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ABSTRAK

ANALISIS STRATEGI PEMASARAN PRODUK TABUNGAN BNI
SYARIAH (Kantor Cabang Bumi Serpong Damai)

Oleh

Rizal Nur Aziz

Berkembangnya usaha bisnis yang berbasis syariah pada saat ini sangat pesat,
perkembangan usaha bisnis berbasis syariah yang paling pesat terjadi pada
perbankan syariah. Seiring dengan berkembangnya suatu bisnis yang membuat
persaingan menjadi ketat bank-bank syariah lokal dituntut untuk lebih inovatif
terhadap produk-produk yang mereka tawarkan serta pemanfaatan teknologi
dalam pelayanan jasanya. Menghadapi persaingan yang ketat ini maka BNI
Syariah kantor cabang Bumi Serpong Damai harus mampu mengantisipasi
berbagai ancaman dari para pesaing, berusaha memperbaiki kelemahan-
kelemahan dalam perusahaan dan memanfaatkan peluang-peluang dengan
kekuatan-kekuatan yang ada, sehingga dapat menentukan strategi pemasaran yang
tepat. Salah satu teknik analisis strategi yang dapat digunakan adalah dengan
analisis SWOT ( strength, weakness, oppprtunity, threath ).

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Faktor-faktor lingkungan
internal dan eksternal apakah yang ada pada BNI Syariah kantor cabang Bumi
Serpong Damai untuk pemasaran produk Tabungan BNI Syariah (Tabungan IB
Hasanah) dan Untuk mengetahui dimana letak strategi Bank BNI Syariah kantor
cabang Bumi Serpong Damai. Data yang digunakan untuk penelitian ini adalah
data sekunder dan primer, yang diperoleh dari hasil wawacara baik langsung
maupun kuesioner, hasil pengamatan langsung di lapangan, laporan tertulis, serta
data-data dari literature seperti buku, internet dan artikel. Data disajikan secara
deskriptif kualitaitif untuk mengetahui lingkungan eksternal dan internal.
Selanjutnya, data yang telah diperoleh dianalisis dan diolah menggunakan metode
matriks IFE, matriks EFE, matriks IE dan matriks QSPM.

Berdasarkan hasil lingkungan pemasaran (aspek internal dan aspek eksternal)
serta analisis matriks IFE dan EFE, diketahui bahwa kekuatan utama BNI Syariah
Kantor Cabang Bumi Serpong Damai adalah Citra perusahaan yang baik,
memiliki SDM yang berkualitas, dan pelayanan konsumen yang baik dengan skor
0,5332, kelemahan utamanya adalah Kurangnya Sosialisasi yang dilakukan di
kalangan pelajar tentang pengetahuan perbankan syariah, Promosi yang masih
kurang gencar, dan Butuhnya penyesuaian untuk karyawan baru dengan skor
0,311, Peluang utamanya adalah ketertarikan masyarakat pada sistem perbankan
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syariah, Teknologi yang semakin berkembang, dan Pertumbuhan yang sangat
pesat dengan pembangunan bank syariah di daerah-daerah dengan skor 0,5376
sedangkan ancaman yang dihadapi adalah perubahan pada pendapatan masyarakat
dengan skor 1,682.

Dari Hasil matriks IFE dan EFE diperoleh nilai internal sebesar 3,5601 dan nilai
eksternal sebesar 2,9808 yang menunjukan bahwa posisi internal dan eksternal
kuat karena diatas nilai rata-rata 2,5. Kondisi ini menempatkan BNI Syariah
kantor cabang Bumi Serpong Damai di sel IV pada matriks IE, dimana strategi
yang termasuk adalah strategi penetrasi pasar, market development strategy,
product development strategy, dan strategi konsolidasi internal. Dari matriks IE
kemudian diperoleh beberapa alternatif strategi pemasaran, dan berdasarkan
analisis QSPM diperoleh strategi pemasaran yang paling tepat untuk diterapkan
pada produk tabungan BNI Syariah kantor cabang Bumi Serpong Damai
berdasarkan prioritasnya adalah meningkatkan kualitas produk tabungannya

Kata kunci: Faktor Internal, Faktor Eksternal, Matriks IFE, Matriks EFE, Matriks
IE, Matriks QSPM.
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MOTTO
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“ A dream you Dream alone is Only Dream A Dream You dream Together Is
Reallity”

(John Lennon)
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same”

(Kurt Cobain)
“If I’m free, it’s because I’m always running”
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I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berkembangnya usaha bisnis yang berbasis syariah pada saat ini sangat pesat mulai

dari perbankan syariah, asuransi syariah, pegadaian syariah, hingga koperasi

berbasis syariah.  Perkembangan usaha bisnis berbasis syariah yang paling pesat

terjadi pada perbankan syariah. Alasan utama masyarakat beralih ke perbankan

syariah adalah penghapusan adanya bunga dalam transaksi keuangan dan sebagai

gantinya menerapkan konsep bagi hasil yang sesuai dengan ajaran agama islam,

sehingga banyak masyarakat yang berminat mendepositkan uang mereka kepada

perbankan yang berbasis syariah tersebut.  Perkembangan perbankan syariah

diyakini bisa mencapai memomentum pertumbuhannya pada 2015, seiring

diberlakukannya era masyarakat ekonomi ASEAN.

Sistem perbankan syariah yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil

memberikan alternatif sistem perbankan yang saling menguntungkan bagi

masyarakat dan bank, serta menonjolkan aspek keadilan dalam bertransaksi,

investasi yang beretika, mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dan persaudaraan

dalam berproduksi, dan menghindari kegiatan spekulatif dalam bertransaksi
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keuangan.  Perbankan syariah menyediakan beragam produk serta layanan jasa

perbankan yang beragam dengan skema keuangan yang lebih bervariatif, perbankan

syariah menjadi alternatif sistem perbankan yang kredibel dan dapat diminati oleh

seluruh golongan masyarakat Indonesia tanpa terkecuali.

Sistem perbankan syariah yang ingin diwujudkan oleh Bank Indonesia adalah

perbankan syariah yang modern, yang bersifat universal, terbuka bagi seluruh

masyarakat Indonesia tanpa terkecuali. Sebuah sistem perbankan menghadirkan

bentuk aplikatif dan konsep ekonomi syariah yang dirumuskan secara bijaksana.

Perbankan syariah senantiasa dilihat dan diterima oleh segenap masyarakat

Indonesia sebagai solusi atas berbagai permasalahan negeri.

Menurut Undang-Undang No.21 tahun 2008 tentang perbankan syariah yang terbit

tanggal 16 juli 2008, yaitu pengembangan industri perbankan syariah nasional

semakin memiliki landasan hukum yang memadai dan akan mendorong

pertumbuhannya secara lebih cepat lagi. Progres perkembangannya yang impresif,

yang mencapai rata-rata pertumbuhan aset lebih dari 65 % pertahun dalam lima

tahun terakhir, maka di harapkan peran industri perbankan syariah dalam

mendukung perekonomian nasional akan semakin signifikan.

Persaingan bank-bank syariah dalam dunia perbankan di Indonesia saat ini sudah

tidak lagi dianggap sebagai tamu asing dan menjadi sesuatu yang aneh. Hal ini

disebabkan oleh kinerja dan kontribusi perkembangan pada industri perbankan di

indonesia yang sudah melaju dengan pesat. Banyaknya perbankan yang baru-baru
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ini memunculkan identitasnya sebagai perbankan syariah yang dapat bersaing dalam

persaingan perbankan di Indonesia.

Perbankan yang berbasis syariah tidak hanya memiliki pesaing atau kompetitor

bank-bank lokal saja, bank-bank asing pun mulai merambah pada konsep syariah.

Bank-bank syariah lokal dituntut untuk lebih inovatif terhadap produk-produk yang

mereka tawarkan serta pemanfaatan teknologi dalam pelayanan jasanya, karena

kondisi tersebut merupakan hal kritis dalam hal pelayanan kepada nasabah jika ingin

tetap bertahan di tengah munculnya para pesaing baru.

Perusahaan yang menjalankan bisnis harus memiliki strategi bersaing yang tepat

guna memenangkan persaingan dipasar. David (2012: 5), berpendapat bahwa

strategi merupakan sarana bersama dengan tujuan jangka panjang yang hendak

dicapai oleh perusahaan.

Strategi merupakan proses manajerial untuk mengembangkan dan menjaga

keserasian antara tujuan perusahaan, sumber daya perusahaan, dan peluang pasar

yang terus berubah, dengan tujuan untuk membentuk dan menyesuaikan usaha

perusahaan dan produk yang dihasilkan, sehingga bisa mencapai keuntungan dan

tingkat pertumbuhan yang menguntungkan. Kotler (2008: 25).



4

Peluang dan ancaman pengembangan perbankan syariah juga muncul dengan mulai

beroperasinya beberapa bank syariah seperti Bank Muamalat, Bank BCA Syariah,

Bank Syariah Mandiri,dan Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah.

Tabel 1 Data Market Share Produk Tabungan Bank Syariah

MEREK TBI TOP

Bank Syariah Mandiri 31.5% TOP

Bank BRI Syariah 26.4% TOP

BNI Syariah 15.9% TOP

Bank Muamalat 10.1%

BCA Syariah 3.6%

Sumber : BNI Syariah Kantor cabang Bumi Serpong Damai, 2016.

BNI Syariah sampai saat ini menduduki peringkat ketiga di bawah Bank Syariah

Mandiri dan BRI Syariah oleh karena itu Bank BNI Syariah harus dapat menjaga

pangsa pasar atau meningkatkan pangsa pasar di industri perbankan syariah,

sehingga dapat merebut posisi teratas dalam persaingan bank-bank berbasis syariah.

Bank BNI Syariah untuk menghadapi bermunculannya bank-bank umum syariah

lainnya memiliki strategi, Strategi BNI Syariah dalam menjaga pangsa pasarnya

antara lain memperluas jaringan cabang, ekspansi ke pasar baru, memperbanyak

program-program amal, membuat program khusus bekerjasama dengan

universitas,sekolah, atau lembaga kursus dan memperbesar basis nasabah.

Menghadapi persaingan bisnis yang ketat ini maka BNI Syariah harus mampu

mengantisipasi berbagai ancaman dari para pesaing, berusaha memperbaiki
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kelemahan-kelemahan dalam perusahaan dan memanfaatkan peluang-peluang

dengan kekuatan-kekuatan yang ada. BNI Syariah selain itu juga harus dapat

menganalisis perusahaan sebagai suatu keseluruhan dan dapat meramalkan masa

depan perusahaan, memahami pesaing-pesaing dan posisinya kemudian dapat

menentukan strategi pemasaran yang tepat dalam persaingan bisnis.

Salah satu teknik analisis strategi yang dapat digunakan adalah dengan analisis

SWOT ( strength, weakness, oppprtunity, threath ). Fred R David (2009:8)

mengatakan bahwa analisis SWOT adalah analisis terhadap kekuatan dan kelemahan

dari internal, digabungkan dengan peluang dan ancaman dari eksternal.

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang diatas dan keinginan peneliti untuk

mengetahuinya, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul :

“ANALISIS STRATEGI  PEMASARAN PRODUK TABUNGAN BNI Syariah

(BNI Syariah Kantor Cabang Bumi Serpong Damai)”.

1.2 Rumusan Masalah

BNI Syariah merupakan bank berbasis syariah yang harus mampu menganalisis

faktor internal dan eksternal perusahaan, sehingga bisa membuat strategi yang tepat

dalam menghadapi persaingan bisnis. Semakin banyaknya pesaing-pesaing

perbankan syariah di Indonesia dan latar belakang yang telah diuraikan di atas

Permasalahan yang akan dibahas pada skripsi yang berjudul “ANALISIS
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STRATEGI PEMASARAN PRODUK TABUNGAN (BNI Syariah Kantor Cabang

Bumi Serpong Damai)” sebagai berikut:

1. Faktor-faktor lingkungan internal dan eksternal apakah yang ada

pada BNI Syariah kantor cabang Bumi Serpong Damai dalam

pemasaran produk Tabungan BNI Syariah (Tabungan IB Hasanah)?

2. Alteranitf strategi pemasaran apa yang sesuai dengan BNI Syariah

kantor cabang Bumi Serpong Damai?

1.3 Tujuan Penelitian

Dengan memperhatikan rumusan masalah di atas dapat ditentukan tujuan dari

penelitian  ini antara lain :

1. Untuk mengetahui faktor-faktor lingkungan internal dan eksternal

apakah yang ada pada BNI Syariah kantor cabang Bumi Serpong

Damai dalam pemasaran produk Tabungan BNI Syariah (Tabungan

IB Hasanah)

2. Untuk mengetahui Alternatif strategi pemasaran yang sesuai dengan

BNI Syariah kantor cabang Bumi Serpong Damai .
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1.4 Manfaat Penilitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi banyak pihak antara lain :

1. Bagi Penulis

Untuk menambah pengetahuan dan pemahaman tentang analisis SWOT

dalam strategi pemasaran  pada  BNI Syariah.

2. Bagi Praktisi

Sebagai referensi dan pertimbangan untuk menilai keberhasilan perusahaan

dalam pelaksanaan manajemen strategi.

3. Bagi peneliti selanjutnya

Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi sumber referensi dan bahan

informasi untuk memperluas wawasan pihak yang berkaitan dengan pihak

analisis lingkungan dan manajemen strategi yang melakukan penelitian serta

masukan bagi peneliti selanjutnya yang terbaru dalam pengembangan

perbankan syariah.

4. Bagi Perusahaan

Masukan berupa alternatif strategi pemasaran yang tepat bagi BNI Syariah

Kantor Cabang Bumi Serpong Damai



II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Klasifikasi Bank

Bank secara umum adalah sebuah lembaga intermediasi keuangan yang umumnya

didirikan dengan kewenangan untuk menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan

menerbitkan promes atau yang dikenal sebagai banknote.

Menurut Wibowo dan Widodo (2005: 18), bank dapat diklasifikasikan menjadi

beberapa kelompok antara lain :

1) Menurut Kepemilikannya

a. Bank umum milik Negara (BUMN), yaitu bank seluruh modalnya berasal

dari kekayaan Negara yang dipisahkan dan pendirinya dibawah undang-

undang tersendiri.

b. Bank umum swasta, yaitu bank yang modalnya dimiliki oleh pengusaha

nasional yang dalam pendirian dan pelaksanaan usahanya telah mendapat

izin dari menteri keuangan setelah mendengarkan pertimbangan dari Bank

Indonesia (BI).
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c. Bank Campuran, yaitu bank umum yang didirikan bersama-sama oleh satu

atau lebih bank umum yang berkedudukan di Indonesia, didirikan dan

dimiliki sepenuhnya oleh warga Negara Indonesia atau badan hukum

Indonesia dengan satu atau lebih bank yang berkedudukan di luar negeri.

2) Menurut Statusnya

a. Bank Devisa, yaitu bank yang melaksanakan transaksi dengan pihak-pihak

luar negeri, misalnya : transfer, inkaso, tranvelers cheque, letter of credit dan

transaksi lainnya.

b. Bank Non Devisa, yaitu bank yang pelayanannya hanya dalam wilayah

Negara Indonesia.

3) Berdasarkan Metode Penentuan Harga

a. Bank Konvensional, yaitu bank yang dalam operasionalnya menerapkan

metode bunga.

b. Bank Syariah, yaitu bank yang beroperasi tidak dengan menggunakan

metode bunga, melainkan menggunakan metode bagi hasil dan penentuan

biaya yang sesuai dengan syariah islam.

2.2 Bank Syariah

2.2.1 Pengertian Bank Syariah

Muhammad (2002: 31) mengatakan bahwa yang dimaksud dengan Bank Syariah adalah

bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank Syariah adalah

lembaga perbankan yang opersional dan produknya di dasarkan pada Al-Qur’an dan
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Hadist atau dengan kata lain, bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha

pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya yang pengopperasiaannya

diseusaikan dengan prinsip-prinsip yang sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

Perbankan Syariah atau Perbankan Islam adalah suatu sistem perbankan yang

dikembangkan berdasarkan syariah (hukum) Islam. Usaha pembentukan sistem tersebut

didasari oleh larangan dalam agama Islam untuk memberi pinjaman maupun meminjam

dengan bunga atau biasa disebut dengan riba serta larangan investasi untuk usaha-usaha

yang dikategorikan haram (misal : usaha yang berkaitan dengan produksi makanan atau

minuman haram, usaha media yang tidak islami, dan usaha-usaha lainnya yang

mengandung unsur haram) dimana hal ini tidak dapat dijamin oleh sistem perbankan

konvensional.

Ascarya (2005: 1) bank syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha

berdasarkan prinsip syariah, yaitu aturan perjanjian berdasarkan kesepakatan hukum

islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan pembiayaan kegiatan

usaha atau kegiatan yang dinyatakan sesuai dengan syariah.

2.2.2 Produk Bank Syariah

Bank Syariah memiliki beberapa produk jasa yang disediakan antara lain sebagai

berikut :

1. Jasa untuk peminjaman dana
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Mudhorobah adalah perjanjian antara penyedia modal dengan pengusaha. Setiap

keuntungan yang diperoleh akan dibagi menurut Rasio tertentu yang disepakati.

Resiko kerugian ditanggung penuh oleh pihak bank kecuali kerugian yang

diakibatkan oleh kesalahan pengelolaan, kelalaian, dan penyimpangan pihak

nasabah seperti penyelewengan, kecurangan, dan penyalahgunaan.

Musyarokah (Joint Venture), konsep ini diterapkan pada model partnership atau

joint venture. Kuntungan yang diperoleh akan dibagi dalam rasio yang

disepakati sementara kerugian akan dibagi berdasarkan rasio ekuitas yang

dimiliki oleh masing-masing pihak. Perbedaan dengan mudharabah ialah dalam

konsep ini ada campur tangan pada pengelolaan manajemennya sedangkan

mudharabah ada campur tangan.

Murobahah yaitu penyaluran dana dalam bentuk jual beli. Bank akan

membelikan barang yang dibutuhkan pengguna jasa kemudian menjualnya

kembali ke pengguna jasa dengan harga yang dinaikan sesuai margin

keuntungan yang telah di tetapkan oleh bank, dan pengguna jasa dapat

mengansur biaya barang tersebut. Besarnya angsuran rata sesuai akad

(perjanjian) awal dan besarnya angsuran sama sesuai dengan harga pokok

ditambah dengan margin yang telah disepakati oleh pihak bank dan pihak

pengguna jasa.
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2. Jasa untuk penyimpanan dana

Wadi’ah (jasa penitipan) adalah jasa penitipan dana dimana penitip dana

mengambil dana tersebut sewaktu-waktu. Dengan sistem wadi’ah bank tidak

berkewajiban, namun diperbolehkan untuk memberikan bonus kepada nasabah.

Deposito Mudharabah, nasabah menyimpan dana dalam kurun waktu tertentu.

Keuntungan dari investasi terhadap dana nasabah yang dilakukan bank akan

dibagikan antara bank dan nasabah dengan nisbah bagi hasil tertentu.

2.2.3 Visi dan Misi Bank Syariah

Visi yang harus dikembangkan dalam pengembangan perbankan syariah adalah

terwujudnya sistem perbankan syariah yang kompetitif, efisien, dan memenuhi prinsip

kehati-hatian yang mampu mendukung kemampuan sektor riil secara nyata melalui

kegiatan pembiayaan berbasis bagi hasil (shared-based financing) dan transaksi rill

dalam kerangka keadilan, tolong-menolong dan menuju kebaikan guna mencapai

kemashlahatan masyarakat.

Misi pengembangan perbankan syariah adalah mewujudkan iklim yang kondusif

untuk pengembangan perbankan syariah yang sehat dan konsisten menjalankan prinsip

syariah serta mampu berperan dalam sektor riil, yang meliputi: melakukan kajian dan

penelitian tentang kondisi, potensi serta kebutuhan perbankan syariah secara

berkesinambungan; mempersiapkan konsep dan melaksanakan pengaturan dan

pengawasan berbasis risiko guna menjamin kesinambungan operasi perbankan syariah
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yang sesuai dengan karakteristiknya; mempersiapkan infrastruktur guna meningkatkan

efisiensi operasional perbankan syariah, mendesain kerangka entry and exit perbankan

syariah yang dapat mendukung stabilitas sistem perbankan (Bank Indonesia,2003).

2.3 Definisi Strategi bersaing

Hariadi (2005:97-8), stategi bersaing perusahaan merupakan langkah-langkah strategi

yang terencana maupun tidak terencana untuk dapat memiliki keunggulan bersaing

sehingga dapat menarik perhatian konsumen, memperkuat posisi dalam pasar, dan

bertahan terhadap tekanan persaingan. Keunggulan bersaing dalam pasar akan

memudahkan perusahaan untuk meraih keuntungan lebih besar dari pada pesaing dan

memberikan kesempatan hidup lebih lama dalam persaingan. Strategi perusahaan dapat

dijalankan secara ofensif atau  defensive atau dilakukan bergantian sesuai dengan

kondisi di lapangan. Dalam strategi ini, termasuk di dalamnya berbagai manuver taktik

jangka pendek untuk mengelabuhi lawan, menjagal untuk menahan laju serangan lawan

yang semuanya ditunjukan untuk memenangkan pertempuran maupun perperangan.

Selanjutnya Hariadi membedakan antara strategi bersaing dan strategi bisnis, strategi

bisnis tidak hanya semata berkaitan dengan bagaimana bersaing dengan lawan bisnis

ataupun kekuatan-kekuatan dalam pasar, melainkan juga mencakup strategi dalam

fungsi-fungsi yang dijalankan perusahaan, dan bagaimana respon manajemen terhadap

perubahan kondisi industry yang menyangkut banyak hal (tidak semata-mata persaingan
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saja). Sementara itu, strategi bersaing hanya focus pada rencana tindakan manajemen

untuk bersaing dengan sukses dan memberikan nilai yang sangat bagus pada konsumen.

2.4 Definisi Strategi dan Manajemen Strategi

Chandler (1962) dalam Hunger dan Wheelen (2003:21), strategi merupakan alat untuk

mencapai tujuan perusahaan dalam kaitannya dengan tujuan jangka panjang. Program

tindak lanjut, serta prioritas alokasi sumber daya. Learned, Christensen, Andrews, dan

Guth (1965) dalam Hunger dan Wheelen (2003:22) bahwa strategi merupakan alat

untuk menciptakan keunggulan bersaing. Oleh karena itu strategi dapat menentukan

apakah bisnis harus dilakukan atau tidak.

David (2012: 18) menjelaskan pengertian strategi adalah sarana bersama dengan tujuan

jangka panjang yang hendak dicapai oleh perusahaan. Strategi bisnis perusahaan

mencakup ekspansi geografis, diversifikasi, akuisisi, pengembangan produk, penetrasi

pasar, pengetahuan, divestasi, likuidasi dan joint venture.

Pengertian strategi menurut Rangkuti (2009:3), adalah alat untuk mencapai tujuan.

Tujuan utamanya adalah agar perusahaan dapat melihat secara obyektif  kondisi-kondisi

internal dan eksternal, sehingga perusahaan dapat mengantisipasi perubahan lingkungan

eksternal.

Menurut K. Marrus dan Sukristoni (1995) di dalam buku Umar (2005:15), strategi

didefinisikan sebagai suatu proses penentuan rencana pemimpin puncak yang berfokus
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pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai  penyusunan suatu cara atau upaya

bagaimana agar tujuan dapat dicapai.

Menurut David (2012: 5), manajemen strategis (strategic management) dapat

didefinisikan sebagai seni dan ilmu untuk memformulasikan, mengimplementasikan dan

mengevaluasi keputusan lintas fungsi yang memungkinkan organisasi dapat mencapai

tujuannya. Seperti tersirat dalam definisi, manajemen strategis berfokus pada

mengintegrasikan manajemen, pemasaran, keuangan/akuntansi, produksi/operasi,

penelitian dan pengembangan dan sistem komputer untuk mencapai keberhasilan

organisasi.

Terdapat tiga tahapan dalam manajemen strategis (David, 2012: 6) yaitu :

a. Formulasi Strategi

Formulasi strategi termasuk mengambangkan visi dan misi,mengidentifikasi peluang

dan ancaman eksternal perusahaan, menentukan kekuatan dan kelemahan internal,

menetapkan tujuan jangka panjang, merumuskan alternatif strategi, dan memilih strategi

tertentu yang akan dilaksanakan.

b. Implementasi Strategi

Implementasi strategi mensyaratkan perusahaan untuk menetapkan tujuan tahunan,

membuat kebijakan, memotivasi karyawan, dan mengalokasikan sumberdaya sehingga

strategi yang telah diformulasikan dapat dijalankan. Implementasi strategi seringkali

disebut tahap pelaksanaan dalam manajemen strategis. Melaksanakan strategi berarti

memobilisasikan karyawan dan manajer untuk menempatkan strategi yang telah
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diformulasikan menjadi tindakan. Seringkali dianggap sebagai tahap yang paling rumit

dalam manajemen strategis, implementasi strategis membutuhkan disiplin pribadi,

komitmen, dan pengorbanan. Suksesnya implementasi strategi terletak pada

kemampuan manajer untuk memotivasi karyawan, yang lebih tepat disebut seni

daripada ilmu.

c. Evaluasi Strategi

Evaluasi strategis adalah tahap final dalam manajemen strategis. Tiga aktivitas dasar

evaluasi strategis adalah (a) meninjau ulang faktor eksternal dan internal yang menjadi

dasar strategi saat ini, (b) mengukur kinerja, dan (c) mengambil tindakan korektif.

Pearce dan Robinson (1997:23), menjelaskan juga bahwa lingkungan ekstern

perusahaan terdiri dari tiga perangkat faktor yang saling berkaitan yang memainkan

peran penting dalam menentukan peluang, ancaman dan kendala yang dihadapi

perusahaan. Lingkungan jauh terdiri dari faktor-faktor yang terdiri dari luar, dan

biasanya tidak berkaitan dengan situasi operasi suatu perusahaan tertentu seperti faktor

ekonomi, sosial, politik, teknologi dan ekologi. Faktor-faktor yang lebih langsung

mempengaruhi prospek perusahaan bersumber pada lingkungan industrinya, meliputi

hambatan masuk, persaingan diantara anggota industri, adanya produk dari faktor

subtitusi, serta daya tawar menawar pembeli dan pemasok. Lingkungan operasional

terdiri dari faktor-faktor yang mempengaruhi situasi persaingan perusahaan seperti

posisi bersaing, profil pelanggan, pemasok, kreditor dan pasar tenaga kerja.
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2.5 Pengertian Strategi Pemasaran

Menurut Cravens dan Piercy (2003:31-32) mengemukakan bahwa pemasaran stratejik

merupakan proses market-driven dari pengembangan strategi yang mempertimbangkan

perubahan lingkungan dan kebutuhan untuk menawarkan superior costumer value.

Setiap perusahaan mengarahkan kegiatan usahanya untuk dapat menghasilkan produk

yang dapat memberikan kepuasan kepada konsumen sehingga dalam jangka waktu dan

jumlah produk tertentu dapat diperoleh keuntungan seperti yang diharapkan. Melalui

produk yang dihasilkannya, perusahaan menciptakan, membina dan mempertahankan

kepercayaan langganan akan produk tersebut.

Keberhasilan suatu perusahaan sangat ditentukan oleh ketepatan produsen dalam

memberikan kepuasan kepada sasaran konsumen yang ditentukannya, dimana usaha-

usaha pemasaran diarahkan kepada konsumen yang ditujukan sebagai sasaran pasarnya.

Dalam hal tersebut pemasaran menunjang perusahaan didasarkan pada konsep

pemasaran untuk dapat menentukan strategi pemasaran yang mengarahkan kepada

sasaran pasar yang sebenarnya.

Pentingnya strategi pemasaran bagi suatu perusahaan timbul dari luar, ketidakmampuan

perusahaan dalam mengontrol semua faktor yang dibatasi di luar lingkungan

perusahaan. Demikian pula perubahan-perubahan yang terjadi pada faktor-faktor

tersebut tidak dapat diketahui sebelumnya secara pasti. Istilah strategi berasal dari

bahasa Yunani yaitu strategi yang berarti seni atau ilmu untuk menjadi seorang

Jenderal. Konsep strategi militer seringkali digunakan dan diterapkan dalam dunia
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bisnis yang mengikuti lingkungan yang dipilih dan merupakan pedoman untuk

mengalokasikan sumber daya dan usaha suatu perusahaan.

Fandy Tjiptono (2000:43), menyatakan bahwa :

“Strategi pemasaran adalah rencana yang hendak diikuti oleh manajer pemasaran.

Rencana tindakan ini didasarkan atas analisa situasi dan tujuan-tujuan perusahaan

dan merupakan cara untuk pencapaian tujuan tersebut”.

Dalam pengertian strategi seringkali terkandung perencanaan merupakan proses yang

berlangsung secara terus- menerus dalam suatu perusahaan. Oleh sebab itu strategi

pemasaran dari setiap perusahaan merupakan rencana yang menyeluruh dimana

perusahaan berharap mencapai sasaran yang telah ditentukan, yang pada akhirnya untuk

merealisasikan tujuan dari perusahaan yang bersangkutan.

Menurut Kotler (1998:57) menyatakan bahwa :

“Perencanaan strategis yang berorientasi pasar adalah proses manajerial untuk

mengembangkan dan menjaga agar tujuan, keahlian, dan sumber daya organisasi

sesuai dengan peluang pasar yang terus berubah dengan tujuan membentuk dan

menyempurnakan usaha dan produk perusahaan sehingga memenuhi target laba dan

pertumbuhan”.

Pemasaran memegang peranan yang penting dalam proses perencanaan strategis.

Manajemen pemasaran memberikan sumbangan fungsional paling besar dalam proses

perencanaan strategis dengan peran kepemimpinan dalam mendefinisikan misi bisnis,

menganalisa situasi lingkungan, persaingan, dan situasi bisnis.mengembangkan tujuan
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sasaran dan strategi serta mendefinisikan rencana produk, pasar distribusi dan kualitas

untuk menerapkan strategi usaha.

Suatu perusahaan yang maju didalam memperoleh keuntungan dari kegiatan bisnis dan

beberapa unit-unit bisnis, tergantung kepada sejauh mana strategi pemasaran diterapkan

dengan baik oleh pelaku bisnis atau pengambil keputusan dalam mensosialisasikan

item-item penting dari kegiatan pemasarannya.

A. Analisis Lingkungan Internal Perusahaan

Menurut Umar (2003), lingkungan internal merupakan aspek-aspek yang ada di dalam

perusahaan. Analisis lingkungan internal adalah suatu proses dalam perencanaan

strategi yang mengkaji faktor internal perusahaan untuk menentukan di mana

perusahaan memiliki kekuatan dan kelemahan yang berarti, sehingga dapat

memanfaatkan peluang dan menghindari ancaman dengan cara yang paling efektif.

Faktor-faktor yang terkait dengan lingkungan internal meliputi segmentation, targetting,

dan positioning serta marketing mix.

1. Segmentation, Targetting, dan Positioning

a. Segmentation

Cravens (2003:159) Mengemukakan Segmentasi pasar adalah proses menempatkan

konsumen dalam subkelompok di pasar-produk, sehingga para pembeli memiliki

tanggapan yang hamper sama dengan stratetegi pemasaran dalam penentuan posisi

perusahaan. Menurut Kasmir (2005), segmentasi merupakan kegiatan membagi

suatu pasar menjadi kelompok-kelompok pembeli yang berbeda yang mungkin
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memerlukan produk atau ramuan pemasaran tersendiri. Segmentasi pasar dapat

dikelompokan berdasarkan:

1. Segmentasi berdasarkan Geografik

Segmentasi berdasarkan geografik, artinya membagi pasar berdasarkan wilayah

tertentu seperti jenis bangsa, provinsi, kabupaten, kecamatan, atau lainnya.

2. Segmentasi berdasarkan demografik

Segmentasi berdasarkan demografik maksudnya membagi pasar berdasarkan

kependudukan secara umum seperti umur, jenis kelamin, ukuran keluarga, daur

hidup keluarga, pendapatan, pekerjaan, pendidikan, agama, ras, kebangsaan, tingkat

sosial atau lainnya.

3. Segmentasi berdasarkan psikografik

Segmentasi berdasarkan psikografik maksudnya membagi pasar berdasarkan kriteria

yaitu kelas sosial, gaya hidup, karakteristik kepribadian, atau lainnya.

Segmentasi pasar digunakan untuk mendesain produk-produk yang lebih responsif

terhadap kebutuhan pasar, mencari peluang, merumuskan pesan-pesan komunikasi

yang efektif dan efisien, melayani lebih baik, menciptakan keunggulan bersaing,

menganalisis perilaku konsumen, dan sebagainya. Segmentasi pasar adalah usaha

untuk meningkatkan ketepatan sasaran dari suatu perusahaan (Purwanto, 2008).

Targetting

Targetting menurut Cravens (2003:160) adalah proses pengevaluasian dan pemilihan

setiap segmen yang akan dilayani oleh perusahaan. Perusahaan dapat saja menetapkan

satu, sedikit, atau beberapa segmen pasar. Menurut Kasmir (2005), targetting artinya
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mengevaluasi keaktifan setiap segmen, kemudian memilih salah satu dari segmen pasar

atau lebih untuk dilayani. Menetapkan pasar sasaran dengan cara mengembangkan

ukuran-ukuran dan daya tarik segmen kemudian memilih segmen sasaran yang

diinginkan.

Targetting adalah suatu proses mengevaluasi beragam segmen dan memutuskan berapa

banyak dan mana yang akan dibidik. Dalam mengevaluasi segmen-segmen pasar yang

berbeda, perusahaan harus melihat pada tiga faktor, yaitu ukuran segmen, daya tarik

segmen, dan tujuan serta sumber daya perusahaan. Sedangkan memilih segmen pasar

dapat dilakukan pada segmen tunggal, beberapa segmen (selektif), atau semua segmen

(Purwanto, 2008).

Positioning

Craven (2003:161) mengemukakan Positioning merupakan kombinasi kegiatan

pemasaran yang dilakuka manajemen untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan setiap

pasar sasaran. Penentuan posisi pasar bagi produk ataupun jasa suatu perusahaan sangat

penting. Menentukan posisi pasar yaitu menentukan posisi yang kompetitif untuk

produk atau suatu pasar. Pengertian posisi produk adalah bagaimana suatu produk yang

didefinisikan oleh nasabah atau konsumen atas dasar atribut-atributnya. Untuk

menentukan posisi pasar perlu dilakukan strategi yang benar, sehingga posisi pasar yang

diinginkan tepat pada sasarannya. Memilih dan melaksanakan strategi penentuan posisi

pasar perlu dilakukan dengan berbagai tahap agar hasil yang diharapkan optimal.

Tahapan dalam memilih dan melaksanakan strategi penentuan posisi pasar yaitu
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identifikasi keunggulan kompetitif, memilih keunggulan kompetitif yang tepat, dan

mewujudkan dan mengkomunikasikan posisi yang dipilih (Kasmir, 2005). Penentuan

posisi (positioning) merupakan tindakan untuk merancang penawaran dan citra

perusahaan agar menempati suatu posisi kompetitif yang berarti dan berbeda dalam

benak pelanggan yang menjadi sasarannya (Purwanto, 2008)

2. Marketing Mix.

Menurut Kotler dan Keller (2009), para pemasar menggunakan sejumlah alat untuk

mendapatkan tanggapan yang diinginkan dari pasar sasaran mereka. Alat-alat itu

membentuk suatu bauran pemasaran. Bauran pemasaran (marketing mix) adalah

seperangkat alat pemasaran yang digunakan perusahaan untuk terus menerus mencapai

tujuan pemasarannya di pasar sasaran. Bauran pemasaran terdiri dari

Produk

Produk adalah mengelola unsur produk termasuk perencanaan dan pengembangan

produk atau jasa yang tepat untuk dipasarkan dengan mengubah produk atau jasa yang

ada dengan menambah dan mengambil tindakan yang lain yang mempengaruhi

bermacam-macam produk atau jasa (Kotler dan Keller, 2009).

Price (Harga)

Harga adalah suatu sistem manajemen perusahaan yang akan menentukan harga dasar

yang tepat bagi produk atau jasa dan harus menentukan strategi yang menyangkut

potongan harga, pembayaran ongkos angkot dan berbagai variabel yang bersangkutan
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(Kotler dan Keller, 2009). Harga menjelaskan pengeluaran uang, waktu, dan usaha oleh

pelanggan untuk membeli dan mengkonsumsi jasa.

Promosi

Promosi adalah suatu unsur yang digunakan untuk memberitahukan dan membujuk

pasar tentang produk atau jasa yang baru pada perusahaan melalui iklan (Kotler dan

Keller, 2009). Promosi adalah semua aktivitas dan alat yang menggugah komunikasi

yang dirancang untuk membangun preferensi pelanggan terhadap jasa tertentu.

Komponen ini memainkan tiga peran penting yaitu menyediakan informasi dan saran

yang dibutuhkan, membujuk pelanggan sasaran tentang kelebihan suatu produk, dan

mendorong pelanggan untuk mengambil tindakan pada suatu waktu.

Proses

Proses adalah metode pengoperasian atau serangkaian tindakan tertentu, yang umumnya

berupa langkah-langkah yang diperlukan dalam suatu urutan yang telah ditetapkan.

Untuk menciptakan dan menyampaikan elemen produk kepada pelanggan diperlukan

desain dan implementasi dari proses yang efektif. Sebuah proses menjelaskan metode

dan urutan kerja dari sistem yang beroperasi. Proses yang desainnya buruk akan

mengganggu pelanggan karena keterlambatan, birokrasi, dan penyampaian jasa yang

tidak efektif.
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Place (lokasi)

Tempat dalam hal ini meliputi kegiatan perusahaan yang membuat produk tersedia bagi

pelanggan sasaran. Hal ini terkait dengan distribusi barang untuk menggapai pelanggan

sasaran (Kotler dan Keller, 2009). Tempat menjelaskan keputusan manajemen tentang

kapan, di mana, dan bagaimana menyampaikan jasa kepada pelanggan.

People (SDM)

Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas akan berpengaruh terhadap pelayanan

yang diberikan. Hal ini disebabkan jika SDM yang dimiliki bank berkualitas akan dapat

memberikan kecepatan, ketepatan, dan keakuratan pelayanan yang diberikan, demikian

pula sebaliknya. Sikap dan perilaku merupakan bagian penting dalam etiket perbankan.

Sikap dan tingkah laku menunjukan kepribadian pegawai bank itu sendiri yang harus

diberikan sama halnya dengan mutu yang ditunjukan kepada seluruh nasabah tanpa

pandang bulu. Selain itu, dalam melayani nasabah karyawan bank dituntut untuk

berpenampilan semenarik mungkin, cara berpakaian, cara berbicara untuk dapat

berkomunikasi yang baik dengan nasabah, cara bertanya, dan gerak-gerik yang

diperlihatkan oleh karyawan. Hal tersebut perlu diperhatikan untuk memberikan

pelayanan kepada nasabah (Kasmir, 2005).

Bukti Fisik.

Bukti fisik merupakan petunjuk visual atau berwujud lainnya yang memberi bukti atas

kualitas jasa. Gedung, tanah, kendaraan, perabotan interior, perlengkapan, anggota staf,
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tanda-tanda, barang cetakan, dan petunjuk yang terlihat lainnya yang memberi bukti

atas kualitas jasa. Perusahaan jasa perlu mengelola bukti fisik secara hati-hati karena

dapat mempengaruhi kesan pelanggan. Dalam pemasaran jasa yang hanya memiliki

sedikit elemen berwujud, seperti asuransi, iklan sering digunakan untuk menciptakan

lambang-lambang bermakna tertentu. Misalnya, payung mungkin melambangkan

perlindungan dan benteng melambangkan keamanan (Lovelock dan Wright, 2007).

B. Analisis Lingkungan Eksternal Perusahaan

Analisis lingkungan adalah suatu proses yang digunakan perencana strategis untuk

memantau sektor lingkungan dalam menentukan peluang atau ancaman terhadap

perusahaan (Glueck, 2003:52). Menurut David (2012: 120) Kekuatan eksternal

(exsternal forces) dapat dibagi menjadi lima kategori besar: kekuatan ekonomi,

kekuatan sosial, budaya, demografi dan lingkungan, kekuatan politik, hukum,

pemerintah, kekuatan teknologi dan persaingan atau kompetitif. Perubahan dalam

kekuatan eksternal mengakibatkan perubahan dalam permintaan konsumen untuk

barang industri dan konsumsi serta jasa. Kekuatan eksternal mempengaruhi tipe produk

yang dikembangkan, karakteristik dari strategi segmentasi pasar dan positioning, tipe

jasa yang ditawarkan, dan pilihan bisnis yang ingin diakuisi atau dijual. Kekuatan

eksternal secara langsung mempengaruhi pemasok serta distributor.

1. Faktor Ekonomi

Ekonomi suatu negara akan mempengaruhi kondisi bisnis-bisnis yang terikat langsung

pada negara tersebut. Sebagai contoh ketika suku bunga naik, dana yang dibutuhkan



26

untuk meningkatkan modal menjadi lebih mahal atau tidak tersedia, juga ketika suku

bunga naik pendapatan yang seharusnya dibelanjakan untuk konsumsi atau permintaan

terhadap barang akan berkurang. Faktor-faktor ekonomi spesifik yang dapat dianalisis

dan didiagnosis kebanyakan perusahaan antara lain:

1. Tahapan siklus bisnis, perekonomian dapat diklasifikasikan seperti dalam keadaan

depresi, resesi, kebangkitan (recovery), dan kemakmuran.

2. Gejala inflasi dan deflasi barang dan jasa.

3. Kebijakan moneter, tingkat suku bunga dan devaluasi atau revaluasi uang dalam

hubungannya dengan uang asing.

4. Kebijakan fiskal, tingkat pajak untuk perusahaan dan perorangan.

5. Neraca pembayaran, surplus atau defisit dalam hubungannya dengan perdagangan

luar negeri.

2. Faktor Sosial

Faktor sosial yang mempengaruhi perusahaan adalah kepercayaan, nilai, sikap, opini,

dan gaya hidup orang-orang disekitar faktor eksternal perusahaan, yang berkembang

dari pengaruh kultural ekologi, demografi, agama, pendidikan dan etnik. Ketika faktor

sosial berubah, berubah pulalah permintaan akan berbagai jenis pakaian, buku, kegiatan

senggang dan sebagainya.

3. Faktor Politik

Pemerintah merupakan regulator, deregulator, pemberi subsidi, pemberi kerja, dan

pelanggan dari berbagai organisasi. Oleh karena itu, faktor kekuatan politik, pemerintah
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dan hukum dapat menjadi peluang atau ancaman utama untuk organisasi kecil dan

besar. Stabilitas politik dan kebijakan pemerintah sangat menentukan kecenderungan

dan arah perekonomian Nasional. Kondisi lingkungan politik pemerintah tersebut

berpengaruh signifikan dan strategis terhadap aktivitas bisnis. Stabilitas nasional yang

baik serta situasi politik yang kondusif merupakan sebuah angin segar bagi setiap

kegiatan perusahaan dan memberikan jaminan kepastian dan keamanan bagi kegiatan

investasi dalam negeri.

4. Faktor Teknologi

Kekuatan teknologi menggambarkan peluang dan ancaman utama yang harus

dipertimbangkan dalam formulasi strategi. Kemajuan teknologi dapat mempengaruhi

produk, jasa, pasar, pemasok, distributor, pesaing, pelangan, proses produksi, praktik

pemasarandan posisi kompetitif perusahaan secara dramaris. Kemajuan teknologi dapat

menciptakan pasar baru, yang menghasilkan penciptaan produk baru dan produk yang

lebih baik  perubahan posisi biaya kompetitif dalam suatu industri, dan membuat produk

dan jasa saat ini menjadi ketinggalan jaman. Perubahan teknologi dapat mengurangi

atau menghilangkan hambatan biaya antar perusahaan, menciptakan siklus produksi

yang lebih pendek, menciptakan kekurangan dalam keterampilan teknis, serta

menghasilkan perubahan dalam nilai-nilai dan harapan karyawan, manajer, dan

pelanggan.
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5. Lingkungan Demografis

Lingkungan demografis merupakan lingkungan yang menyangkut kependudukan seperti

jumlah penduduk, kepadatan penduduk, lokasi penduduk, usia, jenis kelamin, dan

pendidikan.

Lingkungan eksternal perusahaan terdiri dari berbagai variabel (peluang dan ancaman)

yang berada di luar suatu organisasi dan berada di luar pengendalian jangka pendek

manajemen puncak (Kotler dan Keller, 2009). Peluang adalah suatu bidang kebutuhan

pembeli di mana perusahaan dapat beroperasi secara menguntungkan. Ancaman adalah

tantangan akibat kecenderungan atau perkembangan yang kurang menguntungkan, yang

akan mengurangi penjualan dan laba jika tidak dilanjutkan dengan pemasaran defensif.

Lingkungan Industri

Menurut Porter dalam David (2006), hakikat persaingan suatu industri dapat dilihat

sebagai kombinasi atas lima kekuatan yang disebut Model Lima Kekuatan Porter

(Porter‟s Five-Forces Model), yaitu persaingan antar perusahaan sejenis, kemungkinan

masuknya pesaing baru, potensi pengembangan produk substitusi, kekuatan tawar-

menawar penjual atau pemasok, dan kekuatan tawar-menawar pembeli atau konsumen.

1. Kemungkinan Masuknya Pesaing Baru

Masuknya pesaing baru menambah ketat persaingan yang telah ada, hal itu terjadi

karena pesaing yang masuk mungkin melihat celah dimana pangsa pasar masih

dapat diperoleh mungkin dengan cara merebut pangsa pasar ataupun dengan mengisi
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pangsa pasar yang belum terisi oleh produsen yang telah ada. Ketika itu pangsa

pasar akan terbagi karena adanya perusahaan sejenis yang masuk kedalam industri

tersebut. Sehingga merupakan ancaman bagi produsen yang ada.

2. Persaingan Antar Perusahaan Sejenis

Perusahaan-perusahaan sejenis yang telah ada akan saling bersaing dalam merebut

pelanggan, para perusahaan akan menggunakan strategi-strategi bersaing seperti

menurunkan harga, meningkatkan kualitas, menambah feature, menyediakan jasa,

memperpanjang garansi dan meningkatkan iklan. Ini dilakukan karena persaingan

antar perusahaan sejenis merupakan ancaman yang terbesar diantara lima kekuatan

kompetitif

3. Potensi Pengembangan Produk Substitusi Baru

Dalam berbagai industri, perusahaan bersaing ketat dengan produsen produk

substitusi, misalnya minuman teh untuk menggantikan minuman kopi,

menggunakan kendaraan mobil dan kendaraan sepedah motor sebagai gantinya.

Tekanan persaingan akibat adanya produk substitusi semakin bertambah ketika

harga produk substitusi relatif murah dan biaya konsumen untuk beralih ke produk

lain rendah. Kekuatan kompetitif produk pengganti paling mudah di ukur dari

seberapa besar pangsa pasar yang direbutnya dan rencana perusahaan produk

substitusi tersebut untuk meningkatkan kapasitas serta penetrasi pasar.

4. Kekuatan Tawar-menawar Penjual atau Pemasok

Para pemasok dapat berada pada posisi tawar menawar yang kuat, dalam arti mereka

dapat menaikan harga bahan yang dipasoknya atau menurunkan mutu bahan yang
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diperlukan pelanggannya. Dengan demikian, perusahaan pemasok memiliki

kekuasaan yang besar apabila: pemasok mendomisili penguasaan atau pemilikan

bahan mentah tertentu bahan baku atau mentah tersebut sulit dicari substitusinya

karena berkaitan langsung dengan spesifikasi produk tertentu, dan industri tertentu

tidak merupakan pelanggan penting dari pemasok.

5. Kekuatan Tawar-menawar Pembeli atau Konsumen

Para konsumen menjadi lebih kuat apabila berbagai kondisi tertentu terpenuhi

seperti: terkonsentrasi pada suatu lokasi tertentu dan membeli produk yang

diperlukan dalam jumlah besar, perimbangan harga produk yang dibeli tidak

menjadi pertimbangan utama, produksi substitusi yang manfaatnya relatif sama

tersedia di pasaran, produk yang dihasilkan oleh industri tidak penting bagi pembeli,

semakin banyak perusahaan yang menghasilkan produk serupa sehingga pembeli

mempunyai banyak pilihan, dan untuk pembeli individual, penghasilan yang

meningkat akan meningkatkan daya beli mereka dengan orientasi tertuju pada mutu,

bukan harga. Perusahaan pesaing mungkin menawarkan garansi yang lebih panjang

atau jasa khusus, memberikan harga khusus, kualitas yang baik.

2.6 Matriks EFE (External Factor Evaluation) dan IFE (Internal Factor

Evaluation)

Perumusan strategi yang dilakukan oleh perusahaan dapat menggunakan matriks EFE

dan IFE yang merupakan matrik faktor-faktor internal dan eksternal perusahaan untuk

mengetahui posisi perusahaan dalam suatu industri. Matriks IFE merupakan alat

formulasi strategi yang meringkas dan mengevaluasi kekuatan dan kelemahan utama
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dalam area fungsional bisnis, dan juga menjadi dasar untuk mengidentifikasi dan

mengevaluasi hubungan antara area-area tersebut.

Matriks  EFE merupakan alat yang memungkinkan perencana strategi di dalam

meringkas dan mengevaluasi informasi ekonomi, sosial budaya, lingkungan, politik,

permerintah, hukum, teknologi, dan persaingan. Matriks ini membantu manajer dalam

mengorganisir faktor-faktor strategis eksternal ke dalam kategori-kategori yang diterima

secara umum mengenai peluang dan ancaman (David, 2012: 158).

2.7 Matriks IE (Internal-Eksternal)

Matriks internal-eksternal merupakan matriks yang meringkas hasil evaluasi faktor

eksternal dan internal yang menempatkan perusahaan pada salah satu kondisi di dalam

sembilan sel, dimana tiap-tiap sel merupakan kondisi langkah yang harus ditempuh

perusahaan. Matriks IE didasari pada dua dimensi kunci: total rata-rata terimbang IFE

pada sumbu x dan total rata-rata tertimbang EFE pada sumbu y. (David, 2012: 344).

2.8 Pengertian Analisis SWOT

Menurut David (2012: 327), matriks kekuatan, kelemahan, peluang dan

ancaman adalah sebuah alat pencocokan yang penting yang membantu para manajer

mengembangkan empat jenis strategi: Strategi SO (kekuatan-peluang), Strategi WO

(kelemahan-peluang), Strategi ST (kekuatan-ancaman), dan Strategi WT (kelemahan-

ancaman).
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Strategi SO (SO Strategic) memanfaatkan kekuatan internal perusahaan untuk menarik

keuntungan dari peluang eksternal. Semua manajer tentunya menginginkan organisasi

mereka berada dalam posisi di mana kekuatan internal dapat digunakan untuk

mengambil keuntungan dari berbagai trend dan kejadian eksternal. Secara umum,

organisasi akan menjalankan strategi WO, ST, atau WT untuk mencapai situasi di mana

mereka dapat melaksanakan strategi SO. Perusahaan memiliki kekuatan besar, maka

perusahaan akan berjuang untuk mengatasinya dan mengubahnya menjadi kekuatan.

Sebuah organisasi dihadapkan pada ancaman yang besar, maka perusahaan akan

berusaha untuk menghindarinya untuk berkonsentrasi pada peluang.

Strategi WO (WO strategic) bertujuan untuk memperbaiki kelemahan internal dengan

cara mengambil keuntungan dari peluang eksternal. Peluang-peluang besar terkadang

muncul, tetapi perusahaan memiliki kelemahan internal yang menghalanginya

memanfaatkan peluang tersebut.

Strategi ST (ST strategic) menggunakan kekuatan sebuah perusahaan untuk

menghindari atau mengurangi dampak ancaman eksternal. Proses ini bukan berarti

bahwa suatu organisasi yang kuat harus selalu menghadapi ancaman secara langsungdi

dalam lingkungan eksternal.

Strategi WT (WT strategic) merupakan taktik defensive yang diarahkan untuk

mengurangi kelemahan internal serta menghindari ancaman eksternal. Sebuah

organisasi yang menghadapi berbagai ancaman eksternal dan kelemahan internal benar-

benar dalam posisi yang membahayakan. Pada kenyataannya, perusahaan semacam itu
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mungkin harus berjuang untuk bertahan hidup, melakukan merger, penciutan,

menyatakan diri bangkrut, atau memilih likuidasi.

2.9 Matriks QSPM (Qualitative Strategic Planning Matrix)

Matriks QSPM (Quantitaive Strategic Planing Matriks) merupakan suatu teknik analisis

dalam litelatur yang dirancang untuk menetapkan daya tarik relatif dari tindakan

alternatif yang dapat dijalankan (David, 2012: 350). Secara konseptual, QSPM

menentukan daya tarik relatif dari berbagai strategi yang di dasarkan sampai seberapa

jauh faktor-faktor keberhasilan kritis eksternal dan internal kunci dimanfaatkan atau

ditingkatkan. Daya tarik relatif dari masing-masing strategi dihitung dengan

menentukan dampak komulatif dari masing-masing faktor keberhasilan krisis eksternal

dan internal. Sifat positif dari QSPM adalah rangkaian strategi ini dapat diperiksa secara

berurutan atau bersamaan. Alat ini juga mengharuskan perencana strategi memadukan

faktor-faktor internal dan eksternal yang terkait ke dalam proses keputusan.

2.10 Penelitian Terdahulu

Sebelumnya telah dilakukan beberapa peneletian untuk menguji tentang analisis SWOT

adalah sebagai berikut:
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1. Arifah (2009)

meneliti Analisis SWOT pada Bank Bukopin Syariah Cabang Surabaya

menyimpulkan bahwa dari keterangan analisis SWOT dan dilihat dari kondisi

lingkungan yang ada di Bank Syariah Cabang Surabaya, maka penulis dapat

mengetahui posisi perusahaan dengan melakukan strategis analisis SWOT karena

strategi yang digunakan aka menentukan keberhasilan atau kegagalan. Strategi

yang bagus mungkin saja dilakukan dengan buruk dan tetapi menguntungkan.

Sedangkan strategi yang buruk dilakukan dengan baik dapat merugikan. Untuk

itulah dilakukan strategi yang tepat untuk menentukan keberhasilan.

2. Syafitri (2010)

melakukan penelitian mengenai Analisis Strategi Pemasaran Produk Dana Koperasi

Baitul Maal Wa Tamwil Muamalat di Perumnas Bantarjati Bogor Utara dengan

tujuan untuk mengidentifikasi lingkungan internal yang menjadi kekuatan dan

kelemahan, mengidentifikasi lingkungan eksternal yang menjadi peluang dan

ancaman, serta menyususn alternatif strategi pemasaran terbaik pada Koperasi BMT

Muamalat untuk meningkatkan volume penjualan produk dana Koperasi BMT

Muamalat. Hasil pengolahan data dengan menggunakan matriks IFE dan EFE

didapatkan nilai 2,52 untuk faktor internal dan 2,63 untuk faktor eksternal. Pada

analisis matriks IE dapat diketahui posisi Koperasi BMT Muamalat berada pada

kuadran V, sehingga alternatif strategi yang dapat diterapkan adalah strategi
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penetrasi pasar, strategi pengembangan produk dan konsolidasi internal (penguatan

ke dalam). Untuk hasil perhitungan QSPM, didapatkan strategi yang menjadi pilihan

strategi utama yakni strategi pengembangan produk dengan nilai total TAS 5,149.

3. Nisak (2013)

meneliti Analisis SWOT untuk Menentukan Strategi Kompetitif pada perusahaan

UD.Damai 4 Gresik menyimpulkan setelah mengidentifikasi apa yang ada pada

UD.Damai 4 Gresik dengan menggunakan analisis SWOT yaitu EFE,IFE dan matrik

SWOT bahwa UD.Damai 4 Gresik mempunyai posisi yang strategis untuk

mendukung perkembangan memperoleh keunggulan strategi.
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2.11 Kerangka Pemikiran

Sumber : Fred R. David, 2012

Perusahaan yang melakukan kegiatan bisnis di pasar tentu memiliki tujuan untuk

mencapai keuntungan yang maksimum. Pada proses mencapai tujuan tersebut

perusahaan harus memiliki manajemen yang baik dan strategi yang tepat yang harus

dilakukan oleh perusahaaan.

Strategi Pemasaran yang digunakan perusahaan sangat menentukan kelangsungan hidup

sebuah perusahaan.Visi dan misi perusahaan yang telah ditetapkan tentu menjadi acuan

bahwa perusahaan harus mampu mencapai semua visi dan misi tersebut. Visi dan misi

yang berhasil salah satunya ditentukan oleh kinerja perusahaan, baik dari faktor internal

Analisis SWOT

Visi dan Misi BNI Syariah

Faktor Eksternal Faktor Internal

Perumusan Strategi

Alternatif Strategi
Pemasaran
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maupun eksternal. Faktor tersebut harus dipertimbangkan dalam analisis SWOT.

Menurut David (2009:8) analisis SWOT adalah analisis terhadap kekuatan/kelemahan

internal, digabungkan dengan peluang/ancaman dari eksternal dan pernyataan misi yang

jelas yang menjadi dasar untuk penetapan tujuan dan strategi perusahaan. Analisis

SWOT yang telah dilakukan terhadap perusahaan selanjutnya dapat digunakan untuk

merumuskan strategi perusahaan untuk mencapai keunggulan bersaing.



III. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian dan Sumber Data

Jenis metode penelitian yang dilakukan adalah metode penelitian kualitatif dengan

pendekatan deskriptif. Peneliti memilih menggunakan metode penelitian kualitatif

untuk menentukan cara mencari, mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data hasil

penelitian tersebut. Penelitian kualitatif ini dapat digunakan untuk memahami interaksi

sosial, misalnya dengan wawancara mendalam sehingga akan ditemukan pola-pola yang

jelas. Penelitian yang dilakukan akan menggambarkan analisis SWOT dalam strategi

pemasaran pada PT. BNI Syariah. Pengumpulan data dengan teknik wawancara

(interview), pengamatan (observasi), serta doku mentasi yang digunakan untuk

mendukung penelitian ini. Penelitian kualitatif bertujuan memperoleh gambaran

seutuhnya mengenai suatu hal menurut pandangan manusia yang diteliti. Penelitian

kualitatif berhubungan dengan ide, persepsi, pendapat atau kepercayaan orang yang

diteliti dan kesemuanya tidak dapat diukur dengan angka.

Jenis data dan sumber data dalam penelitian ini adalah:
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a. Data Primer

Data primer adalah data penelitian yang berupa opini, sikap, pengalaman atau

karakteristik dari seseorang atau sekelompok orang yang menjadi subyek

penelitian. Sumber data dari jenis data primer adalah berupa hasil wawancara

(interview) secara langsung dengan pihak terkait yang menangani bidang yang

bersangkutan dengan masalah yang akan diteliti oleh peneliti.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dengan mengumpulkan

berupa bukti, catatan, atau laporan historis baik yang dipubliskasikan maupun

yang tidak dipublikasikan. Sumber data diproses dan peroleh secara langsung

dari PT. BNI Syariah.

3.2 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data digunakan peneliti untuk mendapatkan data dalam suatu

penelitian. Penelitian kali ini peneliti memilih jenis penelitian kualitatif maka data

yang diperoleh haruslah mendalam, jelas dan spesifik. Selanjutnya dijelaskan oleh

Sugiyono (2009:225) bahwa pengumpulan data dapat diperoleh dari hasil observasi,

wawancara, dokumentasi, dan gabungan atau triangulasi. Pada penelitian ini peneliti

menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara observasi, dokumentasi, dan

wawancara.
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Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut (Creswell,2010:267):

a. Wawancara

Wawancara adalah usaha untuk mengumpulkan data dengan melakukan

tanya jawab berkaitan dengan visi dan misi PT. BNI Syariah kepada bagian yang

memiliki wewenang untuk menjawab wawancara yang dilakukan oleh peneliti,

seperti manajer atau pimpinan perusahaan serta karyawan yang berkaitan dengan

tujuan penelitian.

b. Observasi

Observasi yang didalamnya peneliti langsung turun ke lapangan untuk

mengamati perilaku dan aktivitas individu-individu di lokasi penelitian.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik mengumpulkan data melalui bahan-bahan tertulis

berupa struktur organisasi, serta dokumen-dokumen tentang pendapat dan teori

yang berhubungan dengan masalah penelitian.

3.3 Fokus Penelitian

Subjek penelitian adalah subjek yang dituju untuk diteliti oleh peneliti. Objek penelitian

adalah obyek yang dijadikan penelitian atau yang menjadi titik perhatian suatu

penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah PT. BNI Syariah

yang berada di Bumi Serpong Damai, Tangerang dan yang menjadi objek penelitian

yaitu Strategi Pemasaran Produk Tabungan BNI Syariah.
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3.4 Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh akan dianalisa secara deskriptif kualitatif, dimana sebagian data

kualitatif yang akan diperoleh akan diangkakan sekedar untuk mempermudah

penggabungan dua atau lebih data variabel kemudian setelah didapat hasil akhir akan

dikualitatifkan kembali. Dalam penelitian ini perangkat analisis data yang akan

digunakan adalah dengan menggunakan analisis SWOT (Strength, Weakness,

Opportunities, dan Threats), untuk mengetahui strategi bersaing pada PT. Bank BNI

Syariah.

Analisis Matrik IFE (Internal Factor Evaluation) dan EFE (External Factor

Evaluation)

Matrik IFE digunakan untuk mengidentifikasi faktor-faktor lingkungan internal dan

menggolongkannya menjadi kekuatan dan kelemahan perusahaan melalui pembobotan.

Sedangkan matrik EFE digunakan untuk mengidentifikasi faktor-faktor lingkungan

eksternal dan menggolongkannya menjadi peluang dan ancaman perusahaan dengan

melakukan pembobotan.

Tahap-tahap untuk mengidentifikasi faktor-faktor lingkungan dalam matrik IFE dan

EFE adalah sebagai berikut :

1. Menyusun daftar faktor-faktor utama yang mempunyai dampak penting (critical

succes factors) untuk aspek internal (kekuatan dan kelemahan) dan eksternal

(peluang dan ancaman) perusahaan, kemudian menempatkannya pada kolom

pertama.
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2. Menentukan bobot (weight) dari critical succes factors. Penentuan bobot dilakukan

dengan jalan mengajukan identifikasi faktor strategis internal dan eksternal kepada

pihak manajemen perusahaan dengan menggunakan metode ”Paired Comparison”.

Metode ini digunakan untuk memberikan penilaian terhadap bobot setiap faktor

penentu internal dan eksternal. Untuk menentukan bobot setiap faktor penentu

internal dan eksternal. Untuk menentukan bobot setiap variabel digunakan skala 1,

2 dan 3. Skala yang digunakan untuk pengisian kolom adalah :

1 : jika indikator horisontal kurang penting daripada indikator vertikal

2 : jika indikator horisontal sama penting dibandingkan indikator vertikal

3 : jika indikator horisontal lebih penting dibanding indikator vertikal

Untuk lebih jelasnya rancangan bentuk penilaian pembobotan dapat dilihat pada

Tabel 2. berikut.

Tabel 2 Penilaian Bobot Faktor Strategi Eksternal dan Internal

Faktor Penentu A B C D E ... Total Bobot

A

B

C

D

E

...

Total

Sumber : Kinnear dalam Mayasari (2010)
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Bobot setiap variabel diperoleh dengan menentukan nilai setiap variabel terhadap

jumlah nilai keseluruhan variabel dengan menggunakan rumus :

= ∑
dimana : Bi = bobot variabel ke-i

Xi= jumlah variable ke-i

i = 1,2,3,...,n

n = jumlah variabel

Total bobot yang diberikan harus sama dengan 1,0. Pembobot ini kemudian

ditempatkan pada kolom kedua matrik IFE-EFE.

3. Menentukan rating setiap critical succes factors antara 1 sampai 4, dimana untuk

matrik IFE, skala nilai peringkat untuk kekuatan yang digunakan yaitu :

1 = sangat lemah 3 = kuat

2 = lemah 4 = sangat kuat

Untuk faktor-faktor kelemahan yaitu skala 1 berarti sangat kuat dan skala 4 berarti

sangat lemah. Sedangkan untuk faktor strategis eksternal peluang bagi perusahaan

diberi rating dengan skala yang digunakan yaitu :

1 = sangat rendah, respon kurang 3 = tinggi, respon diatas rata-rata

2 = rendah, respon sama dengan rata-rata 4 = sangat tinggi, respon superior

Untuk faktor-faktor ancaman yaitu, skala 4 berarti sangat rendah, respon superior

terhadap perusahaan. Skala 1 berarti tinggi, respon kurang terhadap perusahaan.
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Rating didasarkan pada efektifitas strategi perusahaan, serta rating juga berdasarkan

pada kondisi perusahaan.

4. Mengalikan nilai bobot dengan nilai rating untuk mendapatkan skor pembobotan

dan semua hasil kali tersebut dijumlahkan secara vertikal untuk mendapatkan skor

total bagi perusahaan yang dinilai. Hasil pembobotan dan peringkat (rating)

berdasarkan analisis situasi perusahaan dimasukkan dalam matrik. Matrik IFE dan

EFE diilustrasikan pada Tabel 3 dan 4.

Tabel 3 Analisis Matrik IFE

Faktor Kunci Internal Bobot Rating Bobot x Rating

Kekuatan :

-

-

Kelemahan :

-

-

Total

Sumber: David (2012: 231)

Total skor pembobotan berkisar antara 1 sampai 4 dengan rata-rata 2,5. Jika total

skor IFE (3,0 – 4,0) berarti kondisi internal perusahaan tinggi atau kuat, (2,0 – 2,99)

berarti kondisi internal perusahaan rata-rata atau sedang dan (1,0 – 1,99) berarti

kondisi internal perusahaan rendah atau lemah.
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Tabel 4 Analisis Matrik EFE

Faktor Kunci Eksternal Bobot Rating Bobot x Rating

Peluang :
-
-

Ancaman :
-
-

Total

Sumber: David (2012: 160)

Total skor pembobotan berkisar antara 1 sampai 4 dengan rata-rata 2,5. Total skor

EFE dikelompokkan dalam kuat (3,0 – 4,0) berarti perusahaan merespon kuat

terhadap peluang dan ancaman yang mempengaruhi perusahaan, rata-rata (2,0 –

2,99) berarti perusahaan merespon sedang terhadap peluang dan ancaman yang ada

dan lemah, (1,0 – 1,99) berarti perusahaan tidak dapat merespon peluang dan

ancaman yang ada.

Analisis Matrik IE (Internal-Eksternal)

Posisi perusahaan dalam industri di analisis dengan alat bantu matrik IE. Matrik ini

berupa pemetaan skor total matrik IFE dan EFE yang telah dihasilkan pada tahap-tahap

input.  Ilustrasi matrik IE dapat dilihat pada Gambar 3.1.  Sumbu horisontal pada

matrik IE menunjukkan skor total IFE sedangkan pada sumbu vertikal menunjukkan

skor total EFE.  Tujuan penggunaan matrik ini adalah untuk memperoleh strategi bisnis

di tingkat divisi unit bisnis yang lebih detail.
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Kuat Rata-rata Lemah
4,0 3,0 2,0 1,0

Tinggi

3,0

Sedang

2,0
Rendah

1.0

Gambar 1 Matrik Internal Eksternal (IE)
Sumber : David (2012: 344)

Diagram tersebut dapat mengindentifikasikan sembilan sel strategi perusahaan dalam

matrik IE, tetapi pada prinsipnya kesembilan sel itu dapat dikelompokkan menjadi

strategi utama, yaitu :

1. Strategi tumbuh dan bina (Growth and Build) yang berada pada sel I, II dan IV.

Strategi yang tepat untuk diterapkan adalah strategi intensif (penetrasi pasar,

pengembangan pasar dan pengembangan produk) atau strategi integratif (integrasi

ke depan, ke belakang dan horisontal).

2. Strategi mempertahankan dan memelihara (Hold and Maintain), yang berada pada

sel III, V, atau VII. Strategi penetrasi pasar dan pengembangan produk merupakan

dua strategi yang terbanyak dilakukan untuk tipe-tipe divisi ini.

3. Strategi panen atau divestasi (Harvest or Divest), yang berada pada sel VI, VIII, IX.

Strategi yang umum dipakai adalah strategi divestasi, dan strategi likuidasi.

Organisasi yang sukses dapat mencapai portofolio bisnis, yang diposisikan berada

dalam atau di sekitar sel I dalam matrik IE. Nilai-nilai IFE dikelompokkan dalam kuat

(3,0 – 4,0), sedang (2,0 – 2,99), dan lemah (1,0 – 1,99).  Sedangkan nilai-nilai EFE

I II III

IV V VI

VII VIII IX



47

dapat dikelompokkan dalam tinggi (3,0 – 4,0), sedang (2,0 – 2,99), dan rendah (1,0 –

1,99) (David, 2006: 344).

Analisis Matriks SWOT

Rais (2009:4), metode analisa SWOT dianggap sebagai metode analisa yang paling

dasar, berguna untuk melihat suatu topik atau permasalahan dalam 4 (empat) sisi yang

berbeda. Hasil analisis biasanya adalah arahan atau rekomendasi untuk

mempertahankan kekuatan dan menambah keuntungan dari peluang yang ada, dan juga

mengurangi kelemahan dan menghindari ancaman. Jika digunakan dengan benar,

analisa SWOT akan membantu kita untuk melihat sisi-sisi yang terlupakan atau tidak

terlihat selama ini. Analisa ini terbagi atas empat komponen dasar yaitu:

S = Strenghts, adalah situasi atau kondisi yang merupakan kekuatan dari organisasi atau

program pada saat ini.

W = Weaknesses, adalah situasi atau kondisi yang merupakan kelemahan dari organisasi

atau program pada saat ini

O = Opportunities, adalah situasi atau kondisi yang merupakan peluang dari luar

organisasi dan memberikan peluang berkembang bagi organisasi di masa depan.

T = Threats, adalah situasi atau kondisi yang merupakan ancaman bagi organisasi yang

datang dari luar organisasi yang dapat mengancam eksistensi organisasi di masa

depan.
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Perbandingan antara empat komponen dasar (SWOT) dijelaskan dalam skema matriks

SWOT. Matriks SWOT terdiri dari 8 sel: 4 sel berisi inventori variable internal dan

lingkungan bisnis (eksternal) dan empat sel lainnya yang berisi implikasi strategis yang

ditimbulkannya. Sel 1 berisi daftar (list) kekuatan (S) perusahaan yang berhasil

dibangun oleh manajemen dan sel 2 berisi daftar kelemahan (W) yang ingin

dihilangkan. Oleh karena itu sel 1 dan 2 secara berturut-turut disebut sel S dan sel W. sel

3 berisi daftar peluang (O) yang dimiliki pada masa sekarang dan yang akan datang dan

sel 4 berisi daftar ancaman (T) yang sedang dihadapi sekarang dan yang akan datang.

Oleh karena itu sel 3 dan 4 secara berturut-turut disebut sel O dan sel T.

Sel 5 merupakan pilihan strategi yang hendak dipilih oleh manajemen berdasar

kombinasi kekuatan dan peluang bisnis yang ada pada sel S dan O, oleh karena itu

disebut sebagai sel atau strategi SO. Strategi pada sel tersebut juga sering disebut

sebagai strategi maksi-maksi. Sel 6 adalah strategi yang hendak dipilih oleh manajemen

berdasarkan kombinasi kelemahan dan peluang bisnis yang ada pada sel W dan O dan

oleh karena itu disebut sebagai sel atau strategi WO. Strategi pada sel WO juga sering

dinamai sebagai straregi mini-maksi. Sel 7 berisi pilihan strategi yang ditimbulkan oleh

kombinasi sel S dan T dan oleh karena itu disebut sel atau strategi ST. strategi ini juga

sering juga dinamai sebagai strategi maksi-mini. Sel 8 berisi strategi hasil kombinasi sel

W dan T dan oleh karena itu sering disebut sel atau strategi WT. strategi ini juga sering

dinamai sebagai strategi mini-mini.
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Tabel 5 Secara skematis, matriks SWOT dapat digambarkan sebagai berikut:

Lingkungan

Internal

Lingkungan

Eksternal

Kekuatan Perusahaan

(S)

Kelemahan perusahaan

(W)

Peluang Bisnis

(O)

Strategi S – O

Maksi – Maksi

Strategi W – O

Mini – Maksi

Ancaman Bisnis

(T)

Strategi S – T

Mini – Maksi

Strategi W – T

Mini – Mini

Sumber : David (2012)

Analisis Matriks QSPM (Quantitative Strategic Planning Matrix)

Setelah mengembangkan sejumlah alternatif strategi, perusahaan harus mampu

mengevaluasi dan kemudian memilih strategi yang terbaik dan paling cocok dengan

kondisi internal perusahaan serta lingkungan eksternal. Penggunaan QSPM dapat

dilihat pada Tabel 8. Ada enam langkah yang harus diikuti untuk membuat matrik

QSPM yaitu:

1. Menyusun daftar kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang sama dengan

matrik SWOT.
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2. Memberikan bobot untuk kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman. Bobot ini

sama dengan bobot yang diberikan pada matrik IFE dan EFE.

3. Menyusun alternatif strategi yang akan dievaluasi.

4. Menetapkan nilai daya tarik (Attractiveness Scores - AS) yang berkisar antara 1

sampai 4. Nilai 1 = tidak menarik, 2 = agak menarik, 3 = cukup menarik, 4 = sangat

menarik.  Bila tidak ada pengaruhnya terhadap alternatif strategi yang sedang

dipertimbangkan  tidak diberikan nilai (AS).

5. Menghitung total nilai daya tarik (Total Attractiveness Scores – TAS), kemudian

mengalikan bobot dengan nilai daya tarik (AS).

6. Menghitung jumlah total nilai daya tarik (STAS). Alternatif strategi yang

memiliki nilai total terbesar merupakan strategi yang paling baik.

Tabel 6. Matrik QSPM (Quantitative Strategic Planning Matrix)
Faktor-Faktor

Sukses Strategi
Bobot Alternatif Strategi

Strategi I Strategi II Strategi III

AS TAS AS TAS AS TAS

Kekuatan
-

Kelemahan
-

Peluang
-

Ancaman
-

Total

Sumber : David, (2006: 353)

Keterangan :

AS= Attractiveness Scores (Nilai Daya Tarik)
TAS = Total Attractiveness Scores (Total Nilai Daya Tarik)
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3.5 Pengujian Keabsahan Data

Setiap penelitian kualitatif harus diuji keabsahan datanya sehingga dapat

dipertanggungjawabkan, karena data penelitian kualitatif dinyatakan valid apabila tidak

terjadi perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang terjadi sesungguhnya

pada objek yang diteliti. Menurut Sugiyono (2009:112) upaya untuk menentukan

keabsahan data dalam penelitian perlu di uji melalui uji kredibilitas.

Uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif

antara lain dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan

dalam penelitian, tringulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus

negative dan member check. Penelitian kualitatif, temuan atau data

dapat dikatakan kredibel atau valid apabila tidak ada perbedaan antara yang

dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi.



Hasil dari penelitian mengenai strategi pemasaran Bank BNI Syariah Cabang

Bumi Serpong Damai dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1) Faktor internal dari Bank BNI Syariah Cabang Bumi Serpong Damai

kekuatannya adalah  Brand Image yang sudah dikenal oleh masyarakat,

Tersebarnya kantor cabang di Indonesia, Citra perusahaan yang baik,

Memiliki SDM yang berkualitas, dan Pelayanan konsumen yang baik. Faktor

Internal yang menjadi kelemahan adalah Image di masyarakat, BNI Syariah

sebagai yang diperuntukan hanya untuk orang islam, Kurangnya sosialisasi

yang dilakukan di kalangan pelajar tentang pengetahuan perbankan syariah,

Promosi yang masih kurang gencar, Kurangnya advertising yang dilakukan

pada media televisi, dan Butuh penyesuaian dan pelatihan bagi karyawan baru.

Faktor Eksternal yang menjadi peluang adalah Kertetarikan masyarakat pada

sistem perbankan syariah, Masih dapat meluasnya pangsa pasar bank syariah

secara Nasional, Banyaknya populasi penduduk yang beragama Islam,

Teknologi yang semakin berkembang, dan Pertumbuhan yang pesat dengan

pembangunan bank syariah di daerah-daerah. Faktor Eksternal yang menjadi

ancaman adalah Perubahan pendapatan pada masyarakat, Semakin gencarnya

promosi bank syariah kompetitor yang menggunakan teknologi, Banyaknya

V. Simpulan dan Saran

5.1 Simpulan
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Bank umum syariah dan Unit usaha syariah yang tumbuh di Indonesia,

Kekuatan nasabah untuk memilih bank cukup tinggi, dan Banyaknya produk

yang sejenis.

2) Hasil dari analisis SWOT menghasilkan 7 strategi dimana prioritas

pelaksanaan strategi tersebut diurutkan dengan menggunakan matriks QSPM.

Alternatif-alternatif strateginya adalah

1. Meningkatkan kualitas produk pada setiap kantor cabang dengan tetap

mempertahankan sistem bagi hasil yang kompetitif dan memberikan

kenyamanan serta kemudahan dalam bertransaksi dengan menggunakan

fasilitas e-banking agar nasabah tetap loyal.

2. Melakukan Promosi dengan memanfaatkan teknologi seperti melalui

media sosial serta iklan di televisi.

3. Melakukan kegiatan training kepada karyawan baru dengan metode yang

tepat.

4. Melakukan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat tentang pengetahuan

perbankan syariah.

5. Menambah fitur-fitur produk dengan memanfaatkan teknologi secara

optimal serta mempertahankan kualitas sumber daya manusia untuk dapat

memberikan pelayanan yang baik agar dapat menghadapi persaingan.

6. Merancang harga secara fleksibel sesuai dengan kondisi ekonomi dan

politik.

7. Melakukan inovasi terus dalam produk-produknya untuk bersaing dengan

para kompetitornya.
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 BNI Syariah Cabang Bumi Serpong Damai sebaiknya melakukan strategi

meningkatkan volume penjualan dengan terus mengoptimalkan kegiatan

pemasaran dengan melakukan kegiatan promosi dengan lebih efektif dan

efisien. Melakukan Promosi, misalnya melalui penyediaan brosur saat

membuka gerai saat mengikuti acara seminar atau kegiatan (event) lainnya

agar calon nasabah bisa mengetahui dan mempelajari produk-produk yang

ditawarkan dan melakukan advertising melalui media televisi.

 Meningkatkan pelayanan dan keamanan pada penggunaan fasilitas e-

banking agar para nasabah dapat lebih nyaman.

 Meningkatkan dalam Sosialisai kepada para kalangan pelajar sehingga

para pelajar juga bisa mengetahui perbedaan antara bank konvensional dan

syariah.

 Menambah jumlah kantor cabang pembantu maupun kantor kas serta

menambah jumlah ATM agar memberikan kemudahan kepada nasabah

untuk melakukan transaksi.

 Terus menambah inovasi fitur produk dan fasilitas, khususnya

memberikan program-program menguntungkan yang belum terealisasikan.

Diharapkan BNI Syariah bisa mengeluarkan program-program

menguntungkan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan keinginan

nasabah sebagai daya tarik nasabah.

 Meningkatkan kualitas SDM yang dimiliki perusahaan. Melatih SDM agar

berkualitas, proses rekrutmen yang kompeten serta melaksanakan program

5.2 Saran
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evaluasi dan perbaikan untuk terus mengembangkan potensi SDM yang

menjadi pendukung untuk mewujudkan tujuan perusahaan di masa

mendatang.
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