manajemen dapat 

mencocokkan peluang-peluang dan ancaman-ancaman eksternal yang 

dihadapi suatu perusahaan dengan kekuatan dan kelemahan internnya 

untuk menghasilkan empat rangkaian alternatif strategi. Metode ini 

mengarah pada brain-storming untuk menciptakan strategi-strategi 

alternatif yang mungkin tidak terpikirkan oleh manajemen. Hal ini 

mendorong manajer strategis untuk menciptakan baik strategi 

pertumbuhan maupun pengurangan.  

Berikut ini adalah matriks SWOT : 

 

    TABEL II. 4 

MATRIKS SWOT 
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Faktor-faktor  

Internal 

 

Faktor-faktor  

Eksternal 

Kekuatan ( S ) 

Daftarkan 5-10 kekuatan 

disini 

Kelemahan ( W ) 

Daftarkan 5-10 kelemahan 

disini 

Peluang ( O ) 

Daftarkan 5-10 peluang 

disini 

Strategi ( SO ) :  

Buat strategi disini yang 

menggunakan kekuatan 

untuk memanfaatkan 

peluang. 

Strategi ( WO ) : 

Buat strategi disini yang 

memanfaatkan peluang 

dalam mengatasi kelemahan. 

Ancaman ( T ) 

Daftarkan 5-10 ancaman 

disini 

Strategi ( ST ) : 

Buat strategi disini yang 

menggunakan kekuatan 

untuk menghindari ancaman. 

Strategi ( WT ) : 

Buat strategi disini untuk 

meminimalkan kelemahan 

dan menghindari ancaman. 

Sumber :  Wheelen dan Hunger. Tahun 2006 

F. ALUR PEMIKIRAN 
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GAMBAR II. 1 

Sumber : T.L Wheelen dan J.D Hunger. Strategic Management 

 

Dalam penelitian ini mengacu pada kerangka pemikiran diatas untuk 

mempermudah alur penulisan hasil penelitian ini. Dimana dalam kerangka pemikiran 

tersebut dimulai dengan mengevaluasi hasil kinerja perusahaan saat ini, yaitu dengan 

Mengevaluasi hasil kerja saat ini 
( volume penjualan ) 

Mengevaluasi misi dan tujuan 

Mengamati lingkungan internal : 
* Struktur  
* Budaya  
* Sumber daya 

Menyeleksi faktor-faktor strategis : 
* Kekuatan 
* Kelemahan 

Menganalisa faktor-faktor strategis 
( SWOT ) 

Menghasilkan dan mengevaluasi 
alternatif strategi 

Menyeleksi faktor-faktor strategis : 
* Peluang 
* Ancaman 

Mengamati lingkungan eksternal : 
* Sosial 
* Kerja 
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membandingkan target penjualan dengan realisasi penjualan yang terjadi apakah 

sudah tercapai dengan tujuan yang diharapkan. 

Kemudian mengevaluasi misi dan tujuan perusahaan apakah masih perlu 

dipertahankan atau harus direvisi. Selanjutnya hal  yang paling penting adalah 

mengamati dan menentukan faktor-faktor eksternal yang menjadi peluang dan 

ancaman perusahaan dengan menggunakan metode Analisis Faktor-faktor Strategi 

Eksternal-EFAS.  

Dan dilanjutkan dengan mengamati dan menentukan faktor-faktor internal 

perusahaan yang terdiri dari kekuatan dan kelemahan dengan melihat dari struktur, 

budaya dan sumber daya yang dimiliki perusahaan. Kekuatan dan kelemahan 

tersebut terangkum dalam Analisis Faktor-faktor Strategis Internal-IFAS. 

Setelah menentukan faktor-faktor strategis yang dimiliki perusahaan, maka 

langkah selanjutnya adalah menganalisa ke semua faktor tersebut kedalam satu 

metode yang disebut dengan Analisis SWOT untuk menentukan strategi-strategi 

yang akan dilakukan perusahaan dimasa yang akan datang. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Desain Penelitian 

Penelitian ini berupa studi deskriptif, yaitu menjelaskan karakteristik 

masalah yang bermanfaat untuk pemecahan masalah dengan cara 

menganalisis faktor-faktor strategis ( SWOT ) sehingga bisa menentukan 

alternatif strategi pada Dealer Solindo Motor Wonogiri. 

B. Pengukuran Variabel 

1. Data yang digunakan :  

Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah berupa analisa 

dari faktor-faktor strategis yang meliputi : 

a). Kekuatan dan Kelemahan 

Kekuatan adalah sumber daya, keterampilan atau keunggulan 

relative terhadap pesaing dan kebutuhan pasar yang akan dilayani 

perusahaan. Kekuatan dapat terkandung dalam sumber daya 

keuangan, citra kepemimpinan, pasar, hubungan, pembeli, pemasok, 

dan lain-lain. 

Kelemahan adalah bila perusahaan tidak mampu mengerjakan 

sesuatu yang ternyata dapat dikerjakan dengan lebih baik oleh 

pesaingnya. 

 

 

25 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 

 

27 

b). Peluang dan Ancaman 

Peluang adalah sebuah gelanggang yang menarik untuk 

kegiatan yang menguntungkan perusahaan jika perusahaan 

memperoleh keunggulan bersaing. Peluang bagi perusahaan bisa 

disebabkan oleh identifikasi segmen pasar, perubahan pada situasi 

persaingan, perubahan teknologi, serta membaiknya hubungan 

pembeli dan pemasok. 

Ancaman adalah tantangan yang diperlihatkan oleh suatu 

kecenderungan atau perkembangan yang tidak menguntungkan dalam 

lingkungan yang menyebabkan kemerosotan perusahaan.    

2. Pengukuran data yang digunakan. 

Dalam penelitian ini analisis yang yang digunakan untuk 

memberikan penilaian terhadap variabel-varabel yang diteliti akan dibagi 

dua tahap, yaitu : 

a). Penilaian terhadap variabel-variabel internal, yaitu kekuatan dan 

kelemahan. 

b). Penilaian terhadap variabel-variabel eksternal, yaitu peluang dan 

ancaman. 

C. Instrumen Penelitian 

Dalam penelitian ini penulis melakukan pengamatan langsung pada 

aktifitas Dealer Solindo Motor Wonogiri dengan melakukan wawancara 

terstruktur dan menyebarkan kuesioner kepada manajer. Pertanyaan dalam 
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kuesioner disusun secara terstruktur berdasarkan penilaian faktor-faktor 

strategis para manajer dan karyawan Dealer Solindo Motor Wonogiri. 

D. Sumber Data 

1. Data Primer. 

Yaitu data yang diperoleh secara langsung dari responden dan 

data tersebut diperoleh dari jawaban kuesioner yang diberikan kepada 

responden yaitu dari hasil wawancara tentang bagaimana rencana strategi 

perusahan dan juga penilaian terhadap faktor-faktor strategis dengan 

pihak manajemen Dealer Solindo Motor Wonogiri. 

2. Data Sekunder. 

Yaitu data yang diperoleh untuk mendukung data primer 

mengenai sejarah perkembangan usaha, struktur organisasinya, serta 

sumber pustaka yang berkaitan dengan penelitian ini. 

E. Metode Pengumpulan Data. 

1. Wawancara. 

Yaitu cara untuk memperoleh data dengan jalan mengadakan 

tanya jawab secara langsung pada pihak yang bersangkutan, yaitu 

manajer dan karyawan Dealer Solindo Motor Wonogiri mengenai 

struktur organisasi, misi dan tujuan yang ingin dicapai dengan harapan 

mendapat informasi yang dibutuhkan. 
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2. Kepustakaan. 

Yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mencari 

dan membaca buku-buku, arsip, jurnal, artikel serta hasil penelitian lain 

yang ada relevansinya dengan penelitian ini. 

3. Observasi. 

Dilakukan untuk melihat langsung gambaran umum pada Dealer 

Solindo Motor Wonogiri serta aktivitas sehari-hari. Pengamatan juga 

dilakukan untuk melihat faktor-faktor strategis dari pengamatan penulis. 

 

F. Metode Analisis Data. 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa analisis untuk 

membantu memecahkan masalah dalam perumusan strategi alternatif pada 

Dealer Solindo Motor Wonogiri, yaitu dengan : 

1. Analisis Faktor-faktor Strategis Eksternal-EFAS. 

Analisis ini bertujuan untuk mengorganisir faktor-faktor strategis 

eksternal kedalam kategori-kategori yang diterima secara umum 

mengenai peluang dan ancaman dan juga untuk mengukur seberapa baik 

manajemen menanggapi faktor-faktor tertentu dalam hal tingkat 

pentingnya bagi perusahaan. 

 

a) Identifikasi dan tuliskan dalam kolom 1 antara 5-10 peluang dan 

ancaman.  

b) Tentukan bobot dalam kolom 2 untuk setiap faktor mulai dari 1,0 

(paling penting) sampai 0,0 (tidak penting) berdasarkan faktor-faktor 
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yang memiliki kemungkinan mempengaruhi pososi strategis 

perusahaan saat ini. 

c) Tentukan rating dalam kolom 3 untuk setiap faktor dari nilai 5 (hebat) 

sampai dengan nilai 1 ( jelek ) berdasarkan respon manajemen saat 

ini terhadap faktor-faktor tertentu. 

d) Kalikan bobot ( kolom 2) setiap faktor dengan ratingnya (kolom 3) 

untuk memperoleh skor yang dibobotkan dalam kolom 4. 

e) Gunakan kolom 5 untuk menjelaskan mengapa suatu faktor dipilih 

dan bagaimana bobot dan faktor tersebut dibuat. 

f) Tambahkan skor yang dibobotkan bagi semua faktor eksternal dalam 

kolom 4 untuk menentukan total skor yang dibobotkan bagi 

perusahaan. Total skor menunjukkan seberapa baik perusahaan 

menanggapi faktor-faktor strategis pada masa sekarang dan yang 

diharapkan dalam lingkungan eksternalnya. Total skor yang 

dibobotkan memiliki interval dari 5.0 ( baik sekali ) – 1.0 ( jelek ) dan 

3.0 (rata-rata ). 

2. Analisis Faktor-faktor Strategis Internal-IFAS 

Analisis ini bertujuan untuk mengatur faktor-faktor strategis 

internal kedalam kategori-kategori kekuatan dan kelemahan serta 

mengukur seberapa baik manajemen merespon faktor-faktor tersebut 

sesuai dengan tingkat pentingnya bagi perusahaan. 

a) Identifikasi dan tuliskan dalam kolom 1 antara 5-10 kekuatan dan 

kelemahan. 
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b) Tentukan bobot dalam kolom 2 untuk setiap faktor mulai dari 1,0 

(paling penting) sampai 0,0 (tidak penting) berdasarkan faktor-faktor 

yang memiliki kemungkinan mempengaruhi pososi strategis 

perusahaan saat ini. ( Jumlah seluruh bobot harus mencapai 1,0 tanpa 

memandang jumlah faktor strategis perusahaan ). 

c) Tentukan rating dalam kolom 3 untuk setiap faktor dari nilai 5 

(sangat baik ) sampai dengan nilai 1 ( sangat buruk ) berdasarkan 

respon manajemen saat ini terhadap faktor-faktor tertentu. Setiap 

rating adalah penilaian seberapa baik analisis menyakini bahwa 

manajemen perusahaan sedang menghadapi faktir-faktor internal 

tersebut. 

d) Kalikan bobot ( kolom 2) setiap faktor dengan ratingnya (kolom 3) 

untuk memperoleh skor terbobot dalam kolom 4. 

e) Gunakan kolom 5 (keterangan) untuk menunjukkan bagaimana suatu 

faktor tertentu terpilih dan bagaimana pembobotan dan peringkat 

dilakukan. 

f) Jumlahkan seluruh skor terbobot pada kolom 4 untuk memperoleh 

skor terbobot total untuk perusahaan tersebut. Skor terbobot total 

menunjukan seberapa baik perusahaan merespon faktor strategis 

internal perusahaan yang ada sekarang dan yang diharapkan. 

Hasil penilaian faktor internal dan faktor eksternal tersebut untuk 

menentukan posisi perusahaan yang terangkum dalam Matriks Internal-

Eksternal. Tujuan penggunaan matrik ini adalah untuk memperoleh strategi 
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4,0 3,0 2,0 1,0 

3,0 

2,0 

1,0 

bisnis yang lebih detail. Adapun tabel matriks internal-eksternal adalah 

sebagai berikut : 

TABEL III. 1 

MATRIKS INTERNAL EKSTERNAL 

 

TOTAL SKOR ANALISIS EKSTERNAL 

 KUAT 

 

RATA-RATA LEMAH 

TINGGI 1. GROWTH 
Konsentrasi 

melalui  
Integritas vertikal 

2. GROWTH 
Konsentrasi 

melalui  
Integrasi 

Horizontal 

3. 
RETRENCHMENT 

Turn around 

 

SEDANG 

4. STABILITY 
Hati-hati 

5. GROWTH 
Konsentrasi 

melalui 
Integritas vertical 

STABILITY 
Tak ada Perubahan 

6. 
 RETRENCHMENT 

Captive Company 
atau 

Divestment 

 

RENDAH 

7. GROWTH 

Diversifikasi 

konsentrik 

8.  GROWTH 

Diversifikasi 

konglomerat 

9.  GROWTH 

Bangkrut atau 

likuidasi 

  Dari matriks internal-eksternal tersebut dapat diidentifikasikan 

menjadi sembilan sel strategi perusahaan, tetapi pada dasarnya dapat 

dikelompokkan menjadi tiga strategi utama, yaitu : 

1. Growth Strategi yang merupakan pertumbuhan perusahaan itu sendiri (sel 1, 

2, dan 5) atas upaya diversifikasi (sel 7 dan 8). 

2. Stability Strategi merupakan strategi yang diterapkan tanpa mengubah 

strategi yang telah ditetapkan. 

3. Retrenchment Strategi (sel 3, 6, dan 9) adalah usaha memperkecil atau 

mengurangi usaha yang dilakukan perusahaan. 

TOTAL SKOR  
ANALISIS 
INTERNAL 
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Berikut ini merupakan penjelasan dari tindakan masing-masing 

strategi tersebut: 

a. Strategi pertumbuhan (growth strategi) 

Didesain untuk mencapai pertumbuhan, baik dalam penjualan, asset, 

profit atau kombinasi dari ketiganya. Hal ini dapat dicapai dengan 

menurunkan harga, mengembangkan produk baru, menambah kualitas 

produk atau jasa atau meningkatkan akses ke pasar yang lebih luas. 

b. Strategi pertumbuhan melalui konsentrasi dan diversifikasi 

Ada dua strategi dasar dari pertumbuhan pada tingkat korporat, yaitu 

konsentrasi pada satu industri atau diversifikasi pada industri yang lain. 

Berdasarkan hasil penelitian, perusahaan yang memiliki kinerja yang baik 

cenderung mengadakan konsentrasi, sedangkan perusahaan yang relative 

kurang baik kinerjanya cenderung mengadakan diversifikasi agar dapat 

meningkatkan kinerjanya. 

c. Konsentrasi melalui integrasi vertikal 

Pertumbuhan melalui integrasi vertikal dapat dicapai melalui cara 

backward integration (mengambil alih fungsi pemasok) atau dengan cara 

forward integration (mengambil alih fungsi distributor). Agar dapat 

meningkatkan kekuatan bisnisnya, perusahaan harus melaksanakan 

efisiensi terhadap biaya operasi. 

d. Konsentrasi melalui integrasi horizontal (sel 2 dan 5) 

Strategi pertumbuhan dengan integrasi horizontal adalah suatu 

kegiatan untuk memperluas perusahaan dengan cara membangun dilokasi 
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lain atau meningkatkan jenis produk atau jasanya jika perusahaan berada 

pada industri yang sangat atraktif (sel 2). Tujuannya adalah untuk 

meningkatkan penjualan dan keuntungan. Sementara jika perusahaan 

berada dalam moderate attractive industry, strategi yang diterapkan 

adalah konsolidasi (sel 5) untuk menghindari penurunan tingkat 

penjualan dan keuntungan. 

e. Diversifikasi konsentris (sel 7) 

Strategi pertumbuhan dengan diversifikasi konsentris umumnya 

dilaksanakan oleh perusahaan yang memiliki competitive position yang 

sangat kuat tetapi nilai daya tarik industrinya rendah. Perusahaan tersebut 

berusaha memanfaatkan kekuatannya untuk membuat produk baru secara 

efisien karena perusahaan sudah memiliki kemampuan manufaktur dan 

pemasaran yang baik. 

f. Diversifikasi konglomerat (sel 8) 

Strategi pertumbuhan melalui kegiatan bisnis yang tidak saling 

berhubungan dapat dilakukan jika menghadapi competitive position yang 

tidak begitu kuat dan nilai daya tarik industrinya sangat rendah, kedua 

faktor tersebut memaksa perusahaan melakukan usahanya kedalam 

perusahaan lain. 

3. Analisis SWOT. 

Analisis ini bertujuan untuk mencocokkan peluang-peluang dan 

ancaman-ancaman eksternal yang dihadapi perusahaan dengan 
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kekekuatan dan kelemahan internalnya untuk menghasilkan alternatif 

strategi. 

TABEL III. 2 

MATRIKS SWOT : 

Faktor-faktor  

Internal 

 

Faktor-faktor  

Eksternal 

Kekuatan ( S ) 

Daftarkan 5-10 kekuatan 

disini 

Kelemahan ( W ) 

Daftarkan 5-10 

kelemahan disini 

Peluang ( O ) 

Daftarkan 5-10 peluang 

disini 

Strategi ( SO ) :  

Buat strategi disini yang 

menggunakan kekuatan 

untuk memanfaatkan 

peluang. 

Strategi ( WO ) : 

Buat strategi disini yang 

memanfaatkan peluang 

dalam mengatasi 

kelemahan. 

Ancaman ( T ) 

Daftarkan 5-10 ancaman 

disini 

Strategi ( ST ) : 

Buat strategi disini yang 

menggunakan kekuatan 

untuk menghindari 

ancaman. 

Strategi ( WT ) : 

Buat strategi disini untuk 

meminimalkan 

kelemahan dan 

menghindari ancaman. 

 

 

    Berikut ini merupakan penjelasan dari matriks SWOT diatas :  

a. Strategi SO 

Strategi SO merupakan penerapan kekuatan yang dimilki perusahaan 

dengan memanfaatkan peluang yang ada. 

 

 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 

 

36 

b. Strategi WO 

Strategi WO merupakan strategi dengan memanfaatkan peluang yang 

ada dan mengatasi kelemahan yang dimiliki. 

c. Strategi ST 

Strategi ST merupakan penerapan kekuatan untuk menghindari 

ancaman. 

d. Strategi WT 

Strategi WT merupakan strategi dengan meminimalisasi kelemahan dan 

menghindari ancaman. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 

 

37 

BAB IV 

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran Umum PT Anugerah Solindo Abadi 

1. Sejarah Perusahaan 

PT Anugerah Solindo Abadi yang berdiri pada tahun 1995 merupakan 

perusahaan induk dari dealer-dealer SOLINDO MOTOR. Pendiri sekaligus 

direktur PT. Anugerah Solindo Abadi adalah Bapak Ir. Ronny Pambudi. 

Mula-mula hanya membuka 4 cabang di wilayah Surakarta, yaitu di Solo, 

Karanganyar, Klaten, dan Wonogiri. 

Pada awal mula pendiriannya, SOLINDO MOTOR hanya melakukan 

fungsi 2 S, yaitu : Service dan Spare Part. Artinya perusahaan tidak 

mentargetkan penjualan sepeda motor, hanya melayani pemeliharaan dan 

suku cadang sepeda motor Kawasaki. 

PT. Anugerah Solindo Abadi merupakan pengembangan usaha dari PT. 

Kawasaki Motor Indonesia yang berdiri tanggal 18 Pebruari 1994. Yang 

merupakan industri kendaraan bermotor roda dua dan komponennya dengan 

merk Kawasaki. Perusahaan ini membentuk jaringan pemasaran di seluruh 

Indonesia beserta fasilitas service dan penyediaan suku cadang. 

Jenis sepeda motor yang pertama diproduksi adalah sepeda motor 

dengan mesin 4 langkah ( 4 tak ) yang diberi nama KAZE ( 110 cc ). PT. 

Kawasaki Motor Indonesia merupakan perusahaan yang baru lahir dan 

merupakan perusahaan yang relatif kecil bila dibandingkan dengan 

perusahaan industri sepeda motor lainnya yang ada di Indonesia. Meski 

36 
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keberadaannya masih relatif baru namun telah mampu membuat terobosan 

dengan memproduksi sepeda motor KAZE R yang dilengkapi rem cakram 

serta KAZE VR yang dilengkapi Velg Racing pertama di Indonesia yang 

kemudian disusul dengan memproduksi motor sport 150 cc yaitu : Ninja 

series ( Ninja Standar, Ninja R dan Ninja RR ), motor sport touring 175 cc 

Eliminator, dan motor jenis bebek 110 cc Blitz dan Blitz R serta bebek kelasa 

125 cc Blitz Joy ( Blitz Joy R dan Blitz Joy VR ). 

PT. Anugerah Solindo Abadi menjalin kerjasama dengan PT. Kawasaki 

Motor Indonesia sebagai dealer resmi Kawasaki dan pada tahun 1995 PT. 

Anugerah Solindo Abadi membuka cabang di Wonogiri dengan nama 

SOLINDO MOTOR Wonogiri. 

Pada tahun 1995 – 2000, SOLINDO MOTOR Wonogiri tidak 

mentargetkan penjualan sepeda motor, hanya melayani service dan penjualan 

suku cadang yang disebut dengan fungsi 2 S yaitu Service dan Spare part. 

Baru mulai tahun 2001 SOLINDO MOTOR Wonogiri mentargetkan 

penjualan sepeda motor Kawasaki dan mulai tahun tersebut SOLINDO 

MOTOR Wonogiri mempunyai visi dan misi penjualan serta program 

penjualan sepeda motor yang jelas. Mulai tahun 2001 tersebut SOLINDO 

MOTOR Wonogiri menjalankan fungsi 3 S, yaitu Sales, Service dan Spare 

part.  

Lokasi dealer SOLINDO MOTOR Wonogiri  terletak di jalur utama 

kota Wonogiri, tepatnya berada di Jl. Ahmad Yani no. 162, hanya saja lokasi 

tersebut juga banyak terdapat dealer-dealer sepeda motor lainnya, seperti 

Honda dan Yamaha yang merupakan pesaing dari pabrikan Kawasaki. Untuk 
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pabrikan Kawasaki, SOLINDO MOTOR merupakan satu-satunya yang ada 

di Kabupaten Wonogiri. 

2. Kepemilikan 

SOLINDO MOTOR Wonogiri merupakan cabang dari PT. Anugerah 

Solindo Abadi yang didirikan oleh Bapak Ir. Ronny Pambudi. Walaupun 

berwujud Perseroan Terbatas, dalam kenyataannya PT. Anugerah Solindo 

Abadi merupakan perusahaan perseorangan dengan sifat saham tertutup. PT 

Anugerah Solindo Abadi memberikan wewenang untuk mengatur dealer di 

setiap cabangnya masing-masing. Jadi, untuk hak otonomi yang diberikan PT 

Anugerah Solindo Abadi yang bertanggung jawab adalah Kepala Cabang 

yang dijabat oleh seorang Supervisor. 

3. Struktur Organisasi 

Setiap perusahaan pasti mempunyai tujuan untuk mencari keuntungan 

yang sebanyak-banyaknya. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan 

manajemen yang baik dan sumber daya manusia yang berkualitas. SDM yang 

berkualitas tersebut akan menentukan bagaimana proses atau cara kerja yang 

efektif dan efisien agar tujuan perusahaan cepat tercapai. Untuk mencapai 

tujuan perusahaan diperlukan kerjasama yang saling mendukung antara 

bagian-bagian yang ada di perusahaan. 

Berikut ini disajikan bagan dari struktur yang ada di dealer SOLINDO 

MOTOR Wonogiri. Bagan tersebut dapat menjelaskan tanggung jawab dan 

wewenang serta tugas yang harus dikerjakan dari masing-masing jabatan : 
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     GAMBAR III. I 

                                   STRUKTUR ORGANISASI 

                            PT ANUGERAH SOLINDO ABADI 

 

 

DIREKTUR 

General Manajer 

Manajer 

Administration 

Manajer 

Service 

Manajer 
Marketing 

Divisi Service 

Manajer 

Spare part 

Divisi Sales Divisi 
Administrasi 

Kepala Cabang 
Supervisor 

Divisi Counter 

Office Boy 

Koordinator 
Counter 

Driver 

SOLINDO MOTOR  

Wonogiri 
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Deskripsi Jabatan : 

a. Kepala Cabang  

Sebenarnya kepala cabang hanya sebutan untuk pemimpin dealer yang 

bertanggung jawab sepenuhnya terhadap kerja dealer. Kepala cabang dijabat 

oleh seorang Supervisor, sebagai seorang supervisor mempunyai wewenang 

dan tugas sebagai berikut : 

1. Bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan dealer pada direksi. 

2. Membuat kebijakan-kebijakan yang harus dilakukan dalam mengejar 

target penjualan. 

3. Melakukan evaluasi kerja terhadap karyawan. 

b. Koordinator Counter : 

Sebagai koordinator counter mempunyai wewenang dan tugas sebagai 

berikut : 

1. Bertanggung jawab langsung terhadap seluruh kegiatan dealer. 

2. Melakukan pengawasan tehadap kerja karyawan. 

3. Memberikan pengarahan kepada karyawan tentang tugas yang harus 

dikerjakan. 

c. Divisi Sales : 

1. Mencari calon pembeli langsung. 

2. Melakukan promosi. 

d. Divisi Service : 

1. Melakukan pengecekan ulang terhadap sepeda motor yang dibeli. 

2. Melakukan service atau perbaikan sepeda motor. 
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e. Divisi Counter : 

1. Melayani penjualan.  

2. Memberikan informasi-informasi kepada konsumen. 

3. Melayani penjualan spare part. 

f. Divisi Administrasi : 

1. Melakukan pembukuan kas hasil penjualan sepeda motor. 

2. Melakukan pencatatan barang-barang yang masuk dan keluar dealer. 

3. Melakukan pencatatan pesanan sepeda motor. 

4. Kegiatan perusahaan. 

Kegiatan perusahaan merupakan aktifitas sehari-hari yang dilakukan 

oleh dealer untuk menunjang tercapainya tujuan perusahaan. Kegiatan yang 

dilakukan dealer Solindo Motor Wonogiri bermacam-macam, seperti : 

a. Promosi  

Promosi merupakan sarana dealer untuk menyampaikan pesan kepada 

calon pembeli agar tertarik untuk melakukan pembelian. Media promosi 

yang pernah digunakan antara lain : brosur, radio, surat kabar (Solo Pos), 

spanduk, Pamoling(pameran mobil keliling). 

b. Sales 

Merupakan kegiatan utama dari dealer Solindo Motor Wonogiri, yaitu 

melakukan penjualan sepeda motor dari pabrikan Kawasaki. Sepeda 

motor yang tersedia dijual pada dealer antara lain : Kaze series, Ninja 

series dan Blitz series. 

Dalam melakukan penjualan, dealer Solindo Motor menggunakan sistem 

penjualan tunai dan penjualan kredit. Dimana dengan penjualan kredit 
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yaitu melalui leasing berpengaruh significant terhadap peningkatan 

volume penjualan.( Tugas Akhir;Danu Prihatmono). 

c. Penjualan Spare part 

Penjualan spare part merupakan hal yang mendukung dalam usaha 

dealer. Dulu spare part Kawasaki sulit didapatkan, hal tersebut yang 

mungkin menjadi penyebab mengapa permintaan akan sepeda motor 

Kawasaki sangat sedikit dibanding  merk-merk lain. 

Dealer Solindo Motor Wonogiri menyediakan semua komponen sepeda 

motor Kawasaki dan untuk menarik pembelian spare part para konsumen, 

maka dealer memberikan bonus atau hadiah jika konsumen melakukan 

pembelian spare part diatas Rp 100.000. 

d. Service atau pemeliharaan sepeda motor 

Sesuai dengan fungsinya yaitu 3S (Sales, Spare Part, Service) maka 

dealer juga menyediakan fasiltas bengkel untuk melakukan pemeliharaan. 

Service merupakan pelayanan purna jual yang mempunyai sasaran 

kepuasan selamanya bagi konsumen. 

5. Keunggulan Produk Sepeda Motor Kawasaki 

Sebenarnya produk Kawasaki mempunyai banyak keunggulan, tetapi 

karena belum mempunyai citra yang baik dihati konsumen maka penjualan 

produk-produk dari pabrikan Kawasaki masih kalah jauh dari pabrikan 

Yamaha, Honda dan Suzuki walaupun sama-sama produsen sepeda motor 

dari Jepang. 
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Untuk itu pihak dealer harus berusaha mengkomunikasikan 

keunggulan-keunggulan sepeda motor Kawasaki agar terbentuk citra yang 

baik dihati konsumen. 

Adapun keunggulan yang dimiliki sepeda motor Kawasaki antara lain : 

a. Untuk produk sepeda motor 4 Tak : 

1. Kopling paling sempurna dengan PECS (Power Engagement Clutch 

System) yang merupakan cirri utama motor bebek Kawasaki. Dengan 

PECS tidak menimbulkan hentakan saat perpindahan gigi 

2. Saringan oli ganda sehingga menjamin pelumasan mesin yang lebih 

sempurna sehingga mesin menjadi lebih awet dan tahan lama 

3. Getaran mesin sangat minim 

b. Untuk produk sepeda motor 2 Tak : 

1. Silinder tidak perlu dikorter (over size) 

2. Besar tenaganya atau daya terbesar yaitu 28,5 PS 

3. Nyaman dikendarai dan stabil 

4. Getaran mesin sangat minim 

B. Evaluasi Hasil Kinerja Perusahaan 

Hasil kinerja perusahaan merupakan tolok ukur keberhasilan perusahaan 

dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Hasil kerja tersebut 

dapat memperlihatkan perkembangan prestasi apakah mengalami kemunduran 

atau kemajuan. Untuk mengetahui perkembangan prestasi perusahaan tersebut, 

maka diperlukan suatu evaluasi terhadap hasil kerja yang telah dilakukan. 

Evaluasi hasil kinerja perusahaan dapat dilakukan dengan melihat tabel 

perbandingan antara volume penjualan yang dilakukan dengan target yang 
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direncanakan selama tahun 2004-2006. Untuk  mempermudah evaluasi hasil 

penjualan, target ditetapkan setiap catur wulan. 

TABEL IV. 1 

DATA PENJUALAN DAN TERGET PENJUALAN TAHUN  2004 

Bulan Target Penjualan Volume Penjualan 
Januari 20 11 
Februari 20 13 
Maret 20 12 
April  20 25 
Mei 25 26 
Juni 25 20 
Juli 25 20 
Agustus 25 22 
September 30 23 
Oktober 30 22 
November 30 26 
Desember 30 27 
Jumlah  247 

              Sumber : Data Sekunder dealer Solindo Motor Wonogiri  tahun 2004 

 

 

TABEL IV. 2 

DATA PENJUALAN DAN TARGET PENJUALAN TAHUN 2005 

Bulan Target Penjualan Volume Penjualan 
Januari 25 18 
Februari 25 22 
Maret 25 20 
April 25 23 
Mei 30 19 
Juni 30 22 
Juli 30 20 
Agustus 30 24 
September 35 17 
Oktober 35 20 
November 35 25 
Desember 35 23 
Jumlah  253 

              Sumber : Data Sekunder dealer Solindo Motor Wonogiri  tahun 2005 
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TABEL IV. 3 

DATA PENJUALAN DAN TARGET PENJUALAN TAHUN  2006 

Bulan Target Penjualan Volume Penjualan 

Januari 25 15 
Februari 25 14 
Maret 25 20 
April  25 18 
Mei 30 16 
Juni 30 24 
Juli 30 21 
Agustus 30 20 
September 35 19 
Oktober 35 26 
November 35 22 
Desember 35 20 
Jumlah  235 

              Sumber : Data Sekunder dealer Solindo Motor Wonogiri  tahun 2006 

 

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa rata-rata penjualan yang dilakukan 

dealer Solindo Motor masih dibawah target yang telah ditetapkan. Hal ini berarti 

bahwa kinerja dealer belum maksimal. Untuk itu diperlukan evaluasi untuk mencari 

penyebab kurang bisanya kinerja perusahaan berjalan dengan baik agar bisa mencari 

alternatif strategi untuk bisa mengembangkan prestasi perusahaan. Evaluasi dapat 

dilakukan dengan menggunakan analisis faktor- faktor strategis perusahaan.  
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C. Evaluasi Misi dan Tujuan. 

Dealer Solindo Motor Wonogiri merupakan dealer yang relative baru, karena 

misi dan tujuan baru terbentuk pada tahun 2001. Hal tersebut sangat berpengaruh 

terhadap perkembangan dealer yang bias dikatakan belum matang. 

Visi dari dealer Solindo Motor itu sendiri adalah untuk memperkenalkan 

produk-produk sepeda motor Kawasaki kepada pembeli potensial dan memasuki 

pasar sepeda motor yang potensial. Visi tersebut sangat relevan dengan keadaan, 

dimana memang produk dari Kawasaki belum mempunyai citra yang baik 

dibenak konsumen. Padahal produk Kawasaki merupakan produk unggulan yang 

mempunyai kualitas yang sama dengan produk-produk lain yang sama-sama 

produsen sepeda motor dari Jepang. 

Misi perusahaan adalah untuk menciptakan permintaan konsumen terhadap 

sepeda motor Kawasaki. Misi tersebut akan memberikan pedoman yang jelas 

dalam pencapaian tujan perusahaan. Untuk tujuan perusahaan, hampir sama 

dengan tujuan perusahaan lainnya, yaitu untuk mendapatkan laba tertentu, 

mencapai tingkat volume penjualan tertentu dan menunjang pertumbuhan 

perusahaan. 

Misi dan tujuan perusahaan harus diupayakan bisa terlaksana agar dealer 

mengalami perkembangan yang akan berpengaruh terhadap laba perusahaan. 

Untuk bisa melaksanakan misi dan tujuan agar sesuai dengan yang diharapkan 

haruslah bisa menetapkan kebijakan dan program yang tepat dalam upaya 

meningkatkan penjualan dealer.  

 

 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 

 

48 

D. Analisis Data 

Dalam penelitian ini akan dilakukan analisis mengenai penerapan analisis 

SWOT didalam merumuskan strategi perusahaan pada Dealer Solindo Motor 

Wonogiri. Pada analisis data ini akan memuat tentang perhitungan dari semua 

data yang telah diperoleh dalam penelitian. Didalam menganalisis data mengenai 

strategi perusahaan menggunakan Analisis Faktor-faktor Strategi Eksternal 

(EFAS) yang menitikberatkan pada peluang (opportunity) dan ancaman (threat) 

dari perusahaan, dilanjutkan dengan Analisis Faktor-faktor Strategi Internal 

(IFAS) untuk menggali dan mengidentifikasi semua kekuatan (strength) dan 

kelemahan (weakness) perusahaan.  

Tahap terakhir barulah dari informasi yang telah diperoleh dari analisis-

analisis diatas, selanjutnya akan digunakan untuk membuat diagram SWOT dan 

mengimplementasikan kedalam strategi perusahaan.  

1. Analisis Faktor-faktor Strategi Eksternal ( EFAS ) 

Pada analisis lingkungan eksternal, perusahaan mengkaji faktor-faktor 

yang berada diluar perusahaan yaitu berupa peluang dan ancaman yang 

dihadapi. Adapun sebelum pembuatan Tabel Ringkasan Analisis Faktor-

faktor Strategi Eksternal perlu diketahui terlebih dahulu faktor-faktor 

eksternal perusahaan. Adapun tahap-tahap penentuannya adalah sebagai 

berikut : 

a. Tahap Pertama 

Yaitu dengan menentukan faktor-faktor yang menjadi peluang dan 

ancaman perusahaan. Setiap peluang dapat dinilai sehubungan dengan 

potensi daya tariknya yaitu manfaat atau keuntungan yang secara 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 

 

49 

potensial dapat dimanfaatkan, sedangkan yang menjadi ancaman pada 

perusahaan merupakan bagian dari bisnis yang harus diperhatikan karena 

ancaman datang dari berbagai segi yang ada dalam pasar. Dari daftar 

pertanyaan yang telah diberikan kepada manajemen Dealer Solindo 

Motor Wonogiri dan juga hasil observasi serta wawancara maka dapat 

diketahui yang menjadi faktor-faktor strategi eksternal pada dealer 

tersebut adalah sebagai berikut : 

1). Faktor-faktor yang menjadi peluang : 

1. Faktor Geografis Wonogiri yang luas menjadikan pasar juga luas 

2. Kebutuhan sepeda motor setiap tahun selalu meningkat 

3. Kemudahan pembelian sangat mempengaruhi minat beli 

2). Faktor-faktor yang menjadi ancaman : 

1.  Pesaing yang kuat 

2. Pemberitaan yang negatif  tentang produk sepeda motor dari 

pabrikan Kawasaki 

3. Belum mempunyai image 

b. Tahap Kedua 

Setelah menentukan masing-masing faktor peluang dan ancaman 

perusahaan, selanjutnya adalah pemberian bobot dari masing-masing 

faktor dengan skala mulai dari 1,0 ( paling penting ) sampai dengan 0,0 

(tidak penting) dan skor total dari semua faktor-faktor tersebut tidak 

boleh melebihi 1,0. pemberian bobot dilakukan dengan memberikan 

daftar pertanyaan kepada pihak manajemen Dealer Solindo Motor 

Wonogiri dengan berupa pertanyaan mengenai faktor-faktor eksternal 
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perusahaan. Hasil dari kuesioner faktor eksternal tersebut dapat dilihat 

pada tabel berikut  

TABEL IV. 4 

PENENTUAN BOBOT FAKTOR-FAKTOR EKSTERNAL 

Faktor-faktor Eksternal Perusahaan Bobot 

Peluang : 
1). Luas wilayah Wonogiri potensial untuk pasar. 
2). Kebutuhan akan sepeda motor setiap tahun selalu 

meningkat. 
3). Kemudahan pembelian mempengaruhi minat beli. 
Ancaman : 
1). Pesaing yang kuat. 
2). Pemberitaan yang negatif terhadap sepeda motor 

dari pabrikan Kawasaki. 
3). Belum mempunyai image 
 

 
0,20 
0,20 

 
 

0,10 
 
 

0,20 
 

0,20 
 

0,10 
 

Total Skor 1,00 
 

c. Tahap Ketiga 

Setelah menentukan bobot maka pada tahap selanjutnya akan 

menentukan rating dari masing-masing faktor. Untuk faktor peluang 

skala mulai dari 4 (sangat baik) sampai dengan 1 (dibawah rata-rata). 

Adapun cara pemberian rating peluang yaitu : 

1) Rating 1 = peluang dibawah rata-rata pesaing 

2) Rating 2 = peluang rata-rata sama dengan pesaing. 

3) Rating 3 = peluang diatas rata-rata pesaing 

4) Rating 4 = peluang sangat besar dari pada pesaing 
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Sedang untuk faktor yang berupa ancaman adalah kebalikannya : 

1) Rating 1 = ancaman sangat besar dari pada pesaing 

2) Rating 2 = ancaman diatas rata-rata pesaing. 

3) Rating 3 = ancaman  rata-rata sama dengan pesaing 

4) Rating 4 = ancaman dibawah rata-rata pesaing 

 

TABEL IV. 5 

PENENTUAN RATING FAKTOR-FAKTOR EKSTERNAL 

Faktor-faktor Eksternal Perusahaan Rating 

Peluang 
1). Luas wilayah Wonogiri potensial untuk pasar. 
2). Kebutuhan akan sepeda motor setiap tahun selalu 

meningkat. 
3). Kemudahan pembelian mempengaruhi minat beli. 
Ancaman 
1) Pesaing yang kuat. 
2) Pemberitaan yang negatif terhadap sepeda motor 

dari pabrikan Kawasaki. 
3) Belum mempunyai image 
 

 
2 
2 
 
 
2 
 
 
3 
 
2 
 
1 

 
 

d. Tahap Keempat 

Merupakan tahap terakhir untuk mendapat total skor dari analisis 

lingkungan eksternal perusahaan dengan cara mengalikan pembobotan 

tiap factor-faktor eksternal perusahaan dengan rating yang didapat. Total 

skor analisis faktor-faktor dapat dilihat pada tabel berikut ini : 
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TABEL IV. 6 

RINGKASAN ANALISIS FAKTOR STRATEGI EKSTERNAL -EFAS 

(1) (2) (3) (4) 

Faktor-faktor strategis Eksternal Bobot Rating Skor 
Peluang : 
1). Luas wilayah Wonogiri 

potensial untuk pasar. 
2). Kebutuhan akan sepeda 

motor setiap tahun selalu 
meningkat. 

3). Kemudahan pembelian 
mempengaruhi minat beli. 

Ancaman 
1) Pesaing yang kuat. 
2) Pemberitaan yang negatif 

terhadap sepeda motor dari 
pabrikan Kawasaki. 

3) Belum mempunyai image 
 

 
0,20 

 
0,20 

 
 

0,10 
 
 

0,20 
0,20 

 
 
 

0,10 

 
2 
 
2 
 
 
2 
 
 
3 
2 
 
1 

 
0,40 

 
0,40 

 
 

0,20 
 
 

0,60 
0,40 

 
 

0,10 

Total Skor 1,00  2,10 
 

Dari hasil analisis faktor-faktor eksternal tersebut dapat diketahui 

bahwa nilai skor faktor strategi eksternal adalah 2,10. Nilai tersebut 

menunjukkan respon manajemen dalam menanggapi lingkungan 

eksternal. Ini berarti bahwa respon manajemen dealer Solindo Motor 

Wonogiri masih dibawah rata-rata. 

2. Analisis Faktor-faktor Strategi Internal ( IFAS ) 

Pada analisis lingkungan Internal ini, yang dikaji adalah  faktor-faktor 

yang berada didalam perusahaan yaitu berupa kekuatan dan kelemahan yang 

dimiliki perusahan. Adapun sebelum pembuatan Tabel Ringkasan Analisis 

Faktor-faktor Strategi Internal perlu diketahui terlebih dahulu faktor-faktor 

internal perusahaan. Adapun tahap-tahap penentuannya adalah sama dengan 

penentuan faktor-faktor eksternal tadi, yaitu : 
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a. Tahap Pertama 

Yaitu dengan menentukan faktor-faktor yang menjadi kekuatan dan 

kelemahan perusahaan. Setiap kekuatan dapat dinilai sehubungan dengan 

kemampuan perusahaan dalam menjalankan operasi perusahaaan untuk 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan, sedangkan yang menjadi ancaman 

pada perusahaan merupakan bagian ketidakmampuan perusahaan dalam 

menghadapi situasi persaingan antar dealer yang ada di Wonogiri. Dari 

hasil kuesioner yang telah diberikan kepada manajemen Dealer Solindo 

Motor Wonogiri dan juga hasil observasi serta wawancara maka dapat 

diketahui yang menjadi faktor-faktor strategi Internal pada dealer tersebut 

adalah sebagai berikut : 

1). Faktor-faktor yang menjadi kekuatan : 

1. Jaringan Luas 

2. Sumber Daya Manusia 

3. Pelayanan  

4. Budaya Organisasi 

2). Faktor-faktor yang menjadi kelemahan : 

1. Promosi  

2. Layout Dealer  

3. Fasilitas 

4. Tempat kurang strategis 

5. Produk yang dipamerkan kurang lengkap  

6. Kurang sales 
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b. Tahap Kedua 

Setelah menentukan masing-masing faktor kekuatan dan kelemahan 

perusahaan, selanjutnya adalah pemberian bobot dari masing-masing 

faktor dengan skala mulai dari 1,0 ( paling penting ) sampai dengan 0,0 ( 

tidak penting ) dan skor total dari semua faktor-faktor tersebut tidak 

boleh melebihi 1,0. pemberian bobot dilakukan dengan memberikan 

kuesioner kepada pihak manajemen Dealer Solindo Motor Wonogiri 

dengan berupa pertanyaan mengenai faktor-faktor internal perusahaan. 

Hasil dari kuesioner tersebut dapat dilihat pada tabel berikut : 

  TABEL IV. 7 

         PENENTUAN BOBOT FAKTOR-FAKTOR INTERNAL 

Faktor-faktor Eksternal Perusahaan Bobot 
Kekuatan : 
1)  Jaringan Luas 
2) Sumber Daya Manusia 
3) Pelayanan  
4) Budaya Organisasi 
Kelemahan : 
1) Promosi  
2) Layout Dealer  
3) Fasilitas 
4) Tempat kurang strategis 
5) Produk yang dipamerkan kurang lengkap  
6) Kurang sales 

 
0,20 
0,15 
0.10 
0,15 

 
0,05 
0,05 
0,05 
0,05 
0,10 
0,10 

Total Skor 1,00 
 

c. Tahap Ketiga 

Setelah menentukan bobot maka pada tahap selanjutnya akan 

menentukan rating dari masing-masing faktor. Untuk faktor kekuatan 

skala mulai dari 4 (sangat baik) sampai dengan 1 (dibawah rata-rata). 

Adapun cara pemberian rating kekuatan yaitu : 
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1) Rating 1 =kekuatan dibawah rata-rata pesaing 

2) Rating 2 = kekuatan rata-rata sama dengan pesaing 

3) Rating 3 = kekuatan diatas rata-rata pesaing 

4) Rating 4 = kekuatan sangat besar dari pada pesaing 

 

Sedang untuk faktor yang berupa kelemahan adalah kebalikannya : 

1) Rating 1 = kelemahan sangat besar dari pada pesaing 

2) Rating 2 = kelemahan diatas rata-rata pesaing 

3) Rating 3 = kelemahan  rata-rata sama dengan pesaing 

4) Rating 4 = kelemahan dibawah rata-rata pesaing 

                                   TABEL IV. 8 

     PENENTUAN RATING FAKTOR-FAKTOR INTERNAL 

Faktor-faktor Eksternal Perusahaan Rating 
Kekuatan : 
1) Jaringan Luas 
2) Sumber Daya Manusia 
3) Pelayanan  
4) Budaya Organisasi 
Kelemahan : 
1) Promosi  
2) Layout Dealer  
3) Fasilitas 
4) Tempat kurang strategis 
5) Produk yang dipamerkan kurang lengkap  
6) Kurang sales 
 

 
3 
2 
2 
3 
 
 
1 
2 
2 
2 
1 
1 

 

d. Tahap Keempat 

Merupakan tahap terakhir untuk mendapat total skor dari analisis 

lingkungan internal perusahaan dengan cara mengalikan pembobotan tiap 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 

 

56 

faktor-faktor internal perusahaan dengan rating yang didapat. Total skor 

analisis faktor-faktor internal dapat dilihat pada tabel berikut ini : 

 

TABEL IV. 9 

RINGKASAN ANALISIS FAKTOR STRATEGI INTERNAL –IFAS 

(1) (2) (3) (4) 

Faktor-faktor strategis Internal Bobot Rating Skor 
Kekuatan : 
1) Jaringan Luas 
2) Sumber Daya Manusia 
3) Pelayanan  
4) Budaya Organisasi 

Kelemahan : 
1) Promosi  
2) Layout Dealer  
3) Fasilitas 
4) Tempat kurang strategis 
5) Produk yang dipamerkan 

kurang lengkap  
6) Kurang sales 

 

 
0,20 
0,15 
0.10 
0,15 

 
0,05 
0,05 
0,05 
0,05 

 
0,10 
0,10 

 
3 
2 
2 
3 
 
1 
2 
2 
2 
 
1 
1 

 
0,60 
0,30 
0,20 
0,45 

 
0,05 
0,10 
0,10 
0,10 
0,10 

 
0,10 

Total Skor 1,00  2,10 
 

Dari hasil analisis faktor-faktor internal tersebut dapat diketahui 

bahwa nilai skor faktor strategi internal adalah sama dengan nilai pada 

faktor strategi eksternal yaitu 2,10. Nilai ini juga menunjukkan respon 

manajemen dalam menanggapi lingkungan internal. Ini berarti bahwa 

respon manajemen dealer Solindo Motor Wonogiri masih dibawah rata-

rata. 
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4,0 3,0 2,0 1,0 

3,0 

2,0 

1,0 

Dari hasil analisis faktor-faktor strategis dealer Solindo Motor 

Wonogiri maka bisa digunakan untuk menentukan posisi pertemuan nilai 

dari masing-masing faktor strategis sehingga mempermudah menentukan 

alternatif strategi yang bisa dilaksanakan perusahaan.  

Seperti pada tabel IV. 6 bahwa nilai skor tertimbang dari faktor 

eksternal adalah 2,10   dan pada tabel IV. 9 bahwa nilai skor yang 

tertimbang dari faktor internal juga 2,10 maka nilai tersebut kemudian 

diterapkan dalam Matriks Internal Eksternal sebagaimana tersaji dalam 

tabel berikut : 

              TABEL IV. 10 

     MATRIKS INTERNAL EKSTERNAL 

       TOTAL SKOR ANALISIS EKSTERNAL 

 KUAT 

 

RATA-RATA LEMAH 

TINGGI                           2,10  

 

 

 

SEDANG 

 
 
 
2,10 

5. GROWTH 
Konsentrasi melalui 
Integritas vertical 

STABILITY 
Tak ada Perubahan 

6. 
  

 

RENDAH 

   

 

 

 

Berdasarkan hasil dari tabel tersebut maka dapat diketahui bahwa 

pertemuan antara total skor analisis internal dengan total skor analisis 

eksternal berada pada sel 5, yaitu pada stability strategi. Stability Strategi 

TOTAL SKOR  
ANALISIS 
INTERNAL 
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merupakan strategi yang diterapkan tanpa mengubah strategi yang telah 

ditetapkan. 

Ini berarti dealer Solindo Motor Wonogiri cukup menjalankan strategi 

yang telah ditetapkan sebelumya untuk sekedar mampu bertahan dipasar 

sepeda motor. 

3. Analisis SWOT 

Analisis ini bertujuan untuk mencocokkan peluang-peluang dan 

ancaman-ancaman eksternal yang dihadapi perusahaan dengan kekuatan dan 

kelemahan internalnya untuk menghasilkan alternatif strategi. Analisis ini 

menggunakan suatu matriks yang terdiri dari 9 sel yang berisikan 4 sel 

alternatif strategi yang disebut dengan Matrik SWOT.  

Berikut ini merupakan alternatif- alternatif strategi yang bisa dilakukan 

oleh dealer Solindo Motor Wonogiri yang terangkum dalam satu tabel 

matriks : 
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         TABEL IV. 11 

MATRIKS SWOT 

     Faktor-faktor  

Internal 

 

 

 

 

Faktor-faktor  

Eksternal 

Kekuatan ( S ) 

 

1) Jaringan Luas 
2) Sumber Daya 

Manusia 
3) Pelayanan  
4) Budaya Organisasi 
 

Kelemahan ( W ) 

 

1) Promosi  
2) Layout Dealer  
3) Fasilitas 
4) Tempat kurang strategis 
5) Produk yang dipamerkan 

kurang lengkap  
6) Kurang sales 

Peluang ( O ) 
1). Luas wilayah Wonogiri 

potensial untuk pasar. 
2). Kebutuhan akan sepeda 

motor setiap tahun selalu 
meningkat. 

3). Kemudahan pembelian 
mempengaruhi minat 
beli. 

 

Strategi ( SO ) :  
Ø Mensponsori  arisan 

sepeda motor  
Ø Mengangkat tenaga 

kerja free lance 
untuk sales daerah 

Strategi ( WO ) : 
Ø Menyebarkan brosur ke 

daerah-daerah kecamatan 
Ø Mengadakan tes drive  
Ø Melakukan sponsorship 

pada event tertentu 
 

Ancaman ( T ) 
1) Pesaing yang kuat. 
2) Pemberitaan yang negatif 

terhadap sepeda motor 
dari pabrikan Kawasaki. 

3) Belum mempunyai image 
 

Strategi ( ST ) : 
Ø Membuat katalog 

yang berisi tentang 
keunggulan produk 
Kawasaki 

Strategi ( WT ) : 
Ø Meningkatkan  promosi  
Ø Mendesain dealer agar 

kelihatan menarik dimata 
konsumen 

 

 

Walaupun dealer Solindo Motor Wonogiri sebaiknya menggunakan  

Stability strategi, tidak salah jika perusahaan berupaya melaksanakan 

alternatif  strategi pada Matriks SWOT diatas, karena strategi tersebut 

diharapkan bisa meningkatkan penjualan dan biaya yang dikeluarkan relatif 

sedikit sehingga efisiensi biaya tetap terjaga dan keuntungan perusahaan 

meningkat. 
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Penjelasan dari alternatif strategi yang dihasilkan pada Matriks SWOT 

tersebut adalah :  

1. Menyebarkan brosur ke daerah-daerah seluruh kecamatan 

Menyebarkan brosur ke daerah-daerah seluruh kecamatan tersebut 

bisa dilakukan dengan mengangkat tenaga kerja free lance untuk setiap 

kecamatan. Brosur tersebut berisi tentang aneka macam produk sepeda 

motor dari Kawasaki beserta pemberitahuan harga setiap item produk.  

Tenaga free lance adalah bukan karyawan tetap, sistem upah 

diberikan setiap kali tenaga free lance tersebut membawakan pembeli 

dengan memberikan bonus senilai nominal tertentu.   

2. Mengadakan tes drive  

Tes drive berfungsi untuk memperkenalkan produk Kawasaki 

secara langsung kepada konsumen. Dengan tes drive ini akan 

memberikan pengetahuan tentang keunggulan-keunggulan motor 

Kawasaki, karena konsumen diijinkan langsung mencoba mengendarai 

bukan cuma melihat.  

3. Melakukan sponsorship pada event tertentu 

Sponsorship penting untuk melihat kredibilitas perusahaan dalam 

bersosial kemasyarakatan. Sponsorship dapat dilakukan pada saat ada 

event organizer melakukan kegiatan yang mengundang massa, seperti 

pada saat : Wonogiri Expo, perayaan HUT Wonogiri, konser musik. 

Dengan sponsorship, perusahaan memperoleh keuntungan melakukan 

promosi dengan biaya yang murah. Bahkan seperti jalan santai, Solindo 
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bisa memberikan hadiah utama berupa satu unit sepeda motor dengan 

harga Off The Road dari hasil uang pendaftaran peserta. 

4. Mensponsori  arisan sepeda motor  

Pihak Solindo Motor berusaha menggalang massa untuk mau 

melakukan arisan sepeda motor Kawasaki. Hal tersebut akan 

meningkatkan penjualan. 

5. Meningkatkan usaha promosi  

Dealer berusaha mengkomunikasikan tentang produk-produk 

Kawasaki dengan membuat rontek, spanduk atau baliho yang dipasang 

pada keramaian.  

6. Mendesain dealer agar kelihatan menarik dan nyaman dimata konsumen 

Cara ini untuk menarik para konsumen agar tertarik untuk datang 

ke dealer. 

7. Membuat katalog yang berisi tentang keunggulan produk Kawasaki 

Katalog dibuat selengkap dan semenarik mungkin yang mengupas 

tentang keunggulan-keunggulan produk Kawasaki disertai daftar harga 

seperti dalam brosur. Katalog ini dapat membantu pencitraan yang baik 

terhadap produk Kawasaki. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan di dealer Solindo Motor 

Wonogiri tentang manajemen strategis pemasarannya, maka dari analisis datanya 

dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Kekuatan yang dimiliki dealer Solindo Motor Wonogiri terletak pada : 

a) Jaringanan yang  Luas 

b) Sumber Daya Manusia 

c) Pelayanan  

d) Budaya Organisasi 

2. Kelemahan yang dimiliki dealer Solindo Motor Wonogiri terletak pada : 

a) Promosi  

b) Layout Dealer  

c) Fasilitas 

d) Tempat kurang strategis 

e) Produk yang dipamerkan kurang lengkap  

f) Kurang sales 

3. Peluang yang dimiliki dealer Solindo Motor Wonogiri terletak pada : 

a) Luas wilayah Wonogiri potensial untuk pasar. 

b) Kebutuhan akan sepeda motor setiap tahun selalu meningkat. 

c) Kemudahan pembelian mempengaruhi minat beli. 
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4. Ancaman yang dimiliki dealer Solindo Motor Wonogiri terletak pada : 

a) Pesaing yang kuat. 

b) Pemberitaan yang negatif terhadap sepeda motor dari pabrikan Kawasaki. 

c) Belum mempunyai image 

5.  Analisis faktor strategi eksternal menunjukkan bahwa nilai skor tertimbang 

adalah 2. 10, ini berarti respon manajemen perusahaan terhadap lingkungan 

eksternal dibawah rata-rata skala pengukuran standar. 

6. Analisis faktor strategi internal menunjukkan bahwa nilai skor tertimbang 

adalah 2. 10, ini berarti respon manajemen perusahaan terhadap lingkungan 

internal juga dibawah rata-rata skala pengukuran standar. 

7. Berdasarkan Matriks Internal Eksternal, perusahaan berada pada posisi 

Stability Strategi.  

8. Analisa SWOT menunjukkan  alternatif-alternatif strategi yang bisa 

digunakan perusahaan untuk mengembangkan pasar yang sangat potensial, 

yaitu : 

a) Menyebarkan brosur ke daerah-daerah seluruh kecamatan.   

b) Mengadakan tes drive  

c) Melakukan sponsorship pada event tertentu 

d) Mensponsori  arisan sepeda motor  

e) Meningkatkan usaha promosi  

f) Mendesain dealer agar kelihatan menarik dan nyaman dimata konsumen 

g) Membuat katalog yang berisi tentang keunggulan produk Kawasaki 
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Saran  

Dilihat dari kesimpulan diatas, dapat diketahui bahwa kinerja dealer 

belum maksimal. Untuk itu maka penulis menyarankan kepada dealer Solindo 

Motor Wonogiri untuk menjalankan alternatif strategi yang terangkum dalam 

Analisis SWOT yaitu : 

1. Menyebarkan brosur ke daerah-daerah seluruh kecamatan 

2. Mengadakan tes drive  

3. Melakukan sponsorship pada event tertentu 

4. Mensponsori  arisan sepeda motor  

5. Meningkatkan usaha promosi  

6. Mendesain dealer agar kelihatan menarik dan nyaman dimata konsumen 

7. Membuat katalog yang berisi tentang keunggulan produk Kawasaki 
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Nama Responden  : 

Jabatan          : 

 

 

Petunjuk Pengisian : 

Pemberian bobot dari faktor-faktor Internal dari skala yang lebih tinggi bagi yang 

berprestasi tinggi dan skala yang rendah bagi yang berprestasi rendah. Dengan skala 

yang mulai dari 0,0 (tidak penting) sampai 1,0 (sangat penting) berdasarkan 

pengaruh masing-masing faktor terdebut terhadap kinerja Dealer Solindo Motor 

Wonogiri. Jumlah total dari semua faktor tidak boleh melebihi skor 1,00. Bobot 

ditentukan sebagai berikut : 

 Bobot     Keterangan  

      0,20 atau 20%    Sangat Kuat 

      0,15 atau 15%    Diatas Rata-rata 

      0,10 atau 10%    Rata-rata 

      0,05 atau   5%    Dibawah Rata-rata 

 

Pertanyaan I : 

Sejauh mana faktor-faktor internal berikut ini mempengaruhi kinerja Dealer Solindo 

Motor Wonogiri ? 

Pernyataan Bobot 

Kekuatan : 

- Jaringan Luas 

- Sumber Daya Manusia 

- Pelayanan  

- Budaya Organisasi 
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Kelemahan : 

- Promosi  

- Layout Dealer  

- Fasilitas 

- Tempat kurang strategis 

- Produk yang dipamerkan kurang lengkap  

- Kurang sales 

 

 

Pertanyaan II : 

Sejauh mana faktor-faktor eksternal berikut ini mempengaruhi kinerja Dealer 

Solindo Motor Wonogiri ? 

Pernyataan Bobot 

Peluang : 

- Wilayah Wonogiri yang luas sangat potensial untuk 

pasar 

- Kebutuhan sepeda motor setiap tahun selalu 

meningkat 

- Kemudahan pembelian sepeda motor sangat 

mempengaruhi minat beli 

 

 

Ancaman : 

- Pesaing yang kuat  

- Pemberitaan yang negatif terhadap produk sepeda 

motor dari pabrikan Kawasaki 

- Belum mempunyai image 
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Petunjuk Pengisian : 

Untuk faktor kekuatan berikan nilai pada kolom dua dengan skala 1 sampai dengan 

4. Rating ditentukan sebagai berikut : 

1). Rating 1 = kekuatan dibawah rata-rata pesaing 

2). Rating 2 = kekuatan rata-rata sama dengan pesaing. 

3). Rating 3 = kekuatan diatas rata-rata pesaing 

4). Rating 4 = kekuatan sangat besar dari pada pesaing 

Untuk faktor kelemahan pemberian rating berkebalikan dengan faktor kekuatan : 

1). Rating 1 =kelemahan sangat besar dari pada pesaing 

2). Rating 2 = kelemahan diatas rata-rata pesaing. 

3). Rating 3 = kelemahan  rata-rata sama dengan pesaing 

4). Rating 4 = kelemahan dibawah rata-rata pesaing 

Untuk faktor peluang berikan nilai pada kolom dua dengan skala 1 sampai dengan 4. 

Rating ditentukan sebagai berikut : 

1). Rating 1 = peluang dibawah rata-rata pesaing 

2). Rating 2 = peluang rata-rata sama dengan pesaing. 

3). Rating 3 = peluang diatas rata-rata pesaing 

4). Rating 4 = peluang sangat besar dari pada pesaing 

Untuk faktor ancaman pemberian rating berkebalikan dengan faktor peluang : 

1). Rating 1 = ancaman sangat besar dari pada pesaing 

2). Rating 2 = ancaman diatas rata-rata pesaing. 
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3). Rating 3 = ancaman  rata-rata sama dengan pesaing 

4). Rating 4 = ancaman dibawah rata-rata pesaing 

 

Pernyataan Rating 

Kekuatan : 

- Jaringan Luas 

- Sumber Daya Manusia 

- Pelayanan  

- Budaya Organisasi 

 

Kelemahan : 

- Promosi  

- Layout Dealer  

- Fasilitas 

- Tempat kurang strategis 

- Produk yang dipamerkan kurang lengkap  

- Kurang sales 
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Pernyataan Rating 

Peluang : 

- Wilayah Wonogiri yang luas sangat potensial untuk 

pasar 

- Kebutuhan sepeda motor setiap tahun selalu 

meningkat 

- Kemudahan pembelian sepeda motor sangat 

mempengaruhi minat beli 

 

 

Ancaman : 

- Pesaing yang kuat  

- Pemberitaan yang negatif terhadap produk sepeda 

      motor dari pabrikan Kawasaki 

- Belum mempunyai image 
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HASIL DARI KUESIONER 

BOBOT 

FAKTOR-FAKTOR INTERNAL 

 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 MODUS 
J1 0,20 0,20 0,20 0,15 0,20 0,20 0,20 0,15 0,20 0,20 0,20 
J2 0,15 0,15 0,15 0,20 0,15 0,15 0,15 0,20 0,15 0,15 0,15 
J3 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 
J4 0,15 0,15 0,15 0.15 0,15 0,15 0,15 0.15 0,15 0,15 0,15 
J5 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 
J6 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 
J7 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 
J8 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 
J9 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,15 0,10 0,10 0,10 
J10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,05 0,10 0,10 0,10 

 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
 
 

 
 

RATING  

FAKTOR –FAKTOR INTERNAL 

 J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 J8 J9 J10 MODUS 
R1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
R2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
R3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
R4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
R5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
R6 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
R7 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
R8 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
R9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
R10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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BOBOT 

FAKTOR-FAKTOR EKSTERNAL 

 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 MODUS 

J1 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 

J2 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 

J3 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 

J4 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 

J5 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 

J6 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 

 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

 

 

RATING  

FAKTOR-FAKTOR EKSTERNAL 

 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 MODUS 

J1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

J2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 

J3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

J4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

J5 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 

J6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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