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Peningkatan kemajuan terutama dibidang teknologi informasi dan 

transportasi, mengakibatkan persaingan bisnis menjadi semakin meningkat. 

Kondisi ini harus dipahami oleh manajer. Sebagaimana diketahui bagi 

perusahaan, manajer haruslah pandai memformulasikan strategi dengan 

tepat. Hal ini dimaksudkan agar posisi perusahaannya tidak terjadi 

penurunan bahkan diharapkan dapat mengalami peningkatan (Putra, 2012). 

Bagi perusahaan yang tidak mampu mengantisipasi perkembangan 

serta tidak mempersiapkan diri menghadapi keadaan tersebut, beresiko 

semakin mengecil. Resiko selanjutnya adalah mengalami kesulitan atau 

kegagalan dan akhirnya jatuh bangkrut. Salah satu factor penyebab 

kegagalan perusahaan adalah kinerja pemasaran perusahaan yang buruk.  

Untuk memformulasikan strategi yang tepat bagi perusahaan biasanya 

manajer berusaha memahami berbagai kekuatan dan kelemahan 

perusahaannya. Manajer harus juga menganalisis peluang serta ancaman 

eksternal yang berkemungkinan muncul.  

Organisasi memerlukan banyak informasi baik dari eksternal maupun 

internal yang sewaktu berubah–ubah. Dengan mengetahui informasi tentang 

kekuatan dan kelemahan perusahaan, perusahaan dapat mengambil langkah 

tepat dalam memanfaatkan peluang dan menghindari ancaman. Organisasi 

juga perlu mengamati tentang persaingan, peraturan dan keinginan 

konsumen. 

Perencanaan strategi pemasaran ini menghasilkan tata cara 

pengambilan keputusan. Disamping itu perencanaan ini juga mempelajari 

tentang kebutuhan konsumen. Dengan demikian semakin paham, maka 

akan menghasilkan ”dasar” dalam pencapaian keuntungan. Demikianlah 
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bahwa perencanaan strategi sangat diperlukan dalam memperoleh 

keunggulan bisnis. 

Disamping itu perusahaan harus dapat melihat peluang-peluang 

pemasaran. Hal ini dimaksudkan agar bisa mengambil kebijakan tepat yang 

dapat menguntungkan perusahaan. Usaha yang bisa dilakukan adalah 

melalui perbaikan kualitas, produk, penetapan harga, promosi, dan lain – lain 

agar dapat mempengaruhi para konsumen. 

Keberhasilan perusahaan ditentukan  oleh kelancaran dalam usaha 

memasarkan hasil produksi. Pemasaran hasil produksi antara lain meliputi ; 

produk, harga, saluran distribusi dan promosi. Keberhasilan dalam 

melakukan pemasaran menentukan hidup perusahaan. Keberhasilan ini juga 

menjamin kegiatan perusahaan untuk dapat tumbuh berkembang secara 

layak. Sebagai upaya mempertahankan serta meningkatkan posisi pasaran 

secara maksimal. 

Pengambilan keputusan dibidang pemasaran tidak lepas dari faktor-

faktor pemasaran. Faktor tersebut merupakan alat pemasaran praktis dengan 

penekanan utamanya adalah naik turunnya penjualan. Keadaan tersebut 

dipengaruhi oleh aktifitas yang dijalankan perusahaan. Jadi adanya 

kelancaran dalam dalam produksi juga harus di tunjang oleh kemampuan 

dalam memasarkan produk. 

Pada kenyataannya, maraknya industri memicu persaingan, sehingga 

menjadi ancaman bagi perusahaan lain. Oleh karena itu perlu dipikirkan 

strategi perusahaan agar unggul dalam bersaing. Mutlak diperlukan analisa 

tepat dalam penyusunan strategi pemasaran demi mendukung kinerja 

perusahaan. 

Industri dituntut mengidentifikasi lingkungan internal maupun eksternal 

yaitu kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman. Identifikasi ini sangat 

penting dalam proses perencanaan strategis disamping sebagai alat bantu 

manejemen untuk meningkatkan strategi bisnis. 

Melemahnya kinerja perusahaan disebabkan oleh perencanaan strategi 

pemasaran yang kurang matang. Setiap organisasi membutuhkan strategi 

pemasaran untuk mencapai tujuan mereka. Manajer pemasaran harus mulai 

berfikir apa yang bisa dilakukan untuk oleh perusahaan demi 

mempertahankan eksistensi usaha.  



Konsep manajemen strategi akan memberikan banyak keuntungan. Hal 

ini mungkin, jika manajer melaksanakan manajemen strategi efektif. Analisa 

dan diagnosis lingkungan merupakan bagian yang sangat penting dalam 

proses manajemen strategi. Abai terhadfap analisis lingkungan menyebabkan 

proses menjadi tidak efektif. Perencanaan strategi yang efektif mencoba 

mengantisipasi hal-hal yang akan terjadi. Perencanaan strategi efektif 

mempengaruhi lingkungan pada arah yang menguntungkan. Oleh karena itu 

perusahaan harus mampu mengidentifikasi lingkungan baik internal maupun 

eksternal yang berupa kekuatan, kelemahan, peluang serta ancaman. Hal ini 

dimaksudkan  untuk menetapkan manajemen strategi yang tepat. 

Salah satu cara yang efektif dan biasa digunakan oleh manajer untuk 

menganalisa kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman bagi 

perusahaannya yaitu menggunakan Analisis SWOT (Strengh, Weaknesses, 

Oppourtunities, and Threat). Analisa SWOT merupakan teknik analisis yang 

biasa dipakai dalam perencanaan pemasaran. Digunakannya analisa SWOT 

sebagai usaha untuk meningkatkan kinerja pemasaran perusahaan. 

Alat analisis ini telah banyak digunakan manajer karena bersifat 

sederhana namun berpengaruh bagi pengambilan keputusan perusahaan. 

Setelah melakukan analisis SWOT secara menyeluruh biasanya manajer 

akan dihadapkan pada permasalahan bagaimana memilih strategi yang 

paling tepat untuk perusahaannya (Putra, 2012).  

Analisis SWOT merupakan salah satu metode untuk menggambarkan 

kondisi dan mengevaluasi suatu masalah. Anlisa SWOT dirancang untuk 

menggambarkan konsep bisnis yang berdasarkan faktor internal (dalam) dan 

faktor eksternal (luar) yaitu Strengths, Weakness, Opportunities dan Threats. 

Metode ini paling sering digunakan dalam metode evaluasi bisnis. Analisis 

SWOT hanya menggambarkan situasi yang terjadi bukan sebagai pemecah 

masalah (Wibisono, 2012). 
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