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Arus globalisasi membawa perubahan besar dalam dunia perindustrian di 

Indonesia, hal ini seiring dengan perkembangan ilmu dan teknologi serta 

perkembangan daya saing industri yang telah mengalami perubahan zaman. 

Ketatnya persaingan bisnis memicu perusahaan untuk meningkatkan promosi 

guna mengenalkan produknya ke konsumen. Salah satu cara promosi yang 

dilakukan adalah melalui media cetak. CV. Gema Perkasa Abadi merupakan 

perusahaan yang bergerak dibidang usaha percetakan. CV. Gema Perkasa Abadi 

adalah perusahaan percetakan yang berada di Kota Bandar Lampung. Masalah 

yang dihadapi CV. Gema Perkasa Abadi adalah tingginya persaingan perusahaan 

yang menawarkan jasa serupa dan pendapatan yang cenderung mengalami 

fluktuatif. 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kondisi lingkungan 

internal dan eksternal CV. Gema Perkasa Abadi serta mendeskripsikan strategi 

yang harus dilakukan oleh CV. Gema Perkasa Abadi. Penelitian ini menggunakan 

metode analisis deskriptif dan tahapan formulasi strategi yaitu, matriks IFE dan 

EFE, matriks IE, dan matriks SWOT. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

terdapat 10 kekuatan dan 5 kelemahan dari faktor internal, dan terdapat 9 

kekuatan dan 6 ancaman dari faktor eksternal. Berdasarkan matriks IFE dan EFE 

menghasilkan skor 3,26 dan 2,93. Hasil dari matrik IE yaitu CV. Gema Perkasa 

Abadi terdapat pada posisi kuadran IV Growth and Build (tumbuh dan 

berkembang) dengan strategi utama yaitu intensif (pengembangan pasar) dan 

integratif (integrasi kedepan), hal ini sesuai dengan hasil QSPM dari strategi yang 

harus di lakukan no. 1 & 2 Analisis SWOT menghasilkan 8 strategi dengan 

prioritas yang diurutkan dengan QSPM: 1)Pengembangan pasar ke wilayah yang 

baru untuk meningkatkan volume penjualan; 2)Menjaga hubungan dengan 

pemasok/Supplier; 3)Meningkatkan kinerja dari Karyawan; 4)Meningkatkan 

eksistensi CV. Gema Perkasa Abadi melalui promosi; 5)Meningkatkan kualitas 

pelayanan kepada konsumen; 6)Pengendalian yang mengacu pada kontrol biaya; 

7)Melakukan evaluasi kinerja dan kemampuan CV. Gema Perkasa Abadi dalam 

menghadapi persaingan; 8)Membentuk tim khusus yang profesional untuk 

menangani manajemen pengelolaan CV. Gema Perkasa Abadi. 
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