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ABSTRAK

ANALISIS STRATEGI PEMASARAN PT POS INDONESIA
PROVINSI LAMPUNG

Oleh

NALDO PRAMIGO

Di era globalisasi seperti ini, banyak perusahaan yang berdiri dengan berbagai
produk atau jasa baru yang ditawarkan. Semakin bertambahnya perusahaan-
perusahaan yang ada, tentunya akan memperketat persaingan dalam pasar.
Ketatnya persaingan menyebabkan perusahaan berusaha untuk memenangkan
persaingan dengan cara menerapkan strategi bersaing yang tepat sehingga dapat
melaksanakan serta mewujudkan tujuan-tujuan perusahaan sesuai dengan apa
yang diharapkan. PT Pos Indonesia mempunyai pesaing yang sangat kuat dalam
pengiriman surat dan barang. Sebuah perusahaan tanpa didukung adanya strategi
pemasaran yang tepat, maka kecil kemungkinan tujuan perusahaan akan tercapai.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor internal yang menjadi
kekuatan dan kelemahan serta faktor eksternal yang menjadi peluang dan
ancaman bagi PT Pos Indonesia, lalu menganalisis alternatif strategi pemasaran
apa yang sesuai dan merekomendasikan prioritas strategi dengan kondisi PT Pos
Indonesia, Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif dan tahapan
formulasi- formulasi strategi, yaitu matriks IFE dan EFE, matriks IE dan matriks
SWOT, Untuk mengetahui apakah strategi pemasaran yang diterapkan PT Pos
Indonesia mampu membuat PT Pos Indonesia bertahan

Kata Kunci : PT Pos Indonesia, Faktor Internal, Faktor Eksternal, Matriks IFE,
Matriks EFE, Matriks IE, Matriks SWOT



ABSTRACT

MARKETING ANALYSIS STRATEGY OF PT POS INDONESIA IN
LAMPUNG PROVINCE

By

NALDO PRAMIGO

In this globalization era, considerably there are so many corporations with
various brand new products or services offered to consumer. Since a lot of new
corporations take part on the market, obviously will tighten the competition
among them. The increasing of competition number will cause the corporation try
their best to win the market share by implementing the right competitive startegy
so they can reach the corporation’s goal as they wish. PT Pos Indonesia has few
strong competitors on product delivering services. a corporation without a right
marketing strategy will have a little chance on gaining the corporation’s goal.

This research’s purpose is to identify the internal factor which have been an
strength or weakness and the external factor which have been opportunity or
threat for PT Pos Indonesia, and then to analize the alternative marketing strategy
which is suitable and recommend a strategic priority with the condition of PT Pos
Indonesia. This research use the descriptive analisis method and strategic
formulation’s step, which are IFE and EFE Matrix, IE and SWOT Matrix, to
understand what kind of strategy that implemented by PT Pos Indonesia and make
them survive in the market competition.

Keywords : PT Pos Indonesia, Internal Factor, Eksternal Factor, IFE Matrix, EFE
Matrix, IE Matrix, SWOT Matrix
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MOTTO

“Barang siapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan membukakan jalan keluar
baginya, dan Dia memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Dan
barang siapa. bertawakal kepada Allah, niscaya Dia menjadikan kemudahan baginya

dalam urusannya”
(Q.S Al-Talaq, ayat 2,3,4)

“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan”
(Q.S Asy-Syarh, ayat 6)

“Janganlah kamu bersedih, sesungguhnya Allah beserta kita”
(Q.S At-Taubah, ayat 40)

“Bila kamu tak tahan lelahnya belajar maka kamu akan menanggung perihnya
kebodohan”

(Syafi’i)

“Pendidikan memiliki akar yang pahit, namun memiliki buah yang manis”
(Aristoteles)

“Semakin banyak kita belajar, semakin banyak ketidaktahuan kita”
(NN)

“Jangan takut gelap karna tidak jauh dari kamu ada cahaya”
(Naldo Pramigo)
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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Komunikasi merupakan hal yang penting dalam kehidupan sehari-hari.

Menurut Ross (1983) dalam Mulyana (2005), komunikasi adalah suatu proses

menyortir, memilih dan mengirimkan simbol-simbol sedemikian rupa sehingga

membantu pendengar membangkitkan makna atau respons dari pikirannya yang

serupa dengan yang dimaksudkan komunikator.

Sebelum perkembangan maju seperti sekarang ini, surat merupakan hal yang

penting dalam berkomunikasi. Saat ini surat bukan satu-satunya cara

berkomunikasi jarak jauh, bahkan email dan SMS (Short Message Service) dapat

mengirimkan pesan yang satu menit atau kurang sudah dapat diterima.

Perkembangan dunia dewasa ini ditandai dengan arus globalisasi di segala bidang

yang membawa dampak cukup pesat bagi perkembangan perekonomian

Indonesia.

PT Pos Indonesia merupakan sebuah badan usaha milik negara (BUMN)

Indonesia yang bergerak di bidang layanan pos yang berbentuk pengiriman surat,

pengiriman uang maupun pengiriman paket. Kantor pos pertama didirikan di

Batavia (sekarang Jakarta) oleh Gubernur Jenderal G.W. Baron van Imhoff pada
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tanggal 26 Agustus 1746 dengan tujuan untuk lebih menjamin keamanan surat-

surat penduduk, terutama bagi mereka yang berdagang dari kantor-kantor di luar

Jawa dan bagi mereka yang datang dari dan pergi ke negeri Belanda. Sejak itulah

pelayanan pos telah lahir mengemban peran dan fungsi pelayanan kepada publik.

Setelah Kantor pos Batavia didirikan, maka empat tahun kemudian didirikan

Kantorpos Semarang untuk mengadakan perhubungan pos yang teratur antara ke

dua tempat itu dan untuk mempercepat pengirimannya. Rute perjalanan pos kala

itu ialah melalui Karawang, Cirebon, dan Pekalongan.

PT Pos Indonesia telah beberapa kali mengalami perubahan status mulai dari

Jawatan PTT (Post, Telegraph dan Telephone). Badan usaha yang dipimpin oleh

seorang Kepala Jawatan ini operasinya tidak bersifat komersial dan fungsinya

lebih diarahkan untuk mengadakan pelayanan publik. Perkembangan terus terjadi

hingga statusnya menjadi Perusahaan Negara Pos dan Telekomunikasi (PN

Postel). Mengamati perkembangan zaman di mana sektor pos dan telekomunikasi

berkembang sangat pesat, maka pada tahun 1965 berganti menjadi Perusahaan

Negara Pos dan Giro (PN Pos dan Giro), dan pada tahun 1978 berubah menjadi

perum Pos dan Giro yang sejak ini ditegaskan sebagai badan usaha tunggal dalam

menyelenggarakan dinas pos dan giropos baik untuk hubungan dalam maupun

luar negeri. Selama 17 tahun berstatus perum, maka pada Juni 1995 berubah

menjadi Perseroan Terbatas dengan nama PT Pos Indonesia (Persero).

PT Pos Indonesia kini telah mampu menunjukkan kreativitasnya dalam

pengembangan bidang perposan Indonesia dengan memanfaatkan infrastruktur
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jejaring yang dimilikinya yang mencapai sekitar 24 ribu titik layanan yang

menjangkau 100 persen kota/kabupaten, hampir 100 persen kecamatan dan 42

persen kelurahan/desa, dan 940 lokasi transmigrasi terpencil di Indonesia. Seiring

dengan perkembangan informasi, komunikasi dan teknologi, jejaring PT Pos

Indonesia sudah memiliki 3.700 kantor pos online, serta dilengkapi electronic

mobile pos di beberapa kota besar (website PT Pos).

PT Pos Indonesia yang berada di Provinsi Lampung dibagi menjadi tiga

wilayah yaitu, Bandar lampung, Metro, dan Kotabumi. wilayah Bandar Lampung

memiliki 45 kantor cabang dengan jumlah total jumlah pekerja 294 termasuk

pegawai tetap, tenaga kerja kontrak dan pegawai harian lapangan yang tersebar di

wilayah Lampung Selatan, Pesawaran, Tanggamus, Pringsewu, dan Bandar

Lampung dengan satu kantor pusat pemeriksa yaitu di Jl. KH. Ahmad Dahlan No.

21 Pahoman, Bandar Lampung. Semua surat ataupun paket yang masuk di kantor

cabang wilayah Provinsi Lampung akan dikumpulkan menjadi satu di kantor

pemeriksa pusat sebelum akhirnya didistribusikan ke kantor pos tujuan.

Gambar 1. Proses Surat Atau Paket Masuk Sampai Diterima

Sumber : PT Pos Indonesia, 2016.
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Gambar 1 menjelaskan tahapan bagaimana surat atau paket masuk sampai ke

penerima secara garis besar, di mana alur proses delivery dimulai, surat atau paket

dalam negeri maupun luar negeri dikirim menggunakan melalui darat dan udara.

Tabel 1. Daftar Berbagai Produk Yang Ditawarkan PT Pos Indonesia

NO. PRODUK PEMBAGIAN DALAM PRODUK
1. SURAT DAN PAKET DALAM NEGERI

- POS EKSPRESS
- KILAT KHUSUS
- PAKET BIASA
- JUMBO

LUAR NEGERI
- EXPRESS MAIL SERVICE (EMS)
- RLN (POS TERCATAT)
- PRANGKO

2. JASA KEUANGAN
(JAKU)

- POSPAY
- WESEL POS
- GIRO POS
- FUND DISTRIBUTION
- BANK CHANELLING

3. PROPERTI - JASA AGEN PROPERTI, JASA
PENGELOLAAN DAN PENYEWAAN
GEDUNG PERKANTORAN, TAMAN
HIBURAN / REKREASI DAN KAWASAN
BERIKAT

- JASA KESELAMATAN KERJA,
KEAMANAN DAN KEBERSIHAN

- JASA KONSULTASI BIDANG
MANAJEMEN OPERASI DAN
PEMELIHARAAN PROPERTI

- JASA REKAYASA (ENGINEERING) DAN
KONSULTAN BIDANG PEKERJAAN
UMUM / SIPIL, ARSITEKTUR DAN DESIGN

- JASA PENGELOLAAN DAN PENGUSAHA
PROPERTI

4. LOGISTIK - POINT TO POINT
- KARGO POS
- WAREHOUSING
- CUSTOMS CLEARANCE
- MANAGEMENT INVENTORY
- MARKING & LABELLING / PRAPOSTING
- TRACKING

5. FILATELI - PRISMA (PRANGKO IDENTITAS MILIK
ANDA)

Sumber : Website PT Pos Indonesia, 2016.
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Tabel 1 di atas memperlihatkan jenis-jenis produk yang ditawarkan oleh PT

Pos Indonesia. Produk surat dan paket dibagi lagi menjadi dua, yaitu dalam negeri

dan luar negeri. Perbedaan macam-macam paket dalam negeri adalah jangka

waktu surat dan paket diterima oleh penerima, untuk pos ekspress hari ini kirim

besok sampai, untuk kilat khusus jangka waktunya 3-4 hari, untuk paket biasa 5

hari, untuk paket jumbo berbeda dari yang lain yaitu paket yang beratnya lebih

dari 150kg. Perbedaan paket yang ditawarkan untuk luar negeri yaitu, untuk paket

EMS ini dapat dilacak sampai paket atau surat diterima oleh penerima dan jangka

waktunya 5-7 hari, untuk RLN paket ini juga dapat dilacak namun jangka waktu

sampai 15 hari, untuk Prangko paket ini menggunakan prangko jadi tidak bisa

dilacak. PT Pos Indonesia juga mempunyai anak perusahaan yang bergerak dalam

bidang properti dan logistik.

Tabel 2. Data Tarif Pengiriman Surat Dan Barang Serta Wesel Pos Dari
Bandar Lampung

NO. KOTA TUJUAN
POS EKSPRESS (RP) WESEL POS

0-100
GR

101-
250GR

BARANG
>2000GR

PRODUK
DOMESTIK

BESARAN
UANG

TARIF
(RP)

1 JAKARTA PUSAT 14000 15000 20000 INSTAN 0-1JUTA 18000
2 JAKARTA BARAT 14500 15500 20500 INSTAN 1-5JUTA 25000
3 JKT SELATAN 14500 15500 20500 INSTAN 5-15JUTA 35000
4 JKT TIMUR 14500 15500 20500 INSTAN 15-25JUTA 50000
5 JAKARTA UTARA 14500 15500 20500 PRIMA 0-1JUTA 12000
6 TANGGERANG 16500 18000 23500 PRIMA 1-5JUTA 20000
7 CIPUTAT 16500 18000 23500 PRIMA 5-15JUTA 30000
8 BOGOR 16500 18000 23500 PRIMA 15-25JUTA 45000
9 DEPOK

16500 18000 23500

LUAR NEGERI

BESAR UANG TARIF(R
P)

10 SAWANGAN 18000 19500 25500 0-500RIBU 20000
11 CIBINONG 17000 18000 24000 500-1JUTA 25000
12 BEKASI 16500 18000 23500 1-3JUTA 40000
13 PONDOK GEDE 18000 19500 25500 3-5JUTA 55000
14 MEDAN 27500 29500 39000 5-10JUTA 90000
15 PADANG 24500 26500 35000 >10JUTA

KENAIKAN
SETIAP
5JUTA

40000
16 PEKANBARU 26000 28000 37000
17 BATAM 26000 28000 37000
18 PALEMBANG 23500 25500 33500

Sumber : PT Pos Indonesia Provinsi Lampung, 2016.
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Tabel 2 memperlihatkan tarif pengiriman surat dan paket di beberapa kota dan

tarif wesel pos domestik dan luar negeri. Tarif pengiriman surat dan barang

dihitung berdasarkan jarak kota kirim ke kota diterima. Perbedaan tiga jenis paket

yang ada di PT Pos adalah untuk Pos Ekspress hanya menjangkau kota-kota besar

karena sistemnya yang hari ini kirim hari ini sampai, untuk Pos Kilat Khusus dan

Pos biasa lebih lama karena menjangkau hingga ke pelosok desa. Pengiriman

surat dan paket luar negeri seperti menggunakan EMS dan RLN tarif tidak dapat

dipastikan karena tergantung dengan dollar, ketika dollar naik maka tarif

pengiriman akan naik begitu juga sebaliknya. Tarif wesel pos dihitung

berdasarkan besaran uang yang dikirim, untuk tiap harganya dapat dilihat pada

Tabel 2.

Tabel 3. Data Transaksi Jasa Pengiriman Pt Pos Indonesia Provinsi
Lampung, Tahun 2015

BULAN

PENGIRIMAN PAKET DAN SURAT

POSPAYEKSPRES
(PIECE)

PAKET
KILAT

KHUSUS

SURAT
KILAT

KHUSUS

PAKET
BIASA

EMS
(PIECE)

JANUARI 45.154 959 36.403 1.004 277 143.682
FEBRUARI 52.988 1.006 30.689 963 226 137.219
MARET 36.823 1.183 42.238 1.136 325 151.445
APRIL 22.804 1.083 33.594 1.112 326 144.880
MEI 20.711 1.083 32.908 1.067 276 146.973
JUNI 20.619 1.353 38.406 1.300 322 148.835
JULI 19.809 1.761 34.788 942 252 135.155
AGUSTUS 23.635 996 40.470 1.319 278 146.683
SEPTEMBER 20.191 822 42.802 1.491 249 143.955
OKTOBER 18.949 786 38.339 1.538 269 146.156
NOVEMBER 21.415 676 40.567 1.356 261 147.224
DESEMBER 21.726 683 38.288 1.251 252 181.254

Sumber : PT Pos Indonesia Provinsi Lampung, 2015.
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Tabel 2 memperlihatkan jumlah transaksi pengiriman surat dan paket serta

pospay (wesel) selama satu tahun. Selama tahun 2015, transaksi yang dilakukan

dalam PT Pos Indonesia Provinsi Lampung mengalami naik turun yang

signifikan, seperti pada surat dan paket kilat khusus mengalami kenaikan dari

1.353 pengiriman pada bulan juni menjadi 1.761 pengiriman pada bulan Juli lalu

pada bulan berikutnya mengalami penurunan yang sangat drastis yaitu dari 1.761

pengiriman menjadi 996 pengiriman.

Ada dua macam klien PT Pos Indonesia, yaitu klien pusat dan klien lokal.

Klien lokal hanya dalam wilayah Provinsi Lampung, sedangkan untuk klien pusat

untuk seluruh indonesia. Kerjasama untuk klien lokal lebih kepada pengiriman

surat dan paket, namun ada juga seperti pendistribusian benih yang dilakukan PT

Pertani (Persero), penyaluran obat-obatan oleh Dinas Kesehatan Provinsi

Lampung, dan pembayaran tagihan bank oleh beberapa bank.

Kerjasama untuk klien pusat seperti, penagihan rekening listrik oleh PT PLN,

pembayaran tagihan TV kabel, pembayaran gas kepada PD Petro Prabu,

pembayaran premi Asuransi, pembelian tiket pesawat, pembelian tiket kereta api,

bank chanelling, pembayaran leasing.

dan pembayaran telekomunikasi baik selular maupun telkom indonesia.

Perusahaan atau klien yang menggunakan jasa PT Pos Indonesia selain dalam

pengiriman surat dan paket dapat dilihat pada Tabel 4a dan 4b.
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Tabel 4a. Daftar Klien Pusat PT Pos Indonesia

NO. PERUSAHAAN/ LEMBAGA JENIS PELAYANAN
1. PT PLN (PERSERO) PEMBAYARAN TAGIHAN LISTRIK
2. PT TOYOTA ASTRA FINANCIAL

SERVICE
PEMBAYARAN KREDIT/CICILAN
MOBIL

3. PT SATELIT PALAPA INDONESIA PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON
SELULAR

4. PT TELEKOMUNIKASI SELULAR PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON
SELULAR

5. PT TELKOM INDONESIA TBK PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON
RUMAH DAN INDIHOME

6. PT FEDERAL INTERNATIONAL
FINANCE (FIF)

PEMBAYARAN KREDIT BARANG
DAN KENDARAAN BERMOTOR

7. PT DINAMIKA MULTI FINANCE TBK
(ADIRA FINANCE)

PEMBAYARAN KREDIT BARANG
DAN KENDARAAN BERMOTOR

8. PT SUMMIT OTO FINANCE PEMBAYARAN ASURANSI
KENDARAAN DAN CICILAN
KENDARAAN

9. COLUMBIA PEMBAYARAN KREDIT
PERALATAN RUMAH TANGGA
DAN FURNITURE

10. CITIBANK PEMBAYARAN CICILAN/BANK
CHANELLING

11. BII BANK CHANELLING
12. BTN BANK CHANELLING
13. BANK PERMATA BANK CHANELLING
14. AEON CREDIT CARD PEMBAYARAN KARTU KREDIT

DAN CICILAN BARANG
15. PT KERETA API INDONESIA PEMBELIAN TIKET KERETA API
16. PT CITILINK INDONESIA PEMBELIAN TIKET PESAWAT
17. PT ASURANSI JIWASRAYA

(PERSERO)
PEMBAYARAN ASURANSI JIWA

18. BPJS KESEHATAN PEMBAYARAN ASURANSI
19. PRUDENTIAL FINANCIAL, INC PEMBAYARAN ASURANSI

KESEHATAN, PENDIDIKAN DAN
JIWA

20. PT MNC SKY VISION TBK PEMBAYARAN TAGIHAN TV
KABEL INDOVISION/TOP TV/OKE
TV

21. PT NISSAN FINANCE SERVICE
INDONESIA

PEMBAYARAN KREDIT
KENDARAAN BERMOTOR

22. PT MEGA MEDIA INDONESIA PEMBAYARAN TV KABEL
(ORANGE TV)

23. PD PETRO PRABU PEMBAYARAN GAS
24. NEXMEDIA PAYTV PEMBAYARAN TV KABEL
25. TOPAS TV PEMBAYARAN TV KABEL
26. K-VISION TV KABLE PEMBAYARAN TV KABEL

Sumber : PT Pos Indonesia Provinsi Lampung, 2016.
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Tabel 4b. Daftar Klien Lokal PT Pos Indonesia

PERUSAHAAN/LEMBAGA JENIS PELAYANAN TAHUN MOU
1. BANK INDONESIA PENGIRIMAN SURAT DAN

PAKET
-

2. DINAS KESEHATAN
PROVINSI LAMPUNG

PENYALURAN OBAT-
OBATAN DAN MP-ASI

-

3. PT PERTANI (PERSERO) PENDISTRIBUSIAN BENIH 2009
4. PT BANK MANDIRI CAB

MALAHAYATI
BANK CHANELLING

2009

5. PT GARUDA FOOD PENGIRIMAN SURAT,
PAKET DAN LOGISTIC

2009

6. KANWIL DJP BN-LPG PENGIRIMAN SURAT,
PAKET, DAN
PEMBAYARAN PAJAK

2010

7. CIMB NIAGA AUTO
FINANCE

PEMBAYARAN LEASING
2010

8. PT BANK BTPN BANK CHANELLING 2011
9. PT SUZUKI FINANCE PEMBAYARAN LEASING 2011
10. PT ASDP BAKAUHENI PENGIRIMAN SURAT DAN

PAKET
2011

11. PT BCA FINANCE PEMBAYARAN LEASING 2011
12. PT BANK BUKOPIN BANK CHANELLING 2012
13. LAPAS NARKOTIKA KLS II

LAMPUNG
PENGIRIMAN SURAT DAN
PAKET

2012

14. PT INDOMARCO
PRISMATAMA

PENGIRIMAN SURAT DAN
PAKET LOGISTIC

2012

15. PT SUMBER ALFARIA
TRIJAYA

LOGISTIC
2012

16. BANK MUAMALAT BANK CHANELLING 2012
17. PT ASTRA SEDAYA

FINANCE
PEMBAYARAN LEASING

2012

18. PT BANK BCA BANK CHANELLING 2013
19. PT BNI TANJUNG KARANG BANK CHANELLING 2013
20. PT PELINDO II PENGIRIMAN SURAT DAN

PAKET
2013

21. PT MANDALA LINTAS
NUSA (NUSANET)

PEMBAYARAN TAGIHAN
INTERNET

2013

22. PT GARUDA INDONESIA PENGIRIMAN SURAT,
PAKET DAN PEMBELIAM
TIKET

2013

23. PT BANK NIAGA BANK CHANELLING 2013
24. PTPN VII PENGIRIMAN SURAT DAN

PAKET
2014

25. PT JAMSOSTEK/BPJS
KETENAGAKERJAAN

PENGIRIMAN SURAT,
PAKET, DAN
PEMBAYARAN BPJS

2014

26. PT BFI FINANCE PEMBAYARAN LEASING 2014

Sumber : PT Pos Indonesia Provinsi Lampung, 2016.
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Dari Tabel 4b di atas dapat dibuat grafik untuk melihat kenaikan dan penurunan

jumlah klien PT Pos Indonesia Provinsi Lampung yang tercermin pada Gambar 1.

Gambar 2. Grafik Klien Lokal PT Pos Indonesia Provinsi Lampung, Tahun
2009-2014

PT Pos Indonesia mempunyai pesaing yang sangat kuat dalam pengiriman

surat dan barang yaitu DHL. DHL merupakan perusahaan multinasional dalam

bidang kurir ekspres dan logistik yang bermarkas di Bonn, Jerman dan Plantation,

Florida, Amerika Serikat. Perusahaan ini didirikan tahun 1969 oleh Adrian

Dalsey, Larry Hillblom, dan Robert Lynn. Saat ini DHL mempekerjakan 285.000

pekerja dan beroperasi di lebih dari 220 negara. Sejak tahun 2003 perusahaan ini

berada di bawah grup Deutsche Post Wolrd Net (DPWN) Jerman. Jumlah kantor

mereka 6.500. Transportasi penerbangan berjumlah 420 serta kendaraan

berjumlah 76.200, hadir di lebih dari 220 negara dan wilayah di seluruh dunia.

DHL mencakup unit bisnis DHL Express, DHL Parcel, DHL eCommerce, DHL

Global Forwarding, DHL Freight dan DHL Supply Chain. Selain DHL, PT Pos
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Indonesia mempunyai total 50 pesaing, berikut beberapa pesaing dapat dilihat

dalam Tabel 5.

Tabel 5. Daftar Pesaing PT Pos Indonesia

Sumber : PT. Pos Indonesia Provinsi Lampung

Era globalisasi seperti ini, banyak perusahaan yang berdiri dengan berbagai

produk atau jasa baru yang ditawarkan. Semakin bertambahnya perusahaan-

perusahaan yang ada, tentunya akan memperketat persaingan dalam pasar.

Ketatnya persaingan menyebabkan perusahaan berusaha untuk memenangkan

persaingan dengan cara menerapkan strategi bersaing yang tepat sehingga dapat

melaksanakan serta mewujudkan tujuan-tujuan perusahaan sesuai dengan apa

yang diharapkan.

Strategi pemasaran yang digunakan PT Pos Indonesia adalah selalu berinovasi

dalam setiap produknya, seperti pada wesel pos. Wesel pos adalah produk atau

jasa PT Pos Indonesia dalam pengiriman uang, pengiriman wesel pos akan

menghabiskan waktu beberapa hari sampai satu minggu, lalu PT Pos Indonesia

berinovasi dengan pengiriman wesel pos dapat sehari sampai dengan

menggunakan KTP sebagai syarat pengirimannya, sekarang wesel pos sudah

NO. DAFTAR PESAING

1. DHL (JERMAN)
2. TNT (BELANDA)
3. TIKI
4. JNE
5. JT EXPRESS
6. INDAH CARGO
7. JATAYU
8. ESL EXPRESS
9. FEDEX
10. DAN LAIN-LAIN
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dapat mengirimkan uang yang langsung ditransfer ke pemilik rekening. Tabel di

bawah ini memperlihatkan market share PT Pos Indonesia dalam negeri tahun

2015.

Tabel 6. Market Share Jasa Kurir Tahun 2015

NO. MEREK BOBOT (%)
1. JNE 43,5%
2. TIKI 36,2%
3. POS INDONESIA 6,7%
4. DHL 2,1%

Sumber : www.topbrand-award.com

Perusahaan yang tidak mampu menciptakan inovasi baru dapat dipastikan akan

sulit memenangkan persaingan di dunia global. Selain itu, dibutuhkan pula

strategi bersaing yang handal dan berorientasi ke depan, serta perlu adanya

penyusunan strategi yang matang dan tidak main-main. Perusahaan harus

memahami apa yang diinginkan konsumen saat ini dan untuk masa mendatang.

Jadi, sukses dan gagalnya  suatu perusahaan sangat bergantung kepada

keunggulan bersaing yang dimiliki oleh perusahan tersebut.

Sebuah perusahaan tanpa didukung adanya strategi bersaing yang tepat, maka

kecil kemungkinan tujuan perusahaan akan tercapai. Strategi bersaing merupakan

suatu unit usaha dalam sebuah industri untuk menemukan posisi dalam industri

tersebut dimana perusahaan dapat melindungi diri dengan sebaik-baiknya

terhadap tekanan persaingan atau dapat mempengaruhi tekanan tersebut secara

positif  (Porter, 2007), yang membuat penulis tertarik melakukan penelitian

dengan judul : “ANALISIS STRATEGI PEMASARAN PT POS INDONESIA

PROVINSI LAMPUNG”.
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B. Rumusan Masalah

Permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah strategi pemasaran yang

digunakan PT Pos Indonesia sudah tepat dalam menghadapi persaingan bisnis?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah strategi pemasaran yang

digunakan PT. Pos Indonesia sudah tepat dalam menghadapi persaingan bisnis.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Bagi peneliti, menambah dan memperluas pengetahuan serta pengalaman

peneliti dalam menerapkan teori-teori yang diperoleh di perkuliahan

khususnya yang berhubungan dengan strategi pemasaran dalam penerapan

bisnis dan keunggulan bersaing.

2. Bagi akademisi, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan

untuk melakukan penelitian selanjutnya terkait penerapan strategi

pemasaran.

3. Bagi peneliti lain, sebagai bahan informasi ilmiah untuk memperluas

wawasan pihak lain yang berkepentingan di bidang analisis strategi

pemasaran dengan mengambil penelitian sama akan tetapi dengan

perusahaan yang berbeda.
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E. Kerangka Pemikiran

VISI DAN MISI PT POS INDONESIA

ANALISIS LINGKUNGAN INTERNAL ANALISIS LINGKUNGAN EKSTERNAL

MATRIKS IE DAN MATRIKS SWOT

Gambar 3. Kerangka Pikir

Sumber : David, 2012

Pemasaran merupakan faktor yang sangat penting dalam setiap perusahaan.

Strategi pemasaran yang diterapkan harus seiring dengan misi dan tujuan

perusahaan.  Strategi perusahaan bersifat dinamis dan dapat berubah-ubah

tergantung faktor yang mempengaruhinya.

ANALISIS STRATEGI PEMASARAN

MATRIKS IFE MATRIKS EFE
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Strategi pemasaran akan tepat dan sesuai jika perusahaan mengenali kondisi

lingkungan  yang mempengaruhi kegiatan pemasarannya. Lingkungan pemasaran

perusahaan terdiri dari lingkungan internal dan eksternal yang terdapat faktor-

faktor yang perlu diketahui oleh perusahaan baik itu faktor yang menjadi

kekuatan, kelemahan, peluang, maupun ancaman bagi perusahaan. Adapun

bauran pemasaran yang terdiri dari produk, harga, distribusi, dan promosi.

Sedangkan untuk faktor lingkungan eksternal dilihat dari lingkungan makro

perusahaan.

Tahapan selanjutnya yaitu memasukkan faktor-faktor lingkungan internal

tersebut kedalam matriks IFE dan faktor-faktor lingkungan eksternal kedalam

matriks EFE. Analisis selanjutnya dengan matriks IE untuk mendapatkan strategi

pemasaran yang lebih mendetail pada tingkat korporat.  Kemudian dianalisis

dengan matriks SWOT sehingga diperoleh beberapa alternatif strategi pemasaran

sesuai kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dihadapi perusahaan.



II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Manajemen

Menurut Robbins dan Coulter (2010), manajemen mengacu pada proses

mengkoordinasi dan mengintegrasikan kegiatan-kegiatan kerja agar diselesaikan

secara efisien dan efektif dengan dan melalui orang lain, sedangkan menurut

Griffin (2004), manajemen adalah suatu rangkaian aktivitas (termasuk

perencanaan dan pengambilan keputusan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan

pengendalian) yang diarahkan pada sumber-sumber daya organisasi (manusia,

finansial, fisik, dan informasi) dengan maksud untuk mencapai tujuan organisasi

secara efektif dan efisien.

Berdasarkan pengertian di atas penulis bahwa manajemen adalah proses

perencanaan, pengkoordinasian, pengendalian perusahaan yang dilakukan melalui

orang lain guna mencapai tujuan perusahaan yang efektif dan efisien. Manajemen

perusahaan yang baik tentu akan mengasilkan output perusahaan yang efektif dan

efisien dan mendukung tercapainya tujuan perusahaan.

B. Manajemen Strategi

Menurut Daft (2009), manajemen strategis adalah kumpulan keputusan dan

tindakan yang digunakan dalam penyusunan dan implementasi strategi yang akan
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menghasilkan kesesuaian superior yang kompetitif antara organisasi dan

lingkungannya untuk meraih tujuan organisasi. Menurut David (2006),

manajemen strategik (strategic management) dapat didefinisikan sebagai seni dan

ilmu untuk memformulasikan, mengimplementasikan dan mengevaluasi

keputusan lintas fungsi yang memungkinkan organisasi dapat mencapai

tujuannya. David (2012), menyebutkan proses manajemen strategik terdiri dari

tiga tahap, yaitu :

a. Perumusan strategik (strategic formulation)

Perumusan strategi adalah menentukan aktivitas-aktivitas yang

berhubungan dengan pencapaian tujuan, termasuk mengembangkan misi

bisnis, mengenali peluang dan ancaman eksternal perusahaan, menetapkan

kekuatan dan kelemahan internal, menetapkan tujuan jangka panjang,

menghasilkan strategi alternatif, dan memilih strategi tertentu untuk

dilaksanakan.

b. Implementasi strategik (strategic implementation)

Implementasi strategik menuntut perusahaan menetapkan objektif

tahunan, memperlengkapi dengan kebijakan, memotivasi karyawan, dan

mengalokasikan sumber daya sehingga strategi yang dirumuskan dapat

dilaksanakan; implementasi strategi termasuk mengembangkan budaya

mendukung strategi, menciptakan struktur organisasi yang efektif,

mengubah arah usaha pemasaran, menyiapkan anggaran, mengembangkan

dan memanfaatkan sistem informasi, dan menghubungkan kompensasi

karyawan dengan prestasi organisasi.
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c. Evaluasi strategik (strategic evaluation)

Evaluasi strategi adalah tahap akhir dalam manajemen strategis. Para

manager sangat perlu mengetahui kapan strategi tertentu tidak berfungsi

dengan baik, evaluasi strategi terutama berarti usaha untuk memperoleh

informasi ini.

Pemimpin organisasi menggunakan manajemen strategi sebagai suatu

kerangka kerja untuk menyelesaikan setiap masalah strategis di dalam

organisasi, untuk berpikir lebih kreatif atau berpikir secara strategik. Ada

beberapa manfaat yang diperoleh organisasi jika menerapkan manajemen

strategik, yaitu :

1. Memberikan arah jangka panjang yang akan dituju.

2. Membantu organisasi beradaptasi pada perubahan-perubahan yang terjadi.

3. Membuat suatu organisasi menjadi lebih efektif.

4. Mengidentifikasi keunggulan komparatif suatu organisasi dalam

lingkungan yang semakin berisiko.

5. Aktivitas penyusunan strategi akan mempertinggi kemampuan organisasi

untuk mencegah munculnya masalah dimasa mendatang.

6. Keterlibatan karyawan atau anggota organisasi dalam pembuatan strategi

akan lebih memotivasi mereka pada tahap pelaksanaanya.

7. Aktivitas tumpang tindih akan dikurangi.

8. Keengganan untuk berubah dari karyawan anggota organisasi akan dapat

dikurangi.
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C. Definisi Strategi Bersaing

Hariadi (2005) menyatakan bahwa strategi 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 terhadap tekanan

persaingan.

Menurut Rangkuti (2009) strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan

perusahaan dalam kaitannya dengan tujuan jangka panjang, program tindak lanjut,

serta prioritas alokasi sumber daya.

D. Manajemen Pemasaran

Menurut Rangkuti (2009) pemasaran adalah suatu proses kegiatan yang

dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial, budaya, politik, ekonomi dan manajerial.

Akibat dari pengaruh beberapa faktor tersebut masing-masing individu maupun

kelompok mendapatkan kebutuhan dan keinginan dengan menciptakan,

menawarkan, dan menukarkan produk yang memiliki nilai komoditi.

Menurut Kotler dan Armstrong (2010) pemasaran secara sederhana adalah yang

mengatur relasi menguntungkan dengan konsumen. Tujuan dari pemasaran adalah

menciptakan nilai untuk konsumen dan untuk menangkap nilai dari konsumen

atau mendapat timbal balik dari konsumen.
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Manajemen pemasaran adalah penganalisaan, perencanaan, pelaksanaan, dan

pengawasan program-program yang ditujukan untuk mengadakan pertukaran

dengan pasar yang dituju agar tercapai tujuan dari organisasi.

E. Bauran Pemasaran

Bauran pemasaran (marketing mix) merupakan seluruh kegiatan pemasaran

yang dilakukan oleh suatu perusahaan sebagai cara terbaik untuk memenuhi

kebutuhan target pasarnya. Pada dasarnya marketing mix terdiri dari 4P, yaitu :

1. Product

Produk merupakan suatu materi yang dihasilkan untuk memenuhi kebutuhan

atau keinginan konsumen, baik berupa barang atau jasa. Produk adalah apapun

yang bisa ditawarkan ke suatu kelompok pelanggan atau pasar dan bisa

memuaskan sebuah keinginan atau kebutuhan, artinya manfaat produk tersebut

akan menjadi solusi dari kebutuhan atau keinginan konsumen.

2. Price

Harga adalah jumlah uang yang harus dibayarkan oleh konsumen untuk

memperoleh produk yang dipasarkan, yang artinya harga adalah besar

pengorbanan konsumen untuk mendapatkan produk yang dapat memenuhi

kebutuhannya. bagi produsen harga juga sangat penting karena menentukan

tingkat laba perusahaan, dengan kata lain juga keberlangsungan perusahaan.
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3. Promotion

Promosi dapat diinterpretasikan dalam dua cara:

a. Dalam arti sempit: promosi berarti insentif untuk konsumen, misalnya

promo diskon harga atau promo pengenalan produk baru dengan cara

dibanderol dengan produk lama yang sudah populer.

b. Dalam arti luas: promosi adalah semua metoda komunikasi yang

digunakan untuk memberikan informasi tentang produk kepada konsumen

dalam target pasar. Promosi adalah cara berkomunikasi kepada konsumen,

baik melalui iklan, personal selling, atau public relation. Promosi juga

bisa dengan cara word-of-mouth yang merupakan komunikasi informal

secara perorangan dan sering dilakukan oleh tenaga sales. Promosi juga

akan memberikan brand image konsumen terhadap produk.

4. Place

Place bermakna menyediakan produk pada suatu tempat yang memberikan

kenyamanan bagi konsumen untuk mengaksesnya. Place juga bisa

disamakan dengan channel atau distribusi.  Penyebaran outlet-outlet di

berbagai tempat strategis termasuk salah satu upaya untuk memenuhi

kenyamanan ini.

Extended marketing mix menambahkan 3P lagi, sehingga menjadi 7P, dan

merupakan strategi pemasaran yang mengembangkan variabel yang controllable

dari 4P semula. Jika bauran pemasaran 4P semula lebih diarahkan pada produk

berwujud (goods), maka 3P berikutnya lebih digunakan pada industri jasa.

Berikut ini adalah 3P yang ditambahkan :
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5. People

Orang dibutuhkan untuk memulai proses transaksi, jadi semua orang

yang secara langsung maupun tidak langsung terlibat dalam penggunaan

jasa oleh konsumen merupakan bagian yang penting dalam bauran

pemasaran.  Karyawan dan manajemen yang cerdas sering memberikan

nilai tambah yang tinggi pada total penawaran produk atau jasa dari suatu

perusahaan.

6. Process

Menggambarkan prosedur, mekanisme dan aliran kegiatan yang dialami

konsumen tersebut untuk mendapatkan pelayanan jasa.  Proses manajemen

pelanggan tersebut merupakan bagian yang penting dalam suatu strategi

pemasaran, seperti pelayanan pelanggan. Sejumlah proses terlibat dalam

rangka keberhasilan pemasaran, misalnya proses untuk penanganan

keluhan pelanggan, proses mengidentifikasi kebutuhan dan persyaratan

pelanggan, atau proses untuk menangani order.

7. Physical evidence

Merupakan alat untuk meyakinkan konsumen, perusahaan untuk

memberikan pelayanan, baik dengan bukti fisik yang mendukung

komunikasi dan pelayanan, maupun bukti tidak berwujud berupa

pengalaman dari konsumen yang sudah ada dan perusahaan dapat

memanfaatkan kesaksian pelanggan yang puas tersebut kepada calon

pelanggan potensial lainnya.
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F. Keunggulan Bersaing

Keunggulan bersaing merupakan strategi keuntungan dari perusahaan yang

melakukan kerjasama untuk berkompetisi lebih efektif dalam pasar. Strategi yang

didesain organisasi bertujuan untuk mencapai keunggulan bersaing yang terus

menerus agar perusahaan dapat terus menjadi pemimpin pasar. Perusahaan

mengalami keunggulan bersaing ketika tindakan-tindakan dalam suatu industri

atau pasar menciptakan nilai ekonomi dan ketika beberapa perusahaan yang

bersaing terlibat dalam tindakan serupa (Barney, 2010).

Keunggulan bersaing dianggap sebagai keuntungan dibanding kompetitor yang

diperoleh dengan menawarkan nilai lebih pada konsumen dibanding penawaran

kompetitor (Kotler et al, 2006).  Keunggulan bersaing diharapkan mampu untuk

mencapai laba sesuai rencana, meningkatkan pangsa pasar, meningkatkan

kepuasan pelanggan, serta melanjutkan kelangsungan hidup suatu usaha (Saiman,

2014).

Ada tiga faktor yang dibutuhkan untuk menciptakan suatu keunggulan bersaing

yang dapat dipertahankan, yaitu:

1. Dasar persaingan (basic of competition)

Strategi harus didasarkan pada seperangkat aset, skill, dan kemampuan. Ketiga

hal tersebut akan mendukung strategi yang sedang dijalankan sehingga turut

mempertahankan keunggulan.
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2. Di pasar mana perusahaan bersaing (where you compete)

Penting bagi perusahaan untuk memilih pasar sasaran yang sesuai dengan

strategi yang dijalankan, sehingga aset, skill, dan kemampuan dapat

mendukung strategi dalam memberikan sesuatu yang bernilai bagi pasar.

3. Dengan siapa perusahaan bersaing (who you compete against)

Perusahaan juga harus mampu mengidentifikasi pesaingnya, apakah pesaing

tersebut lemah, sedang, atau kuat.

G. Analisis Lingkungan Eksternal

Analisis lingkungan adalah suatu proses yang digunakan perencana strategis

untuk memantau sektor lingkungan dalam menentukan peluang atau ancaman

terhadap perusahaan (Glueck, 2003). Analisis lingkungan eksternal digunakan

untuk mengindentifikasi kesempatan dan ancaman yang mungkin terjadi.  Analisis

lingkungan eksternal terdiri dari lingkungan makro (kekuatan ekonomi, kekuatan

sosial, budaya, demografis dan lingkungan, kekuatan politik, pemerintahan dan

hukum, kekuatan teknologi dan kekuatan kompetitif). Menurut David (2006),

kekuatan eksternal dapat dibagi menjadi lima kategori besar :

1. Kekuatan ekonomi

Faktor ekonomi memiliki pengaruh langsung terhadap potensi menarik

tidaknya berbagai strategi. Pertimbangan ekonomi yang perlu dianalisa dalam

pengambilan suatu kebijakan atau keputusan adalah berbagai faktor di bidang

ekonomi dalam lingkungan mana suatu perusahaan bergerak atau beroperasi.
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2. Kekuatan sosial, budaya, demografi, dan lingkungan

Perubahan sosial, budaya, demografi, dan lingkungan memiliki pengaruh

besar terhadap hampir semua produk, jasa pasar, dan pelanggan. Perusahaan

kecil maupun besar, berorientasi laba dan nirlaba da lam semua industri telah

dikejutkan dan ditantang oleh peluang dan ancaman yang berasal dari

perubahan variabel sosial, budaya, demografi, dan lingkungan.

Interaksi yang terjadi antara satu perusahaan dengan aneka ragam kelompok

masyarakat yang dilayaninya, memberi dampak pada faktor-faktor sosial yang

sangat penting untuk disadari oleh para pengambil keputusan dan strategi.

Faktor seperti keyakinan, sistem nilai yang dianut, sikap, opini dan bahkan

gaya hidup harus dikenali secara tepat. Kondisi sosial yang selalu berubah-

ubah menjadi suatu hal penting yang harus direspon sedemikian rupa oleh para

pengambil keputusan guna memanfaatkan peluang-peluang yang muncul

maupun mengendalikan resiko usaha yang terjadi.

3. Kekuatan politik, pemerintah, dan hukum

Faktor politik, pemerintah, dan hukum, oleh karenanya dapat menjadi

peluang atau ancaman utama bagi perusahaan kecil maupun besar. untuk

perusahaan dan industri baru yang bergantung pada kontrak pemerintah atau

subsidi, ramalan politik dapat menjadi bagian yang paling penting dalam audit

eksternal. Faktor-faktor politik yang berpengaruh pada pengelolaan suatu

bisnis antara lain berarti adalah para pengambil keputusan strategi perlu

memahami percaturan kekuatan dan pengaruh yang terjadi dalam suatu
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masyarakat bangsa di lingkungan mana ia bergerak, termasuk perebutan

kekuasaan dan kekuatan yang terjadi di kalangan para politisi dan para

negarawan. Hal ini berkaitan dengan kebijakan-kebijakan yang menyangkut

hajat hidup rakyat banyak, serta penentuan kebijakan-kebijakan dalam suatu

sistem-sistem tertentu yang diambil oleh para pemegang kekuasaan pada suatu

periode tertentu.

4. Kekuatan teknologi

Pengambilan keputusan strategi mutlak perlu memahami perkembangan

teknologi yang sudah, sedang dan akan terjadi sehingga mampu mengetahui

dan menetapkan teknologi mana yang tepat untuk diterapkan dalam segi dan

proses bisnis yang akan dilakukan. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi

tentunya memberikan sumbangan besar bagi kemajuan serta hasil produksi

suatu perusahaan, apalagi jika orientasi para pengambil keputusan strategi

semata-mata orientasi efisiensi, pemanfaatan teknologi akan cenderung

semakin meluas dan meliputi makin banyak segi dan proses organisasional.

Orientasi terhadap kecanggihan teknologi harus diimbangi dengan

kemajuan serta pemanfaatan SDM yang tepat, karena tanpa didukung SDM

yang tepat teknologi secanggih apapun tidak dapat beroperasi secara maksimal.

Kekuatan teknologi menggambarkan peluang dan ancaman utama yang harus

dipertimbangkan dalam formulasi strategi. Kemajuan teknologi dapat

memengaruhi produk, jasa, pasar, pemasok, distributor, pesaing, pelanggan,

proses produksi, praktik pemasaran, dan posisi kompetitif perusahaan secara

dramatis.
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5. 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 :

1. Kemungkinan masuknya pesaing baru

Masuknya pesaing baru menambah ketat persaingan yang telah ada, hal

itu terjadi karena pesaing yang masuk melihat celah pangsa pasar masih

dapat diperoleh dengan cara merebut pangsa pasar ataupun dengan

mengisi pangsa pasar yang belum terisi oleh produsen yang telah ada.

Pangsa pasar akan terbagi karena adanya perusahaan sejenis yang masuk

kedalam industri tersebut, ini 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 karena persaingan antar perusahaan sejenis

merupakan ancaman yang terbesar diantara lima kekuatan kompetitif.

3. Potensi pengembangan produk substitusi baru

Berbagai industri, perusahaan bersaing ketat dengan produsen produk

substitusi, misalnya minuman teh untuk menggantikan minuman kopi,
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menggunakan kendaraan mobil dan kendaraan sepeda 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 diukur 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 diperlukan pelanggannya. Perusahaan

pemasok memiliki kekuasaan yang besar apabila: (1) pemasok

mendomisili penguasaan dan pemilikan bahan mentah tertentu (2) bahan

baku/mentah tersebut sulit dicari substitusinya karena berkaitan langsung

dengan spesifikasi produk tertentu, dan (3) industri tertentu tidak

merupakan pelanggan penting dari pemasok.

5. Kekuatan tawar-menawar pembeli dan konsumen

Para konsumen menjadi lebih kuat apabila berbagai kondisi tertentu

terpenuhi seperti: (1) terkonsentrasi pada suatu lokasi tertentu dan

membeli produk yang diperlukan dalam jumlah besar, (2) perimbangan

harga produk yang dibeli tidak menjadi pertimbangan utama, (3) produksi

substitusi yang manfaatnya relatif sama tersedia di pasaran, (4) produk

yang dihasilkan oleh industri tidak penting bagi pembeli, (5) semakin
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banyak perusahaan yang menghasilkan produk serupa sehingga pembeli

mempunyai banyak pilihan, dan (6) 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.

Pemahaman tentang hakikat dan dampak lima hal tersebut sangat penting bagi

para pengambil keputusan strategis dalam perusahaan, bukan hanya agar mereka

mampu merumuskan strategi, misi, dan kebijakan yang tepat, akan tetapi agar

mereka juga mampu memanfaatkan peluang yang timbul di masa yang akan

datang. Hakikat persaingan suatu industri ini Model Lima Kekuatan Porter

(Porter‟s Five-Forces Model) akan lebih mudah jika dilihat Gambar 4 untuk

memahaminya.

Gambar 4.  Model Lima Kekuatan Porter

Sumber: David, 2006
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H. Analisis Lingkungan Internal

Analisis lingkungan internal menurut Glueck (2003) adalah proses

perencanaan strategi mengkaji pemasaran dan distribusi perusahaan, penelitian

dan pengembangan, produksi dan operasi, sumberdaya dan karyawan perusahaan,

serta faktor keuangan dan akuntansi untuk menentukan di mana kekuatan dan

kelemahan perusahaan.

Menurut David (2012), pendekatan fungsi bisnis berupaya mengidentifikasikan

dan menilai faktor-faktor internal yang mencakup kemampuan perusahaan, dan

keterbatasan yang biasanya dikategorikan sebagai berikut:

1. Manajemen

Manajemen merupakan suatu tingkatan sistem pengaturan organisasi yang

mencakup sistem produksi, pemasaran, pengelolaan sumberdaya manusia dan

keuangan. Fungsi manajemen terdiri dari lima aktivitas dasar yaitu

perencanaan, pengorganisasian, pemotivasian, penunjukkan staf dan

pengendalian.

2. Pemasaran

Pemasaran merupakan proses menetapkan, mengantisipasi, menciptakan

dan memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan akan produk dan jasa. ada

tujuh fungsi dasar pemasaran: (1) analisis pelanggan, (2) penjualan

produk/jasa, (3) perencanaan produk dan jasa, (4) penetapan harga, (5)

distribusi, (6) riset pemasaran, dan (7) analisis peluang. Dengan memahami
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fungsi-fungsi ini akan membantu dalam mengidentifikasi dan mengevaluasi

kekuatan dan kelemahan pemasaran.

3. Keuangan

Kondisi keuangan sering dijadikan ukuran tunggal terbaik dalam

menentukan posisi persaingan. Selain itu, kondisi keuangan perusahaan juga

dapat menjadi daya tarik bagi investor. Penetapan kekuatan dan kelemahan

finansial sebuah perusahaan sangat penting untuk memformulasikan strategi

secara efektif.

4. Produksi dan operasi

Produksi dan operasi dalam suatu perusahaan merupakan seluruh aktivitas

yang merubah input menjadi output yang berupa barang dan jasa. Manajemen

produksi dan operasi erat kaitannya dengan input, proses dan output.

5. Penelitian dan pengembangan

Penelitian dan pengembangan biasanya diarahkan pada produk-produk

baru sebelum pesaing melakukannya, hal tersebut dilakukan untuk

meningkatkan pemasaran serta mendapatkan keunggulan dari biaya melalui

efisiensi.

I. Analisis SWOT

Menurut Rangkuti (2009), SWOT adalah identitas berbagai faktor secara

sistematis untuk merumuskan strategi pelayanan. Analisis ini berdasarkan logika

yang dapat memaksimalkan peluang namun secara bersamaan dapat

meminimalkan kekurangan dan ancaman. Analisis SWOT membandingkan antara

faktor eksternal dan faktor internal.
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Menurut Rais (2009) metode analisis SWOT dianggap sebagai metode analisa

yang paling dasar, berguna untuk melihat suatu topik atau permasalahan dari

empat sisi yang berbeda.  Hasil analisa biasanya adalah arahan atau rekomendasi

untuk mempertahankan kekuatan dan menambah keuntungan dari peluang yang

ada, dengan mengurangi kekurangan dan menghindari ancaman.

Matriks SWOT dinilai mampu menggambarkan secara jelas bagaimana

peluang dan ancaman eksternal yang dihadapi oleh perusahaan harus disesuaikan

dengan kekuatan dan kelemahan yang dimilikinya, ini dapat menghasilkan empat

kemungkinan strategi alternatif. Setelah mengumpulkan semua informasi yang

berpengaruh terhadap kelangsungan perusahaan, tahap selanjutnya adalah

memanfaatkan semua informasi tersebut dalam model-model kuantitatif

perumusan strategi.

Tabel 7. Matrik SWOT

LINGKUNGAN
INTERNAL

LINGKUNGAN
EKSTERNAL

KEKUATAN
PERUSAHAAN

(S)

KELEMAHAN
PERUSAHAAN

(W)

PELUANG
BISNIS

(O)

STRATEGI S – O
MAKSI – MAKSI

STATEGI W – O
MINI – MAKSI

ANCAMAN
BISNIS

(T)

STRATEGI S – T
MAKSI – MINI

STRATEGI  W – T
MINI – MINI

Sumber: Rangkuti (2009)
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Keterangan:
1)  Strategi SO

Strategi ini dibuat berdasarkan jalan pikiran perusahaan yaitu dengan

memanfaatkan seluruh kekuatan untuk merebut dan memanfaatkan peluang

sebesar mungkin.

2)  Strategi ST

Strategi ini dibuat berdasarkan bagaimana perusahaan menggunakan kekuatan

yang dimiliki untuk mengatasi ancaman.

3)  Strategi WO

Strategi ini diterapkan berdasarkan pemanfaatan peluang yang ada dengan cara

meminimalkan kelamahan yang ada.

4)  Strategi WT

Strategi ini didasarkan pada kegiatan yang bersifat defensif dan berusaha

meminimalkan kelemahan yang dimiliki perusahaan serta menghindari

ancaman yang ada.

J. 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
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kelemahan utama 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).

Matriks IFE merupakan alat perumusan strategi yang meringkas dan

mengevaluasi kekuatan dan kelemahan utama dalam area-area fungsional bisnis,

dan juga menjadi landasan untuk mengidentifikasi serta mengevaluasi hubungan

di antara area tersebut (David, 2012).

K. 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).
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L. Pilihan Alternatif Strategi

Analisis SWOT tidak hanya dipakai untuk menyusun strategi dimedan

pertempuran, melainkan banyak dipakai untuk menyusun perencanaan strategi

bisnis yang bertujuan untuk menyusun strategi-strategi jangka panjang sehingga

arah dan tujuan perusahaan dapat dicapai dengan jelas dan dapat segera diambil

keputusan, berikut semua perubahannya dalam menghadapi pesaing. Analisis

SWOT membandingkan antara faktor eksternal peluang (opportunities) dan

ancaman (threats) dengan faktor internal kekuatan (strength) dan kelemahan

(weaknesses) yang menghasilkan pilihan strategi.

STABILITY GROWTH

II A I B

II B I A

III A IV B

III B IV A

SURVIVAL DIVERSIFICATION

Gambar 5. Pilihan Strategi

Sumber: Kinnear dan Taylor, 2000.

Gambar 4 dalam Kinnear dan Taylor (2000) dijelaskan sebagai berikut :

O

T

SW
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1. Posisi pada kuadran I : Faktor eksternal dan internal positif, yang berarti

bahwa lingkungan yang dihadapi secara relatif berpeluang lebih besar dibanding

ancamannya, sedangkan kekuatannya relatif lebih unggul dibanding dengan

kelemahannya. Suatu lembaga atau institusi memiliki kemampuan

untuk merubah potensi menjadi prestasi kinerja yang lebih baik, arah

kebijakan yang tepat untuk dilaksanakan adalah dengan meningkatkan dan

memperbesar peranan suatu lembaga atau institusi dalam berbagai kegiatan sesuai

dengan kemampuan yang dimiliki sekaligus untuk memperluas peran serta

memanfaatkan peluang yang ada.

Arah kebijakan tersebut merupakan dasar dari kebijakan dalam kondisi growth

strategy dan arah kebijakan itu sendiri dapat dibedakan dengan melihat posisi sub

kuadrannya. Jika pada kuadran IA, berarti pertumbuhan peran yang dilaksanakan

dapat dilakukan dengan cepat (rapid growth), dan jika pada kuadran IB maka

pertumbuhan peran perlu dilakukan secara bertahap sesuai skala prioritas (stable

growth strategy).

2. Posisi pada kuadran II : Faktor eksternal positif tetapi faktor internal negatif,

posisi ini menunjukkan bahwa peluang yang dihadapi masih lebih besar dibanding

ancaman yang ada. Di posisi internal, kekuatan atau keunggulan yang dimiliki

relatif lebih kecil dibanding kelemahannya.

Arah kebijakan yang harus dipilih adalah faktor internal negatif, hal ini berarti

bahwa posisi yang dihadapi dalam kondisi lemah, di mana kekuatan atau

keunggulan internal cenderung lebih besar. Arah kebijakan yang perlu ditempuh

adalah bertahan untuk hidup (survival strategy) dalam arti bahwa pelaksanaan
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kegiatan tetap dilaksanakan sesuai dengan aturan yang ada dan berusaha

menghindari diri (turn around strategy) dari kebijakan-kebijakan yang tidak

populer menurut masyarakat (kuadran IIIA), sambil melakukan pembenahan

internal dan mencari peluang (guerilla strategy) yang memungkinkan untuk

perbaikan atas kelemahan-kelemahan internal mempertahankan peran yang telah

ada dan berlangsung saat ini secara agresif atau selektif di dalam melaksanakan

program kerja yang memang memungkinkan. Arah kebijakan dasar yang harus

dilaksanakan adalah menjaga stabilitas terhadap kegiatan yang telah ada dan telah

berlangsung. Jika pada kuadran IIA, maka kebijakan yang harus dipilih adalah

mempertahankan peran secara agresif (agresif maintenance), jika pada kuadran

IIB maka kebijakannya adalah mempertahankan peran secara selektif (selective

maintenance strategy).

3. Posisi pada kuadran III : Faktor eksternal dan internal sama-sama negatif,

kondisi ini memberikan arti bahwa perusahaan tidak lagi memiliki keunggulan

bersaing, dan pasar juga tidak lagi menyediakan peluang bisnis. Perusahaan masih

memiliki kesempatan untuk memilih strategi mempertahankan hidup (survival

strategy). Jika pada kuadran IIIA ini ancaman yang datang dari lingkungan bisnis

secara relatif tidak lebih besar dibanding dengan kelemahan yang dimiliki

perusahaan.

Intens kelemahan yang dimiliki, maka perusahaan diharuskan memilih strategi

penyehatan (turn arround strategy) perusahaan berusaha dapat terus bertahan

hidup sembari berusaha terus melakukan penyehatan serta berharap pada

perbaikan lingkungan bisnis. Jika pada kuadran IIIB, kelemahan perusahaan tidak
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seburuk pada kuadran IIIA dan oleh karena itu sesungguhnya perusahaan dalam

batas-batas tertentu masih mungkin melakukan manuver. Di sisi lain, lingkungan

bisnis yang dihadapi amat buruk, lebih buruk dibanding kuadran IIIA. Strategi

yang diharapkan akan dilakukan adalah strategi gerilya (guirella strategy) yakni

perusahaan mencari terobosan baru dengan memanfaatkan keunggulan bersaing

yang masih dimiliki untuk mengeksploitasi sisa-sisa peluang pasar yang mungkin

masih tersedia.

4. Posisi pada kuadran IV : Faktor eksternal negatif tetapi faktor internal positif,

kondisi ini memberikan arti bahwa peluang yang ada relatif lebih kecil dibanding

besarnya ancaman. Namun di sisi internal kekuatan atau keunggulan yang dimiliki

relatif masih lebih besar dibanding kelemahannya, sehingga yang harus dipilih

adalah melaksanakan kebijakan diversifikasi. Arah kebijakan tersebut diantaranya

dapat dilaksanakan dengan diversifikasi yang terkonsentrasi (concetric

diversification strategy), populer dan merupakan prioritas, sambil melaksanakan

perbaikan internal atau kuadran IVA. Arah kebijakan ini perlu dilaksanakan untuk

persiapan melakukan diversifikasi secara luas ke berbagai kegiatan yang memberi

peluang perbaikan peran suatu lembaga atau institusi (conglomerate

diversification strategy) atau kuadran IVB. Secara ringkas pilihan strategi dapat

disajikan seperti tabel :
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Tabel 8. Pilihan Strategi

Teknis Strategis Skor Kuadran Pilihan Strategi

Growth S > O I A Rapid Growth

S < O I B STABLE GROWTH

Survival W > T Iii A Turn Around

W < T III B GUERILLA

Diversification S > T Iv B Conglomerate

S < T IV A CONCENTRIC

Stability O > W Ii A
Aggressive

Maintenance

O < W II B
SELECTIVE

MAINTENANCE

Sumber: Kinnear dan Taylor, 2000.

J. Penelitian Terdahulu

Tabel 9. Tabulasi Penelitian Terdahulu

No. Judul
Penelitian

Tujuan
Penelitian Metode Penelitian Hasil Penelitian

1. Strategic
Capabilities,
Competitive
Strategy, And
Performance
Among
Retailers In
Argentina,
Peru And The
United States

Parnell (2011)

This Paper Aims
To Assess The
Influence Of
Strategic
Capabilities On
The Business
Strategy-
Performance
Relationship
Among Retail
Businesses In
Argentina, Peru,
And The Usa.

Strategic
Capability Scales
Were Adopted
From
Desarbo And
Associates. Self-
Reporting Scales
To Assess
Relative
Competitive And
Objective
Performance
In The Present
Study Were
Adopted From
Ramanujam And
Venkatraman.

These Findings
Highlight The
Importance Of
Developing
Strategy-Specific
Capabilities As A
Foundation For
Superior
Performance.

2. Analisis Swot
Sebagai Dasar
Penetapan

Mengevaluasi
Pengembangan
Dan Pemilihan

Metode Penelitian
Yang Digunakan
Adalah Analisis

Hasil Penelitian
Menunjukkan
Bahwa Po.

-
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Strategi
Bersaing
(Penelitian Pada
Po Shantika
Jepara)

Widiastuti,
Mabruroh
(2009)

Strategi Bersaing
Pada Po. Shantika
Di Desa Ngabul
Kabupaten Jepara

Swot Shantika Dalam
Matrik Swot
Berada Dalam
Posisi Investasi,
Yaitu Posisi
Perusahaan Yang
Mempunyai
Alternatif Strategi
Atau Strategi
Pertumbuhan.

3. Analisis Swot
Dalam
Menentukan
Strategi
Pemasaran
Sepeda Motor
Pada Pt.
Samekarindo
Indah Di
Samarinda

Afrillita (2013)

Mengidentifikasi
Dan Menjelaskan
Kekuatan Dan
Kelemahan Serta
Peluang Dan
Ancaman Serta
Merumuskan
Strategi
Pemasaran
Sepeda Motor
Yang Tepat
Melalui Analisis
Swot Pada Pt
Samekarindo
Indah Samarinda

Metode Penelitian
Yang Digunakan
Adalah Analisis
Swot

Menggunakan Alat
Analisis Swot,
Maka Pt
Samekarindo Indah
Dapat
Menggunakan
Alternatif Strategi
Sebagai Berikut :
Mengadakan
Kegiatan Eksibisi,
Promosi Yang
Terarah,
Mengembangkan
Daya Saing,
Memberikan
Diskon Harga Bagi
Konsumen Yang
Loyal.

4. Analisis Swot
Sebagai
Landasan Dalam
Menentukan
Strategi
Pemasaran
(Studi
Mcdonald’s
Ring Road)

Ramadhan Dan
Sofiyah (2013)

Mengidentifikasi
Dan Menganalisis
Strategi
Pemasaran
Mcdonalds Ring
Road Dengan
Menggunakan
Analisis Swot
Yang Terdiri Dari
Kekuatan,
Kelemahan,
Peluang Dan
Ancaman Sebagai
Strategi Untuk
Meningkatkan
Daya Saing
Mcdonald Ring
Road

Menggunakan
Analisis Matriks Ife
(Internal Factor
Evaluation), Efe
(External Factor
Evaluation), Dan
Matrix Swot.

Mcdonald Ring
Road Memiliki
Kekuatan,
Kelemahan,
Peluang, Dan
Ancaman Dalam
Kegiatan
Pemasaran.
Mcdonald Ring
Road Harus
Menggunakan
Strategi Altenatif
Pertama Yang
Membuat
Kerjasama Dengan
Perusahaan Coca-
Cola.



III. METODOLOGI PENELITIAN

A. Objek Penelitian

Penelitian ini dilakukan di PT Pos Indonesia Provinsi Lampung yang berlokasi di

JL. KH Ahmad Dahlan No. 21 Pahoman, Bandar lampung.

B. Jenis Penelitian dan Sumber Data

Menurut Sugiyono (2009), data adalah keterangan-keterangan tentang suatu

hal, dapat berupa sesuatu yang diketahui atau suatu fakta yang digambarkan lewat

angka, simbol, kode, dan lain-lain. Jenis penelitian yang dilakukan adalah

penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Data yang

digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Menurut

Arikunto (2010) data dalam penelitian dibagi menjadi dua yaitu:

a. Data primer, adalah data dalam bentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan

secara lisan, gerak-gerik atau perilaku yang dilakukan oleh subjek yang dapat

dipercaya, yakni subjek penelitan atau informan yang berkenaan dengan

variabel yang diteliti atau data yang diperoleh dari responden secara

langsung. Dalam penelitian ini, peneliti bertanya langsung kepada pihak PT

Pos Indonesia Provinsi Lampung.

b. Data sekunder, adalah data yang diperoleh dari teknik pengumpulan data
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yang menunjang data primer. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh

dari hasil observasi yang dilakukan oleh penulis serta dari studi pustaka. Data

sekunder ini bisa berasal dari dokumen-dokumen grafis seperti tabel, catatan,

SMS, foto dan lain-lain. Sumber data diproses dan diperoleh secara langsung

dari PT Pos Indonesia Provinsi Lampung seperti:

a. Profil perusahaan

b. Struktur organisasi

c. Visi dan misi perusahaan

d. Jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh peneliti

Peneliti akan meminta data minimal 1 bulan terakhir yang diperlukan dalam

penelitian.

C. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang 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. Sugiyono (2009) menjelaskan bahwa pengumpulan data dapat diperoleh

dari hasil observasi, wawancara, dokumentasi, dan gabungan atau triangulasi.

Penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara

observasi, dokumentasi, dan wawancara, studi pustaka dan kuisioner.

1. Observasi

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan dengan sengaja dan

sistematis terhadap aktivitas individu atau objek lain yang diselidiki.
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Adapun jenis-jenis observasi tersebut di antaranya yaitu observasi

terstruktur, observasi tak terstruktur, observasi partisipan, dan observasi

nonpartisipan.

Sesuai dengan objek penelitian maka peneliti memilih observasi

partisipan. Observasi partisipan yaitu suatu teknik pengamatan yang dalam

penelitiannya ini dilakukan dengan mengamati dan mencatat langsung

terhadap objek penelitian, yaitu dengan mengamati kegiatan-kegiatan yang

dilakukan di PT Pos Indonesia Provinsi Lampung. Peneliti dapat

menentukan narasumber yang akan diteliti dan juga untuk mengetahui

jabatan, tugas atau kegiatan, alamat, nomor telepon, dari calon narasumber

sehingga mudah untuk mendapatkan informasi untuk kepentingan

penelitian.

2. Wawancara

Teknik  pengumpulan menggunakan wawancara hampir sama dengan

kuesioner. Wawancara itu sendiri dibagi menjadi tiga kelompok yaitu

wawancara terstruktur, wawancara semi-terstruktur, dan wawancara

mendalam (in-depth interview). Peneliti memilih melakukan wawancara

mendalam, ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi yang kompleks,

yang sebagian besar berisi pendapat, sikap, dan pengalaman pribadi.

Peneliti meminta ijin kepada narasumber menggunakan alat perekam

untuk menghindari kehilangan informasi. Sebelum dilangsungkan

wawancara mendalam, peneliti menjelaskan atau memberikan sekilas
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gambaran dan latar belakang secara ringkas dan jelas mengenai topik

penelitian.

3. Studi pustaka

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mempelajari buku-

buku referensi, laporan-laporan, majalah-majalah, jurnal-jurnal dan media

lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian.

4. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen

yang digunakan peneliti disini berupa data-data mengenai PT Pos

Indonesia Provinsi Lampung.

5. Kuesioner

Pemberian kuesioner kepada pihak internal PT Pos Indonesia Provinsi

Lampung untuk mengetahui faktor-faktor internal dan eksternal

perusahaan.

D. Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif menurut Bognan dan Biklen (1982) dikutip Moleong

(2007) adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data,

mengorganisasikan data, memilah- milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola,

mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting

dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada
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orang lain. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan alat analisis data yaitu

Analisis Strength, Weakness, Opportunity, Threat (SWOT).

1. Peluang

Peluang adalah situasi penting yang menguntungkan dalam lingkungan

perusahaan. Kecenderungan-kecenderungan penting merupakan salah satu

sumber peluang.

2. Ancaman

Ancaman adalah situasi penting yang tidak menguntungkan dalam

suatu perusahaan. Semakin banyaknya persaingan, lambatnya

pertumbuhan pasar, meningkatnya kekuatan tawar-menawar, perubahan

teknologi, serta peraturan baru atau yang direvisi dapat menjadi ancaman

bagi keberhasilan perusahaan Memahami peluang dan ancaman utama

yang dihadapi perusahaan dapat membantu para pengambil keputusan.

3. Kekuatan

Kekuatan adalah sumberdaya, keterampilan atau keunggulan lain

terhadap pesaing dan kebutuhan pasar. Kekuatan adalah kompetensi

khusus (distinctive competence) yang memberikan keunggulan komparatif

bagi perusahaan. Kekuatan dapat terkandung dalam sumber daya

keuangan, citra, kepemimpinan pasar, dan faktor-faktor lain. Peneliti ingin

menganalisis kekuatan dalam hal strategi perusahaan.
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4. Kelemahan

Kelemahan adalah faktor keterbatasan atau kekurangan dalam sumber

daya keterampilan dan kapabilitas yang secara serius menghambat kinerja

efektif perusahaan.

D.a Analisis SWOT

Analisis SWOT adalah analisis terhadap kekuatan dan kelemahan internal,

digabungkan dengan peluang dan ancaman dari eksternal. Analisis ini

menjelaskan suatu cara untuk menyimpulkan faktor-faktor strategis sebuah

perusahaan adalah mengkombinasikan faktor strategis eksternal (EFAS) dengan

faktor strategis internal (IFAS) kedalam sebuah ringkasan analisis faktor-faktor

strategi (SFAS). Matrik ini dapat menghasilkan empat sel kemungkinan alternatif

strategi, yaitu strategi SO, strategi WO, strategi WT, dan strategi ST. Langkah-

langkah menyusun matrik SWOT adalah sebagai berikut :

1. Menuliskan peluang eksternal perusahaan yang menentukan

2. Menuliskan ancaman eksternal perusahaan yang menentukan

3. Menuliskan kekuatan internal perusahaan yang menentukan

4. Menuliskan kelemahan internal perusahaan yang menentukan

5. Mencocokan kekuatan internal dengan peluang eksternal dan mencatat

resultan strategi SO dalam sel yang tepat.

6. Mencocokan kelemahan internal dengan peluang eksternal dan mencatat

resultan strategi WO dalam sel yang tepat.

7. Mencocokan kekuatan internal dengan ancaman eksternal dan mencatat

resultan strategi ST dalam sel yang tepat.
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8. Mencocokan kelemahan internal dengan ancaman eksternal dan mencatat

resultan strategi WT dalam sel yang tepat.

Tabel 10. Matrik SWOT

EKSTERNAL

INTERNAL

STRENGTH-S

DAFTARKAN 5-10
FAKTOR

KEKUATAN

WEAKNESS-W

DAFTARKAN 5-10
FAKTOR

KELEMAHAN

OPPORTUNITIES-O

DAFTARKAN 5-10
FAKTOR

PELUANG

STRATEGI S-O

GUNAKAN KEKUATAN
UNTUK MEMANFATKAN

PELUANG

STRATEGI W-O

ATASI KELEMAHAN
DENGAN MEMANFATKAN

PELUANG

THEARTSS-T

DAFTARKAN 5-10
FAKTOR

ANCAMAN

STRATEGI S-T

GUNAKAN KEKUATAN
UNTUK MENGINDARI

ANCAMAN

STRATEGI W-T

MEMINIMUMKAN
KELEMAHAN DAN

MENGHINDARI
ANCAMAN

Sumber: David (2012)

E. Kredibilitas Data

Penelitian kualitatif data dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara

yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada objek yang

diteliti. Uji keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 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 negatif dan

member check. Penelitian kualitatif, temuan atau data dapat dikatakan

kredibel/valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan



48

apa yang sesungguhnya terjadi. (Sugiyono, 2009) menjelaskan langkah-langkah

uji kredibilitas data adalah sebagai berikut:

a. Meningkatkan ketekunan

Melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan.

Dengan meningkatkan ketekunan tersebut, maka peneliti akan melakukan

pengecekan kembali apakah data yang telah ditemukan salah atau tidak.

b. Triangulasi

Pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan

berbagai waktu.

c. Menggunakan bahan referensi

Bahan referensi yang dimaksud adalah adanya pendukung untuk

membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Sebagai contoh,

data hasil wawancara perlu didukung dengan adanya rekaman wawancara.

d. Mengadakan member check

Member check adalah proses pengecekan data yang diperoleh peneliti

kepada pemberi data. Apabila data yang ditemukan disepakati oleh para

pemberi data berarti data tersebut sudah valid, sehingga semakin

kredibel atau dipercaya, tetapi apabila data yang ditemukan peneliti

dengan berbagai penafsirannya tidak disepakati oleh pemberi data, maka

peneliti perlu melakukan diskusi dengan pemberi data, dan apabila

perbedaannya tajam, maka peneliti harus merubah temuannya, dan harus

menyesuaikan dengan apa yang diberikan oleh pemberi data.



V. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Hasil penelitian mengenai strategi usaha PT Pos Indonesia dapat diambil

kesimpulan sebagai berikut:

1). Hasil analisis lingkungan internal perusahaan

A. Faktor internal yang menjadi kekuatan di PT Pos Indonesia adalah :

1. PT Pos Indonesia memiliki bermacam-macam jenis pelayanan seperti

pengiriman surat dan paket dalam maupun luar negeri serta jasa

keuangan yang memudahkan pelanggan untuk melakukan pembayaran

tagihan seperti tagihan listrik, tagihan PDAM, dll.

2. Pengiriman surat dan paket PT Pos indonesia tersalurkan dengan baik.

Hal ini karena PT Pos Indonesia bekerjasama dengan beberapa

maskapai seperti Garuda Indonesia dan PT ASDP untuk menunjang

pengiriman surat dan paket.

3. Promosi yang di lakukan PT Pos Indonesia melalui media cetak, media

elektronik serta penjelasan langsung kepada konsumen sudah efektif

untuk memberikan informasi kepada pelanggan.
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4. Kantor cabang PT Pos Indonesia yang tersebar di seluruh Indonesia

membuat PT Pos Indonesia dapat memberikan pelayanan yang cukup

luas.

5. SDM berkualitas yang dimiliki PT Pos Indonesia cukup banyak untuk

menunjang pengiriman surat dan paket.

6. Fasilitas berupa komputer, ruangan yang ber-AC, adanya mushola,

adanya toilet yang disediakan PT Pos Indonesia telah mendukung

kegiatan operasional.

B. Faktor strategis internal yang menjadi kelemahan di PT Pos Indonesia

adalah :

1. PT Pos Indonesia belum memiliki armada seperti pesawat.

2. Masih adanya keterlambatan pendistribusian surat dan paket akibat

delay pasawat, ini karena jadwal pemberangkatan yang mengikuti

jadwal pihak maskapai yang bekerjasama dengan PT Pos Indonesia.

3. Kurangnya promosi untuk menarik minat pelanggan.

4. Tarif untuk pengiriman surat dan paket luar negri tergantung dengan

dollar Amerika sehingga membuat tarif yang dibebankan dapat

berubah menjadi lebih mahal ataupun lebih murah.

2). Hasil analisis lingkungan eksternal perusahaan

A. Faktor yang menjadi peluang bagi PT Pos Indonesia adalah :

1. Hubungan PT Pos Indonesia dengan pelanggan berjalan baik, ini

terlihat dari banyak perusahaan-perusahaan besar yang menggunakan

jasa PT Pos Indonesia.



81

2. PT Pos Indonesia mendapat dukungan penuh dari pemerintah yang

terlihat dari program BUMN bersinergi yang dicetuskan oleh Menteri

BUMN.

3. Adanya loyalitas dari pelanggan.

4. Teknologi yang semakin maju membuat kegiatan bisnis berkembang

dengan pesat sehingga tingkat kegiatan bisnis menjadi tinggi.

5. Meningkatnya pertumbuhan-pertumbuhan perusahaan baru sebagai

calon pelanggan yang potensial.

6. Bermunculannya bisnis online yang membutuhkan jasa pengiriman

paket ke seluruh Indonesia sampai daerah pelosok.

B. Faktor yang menjadi ancaman bagi PT Pos Indonesia adalah :

1. Perkembangan teknologi yang cukup pesat sehingga sekarang orang

dapat mengirim uang dengan transfer via ATM.

2. Semakin banyaknya pesaing baru seperti TIKI, JNE, Indah cargo, dll.

3. Persaingan harga yang kompetitif.

3). Hasil analisis dari Matriks IE adalah posisi perusahaan berada pada kuadran V

yaitu strategi pertumbuhan (Growth strategy) dengan hasil perhitungan untuk

matriks IFE yaitu 2,7740 dan perhitungan matriks EFE yaitu 2,2268. Strategi

yang tepat digunakan pada kuadran ini adalah strategi penetrasi pasar dan

pengembangan produk. Strategi penetrasi pasar dapat dilakukan dengan cara

meningkatkan kualitas pelayanan dan meningkatkan promosi. Sedangkan

pengembangan produk dapat dilakukan dengan cara terus memperbaiki produk

atau jasa yang telah ada.
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4). Berdasarkan hasil analisis SWOT maka menghasilkan 15 strategi dilihat dari :

S-O (strength-opportunity)

1. Memelihara kualitas serta mutu pelayanan.

2. Meningkatkan kualitas SDM.

3. Menindaklanjuti keluhan dari konsumen secara efektif dan efisien.

4. Menawarkan produk-produk PT Pos Indonesia sesuai dengan kebutuhan

perusahaan.

5. Menjaga hubungan yang telah berjalan baik dengan pelanggan.

6. Memberikan fasilitas lebih kepada pelanggan yang bekerjasama dengan

PT Pos Indonesia.

W-O (weakness-opportunity)

7. Menambah armada PT Pos Indonesia sehubungan dengan tingginya

tingkat kegiatan bisnis.

8. Memberikan promosi seperti doorprize untuk pelanggan yang loyal

dengan syarat dan ketentuan.

9. Melakukan sosialisasi produk PT Pos Indonesia kepada perusahaan baru.

10. Mengadakan event-event yang dapat memperkenalkan PT Pos Indonesia lebih

jauh ke pada publik serta menarik pelanggan untuk menggunakan jasa PT Pos

Indonesia.

S-T (strength-threats)

11. Menjaring kerjasama dengan bisnis online yang bermunculan.

12. Menetapkan harga standar dengan pelayanan yang lebih baik.

13. Memberikan inovasi lebih untuk mengikuti perkembangan teknologi.
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W-T (weakness-threats)

14. Terus memperbaiki dan berusaha melengkapi kekurangan yang ada untuk

bersaing dengan para kompetitor.

15. Mempertahankan pelayanan dan kualitas yang baik untuk bersaing dengan

kompetitor.

B. Saran

1. PT Pos Indonesia sebaiknya meningkatkan promosi perusahaan untuk

meningkatkan citra perusahaan dan meningkatkan pelanggan.

2. PT Pos Indonesia sebaiknya memanfaatkan program-program yang diberikan

pemerintah untuk mencapai tujuan perusahaan.

3. PT Pos Indonesia sebaiknya menambah jumlah armada transportasi darat dan

mempunyai pesawat sendiri.

4. PT Pos Indonesia sebaiknya terus meningkatkan kualitas SDM dengan

memberikan pelatihan-pelatihan kepada karyawan.

5. PT Pos Indonesia sebaiknya terus menambah dan mengembangkan produk-

produk serta meningkatkan kualitas pelayanan.

6. PT Pos Indonesia sebaiknya terus meningkatkan atau memodifikasi produk

atau jasa yang telah ada saat ini.

7. Bagi penelitian selanjutnya diharapkan penelitian ini dapat membantu untuk

mengetahui apakah strategi yang disarankan berpengaruh terhadap

perkembangan perusahaan.
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C. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini telah diusahakan dan dilaksanakan sesuai dengan prosedur ilmiah,

namun demikian masih memiliki keterbatasan yaitu :

1. Adanya keterbatasan dengan menggunakan kuesioner yaitu terkadang jawaban

yang diberikan oleh sampel tidak menunjukkan keadaan sesungguhnya.

2. Penelitian dilakukan dengan metode kualitatif dan menggunakan data primer

yang diperoleh melalui wawancara mendalam (in-depth interview) yaitu

subjektifitas yang ada pada peneliti cukup mempengaruhi.  Penelitian ini

sangat tergantung kepada interpretasi peneliti tentang makna yang tersirat

dalam wawancara sehingga kecenderungan untuk bias masih tetap ada.

3. Penelitian kualitatif berhubungan dengan ide, persepsi, pendapat, atau

kepercayaan narasumber yang diteliti, kesemuanya tidak dapat diukur dengan

angka.
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