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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Penelitian Relevan 

1. Meutia Resky Oisina,َmelakukanَpenelitianَdenganَjudulَ“Analisis SWOT 

Strategi Pemasaran Produk-Produk Pembiayaan Pada Pegadaian Syariah”.َ

Masalah yang diteliti yaitu bagaimana strategi pemasaran produk 

pembiayaan yang diterapkan oleh pegadaian syariah unit way halim dan 

bagaimana strategi pemasaran melalui analisis SWOT pada pegadaian 

syariah dalam memasarkan produknya. Jenis penelitian yang dilakukan 

yaitu penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan metode 

observasi, wawancara, dokumentasi dan kuesioner. Dengan hasil penelitian 

bahwa penerapan strategi pemasaran produk-produk pembiayaan pada 

Pegadaian Syariah menggunakan bauran pemasaran (marketing mix) 4P. 

Produk yang ditawarkan sangat variatif dan sesuai dengan kebutuhan 

masyarakat untuk masa sekarang dan masa yang akan datang, sedangkan 

dari harga sangat murah. Untuk lokasi strategis, mudah dijangkau dan 

dekat dengan pelaku UMKM, sedangkan promosi menggunakan periklanan 

melalui periklanan, promosi penjualan, publisitas dan penjualan pribadi. 

Hasil penelitian menggunakan analisis SWOT pada faktor internal terdapat 

selisih 1,40 dan pada eksternal terdapat 1,20. Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa analisis SWOT dalam strategi pemasaran pada 

Pegadaian Syariah masuk pada tipe kuadran 1 (positif, positif) yang 
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merupakan posisi yang sangat menguntungkan dimana perusahaan 

memiliki kekuatan dan peluang yang bagus.16 

2. Haslinda,َ melakukanَ penelitianَ denganَ judulَ “Analisisَ SWOTَ Dalamَ

Menentukan Strategi Pemasaran Dengan Pendekatan Bauran Pemasaran 

Padaَ PT.َ Selokoَ Batamَ Shipyard”.َ Denganَ masalahَ yangَ ditelitiَ yaituَ

bagaimana faktor eksternal dan internal dalam bauran pemasaran (7P) 

untuk meningkatkan bisnis PT. Seloko Batam Shipyard dan bagaimana 

strategi pemasaran yang harus dilakukan PT. Seloko Batam Shipyard 

dalam menghadapi persaingan. Jenis penelitian yang dilakukan yaitu 

deskriftif kualitatif dengan menggunakan metode observasi, wawancara, 

kuesioner dan dokumentasi. Dengan hasil penelitian bahwa nilai faktor 

internal dalam bauran pemasaran yaitu 2.6 yang didapat dari total 

penjumlahan rating faktor kekuatan dan kelemahan perusahaan. Nilai 2.6 

memiliki arti cukup baik dari parameter penilaian yang memberikan nilai 4 

(sangat penting) sampai dengan 1 (tidak penting). Dengan total skor 

tersebut dapat disimpulkan bahwa PT. Seloko Batam Shipyard masih 

memiliki kelemahan yang cukup banyak tetapi dapat ditutupi dengan 

kekuatan yang dimilikinya seperti lokasi strategis dan lahan yang cukup 

luas, harga murah dengan kualitas terjamin, variasi jasa yang ditawarkan, 

akses yang tepat dengan material manufacturing. Adapun nilai faktor 

eksternal PT. Seloko Batam Shipyard dalam bauran pemasaran yaitu 2,84. 

Nilai tersebut memiliki arti baik dimana skor tersebut di dapat dari peluang 

 
16 Meutia Resky Oisina, Analisis SWOT Strategi Pemasaran Produk-Produk Pembiayaan 

Pada Pegadaian Syariah, (skripsi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri 

Raden Intan Lampung, 2018), h.99 
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yang dimiliki oleh PT. Seloko Batam Shipyar yaitu jumlah kapal 

bersertifikat dari tahun ketahun meningkat, regulasi pemerintah untuk 

transportasi laut harus memiliki standar class, hubungan kerjasama yang 

baik dengan customer, aktivasi penjualan melalui sales promotion, serta 

lingkungan yang strategis dan mudah di jangkau. PT. Seloko Batam 

Shipyard berada pada kuadran II yaitu meningkatkan kekuatan untuk 

meminimalisir ancaman agar dapat mengambil peluang-peluang yang ada. 

Strategi yang dapat dilakukan ialah meningkatkan kualitas produk / jasa 

yang ditawarkan, melakukan promosi secara rutin dan meningkatkan 

segmentasi pasar. Peluang yang dapat diambil ialah merebut pangsa pasar 

dengan mempertahankan pelanggan tetap. Ancaman yang dimiliki 

perusahaan ialah tingkat persaingan yang tinggi. Kekuatan terbesar ialah 

memiliki lokasi yang strategis yang sangat mudah dijangkau oleh kapal. 

Kelemahan yang dimiliki ialah kurangnya promosi secara rutin dan sumber 

daya manusia yang terbatas. Strategi yang dapat digunakan perusahaan 

ialah pengembangan produk, penetrasi pasar, pengembangan pasar dan 

diversifikasi.17 

3. Sitti Nur Annisa Amalia,َ melakukanَ penelitianَ denganَ judulَ “Faktor-

Faktor Yang Mempengaruhi Minat Individu Terhadap Financial 

Technology (FinTech) Syariah (PayTren) Sebagai Salah Satu Alat 

transaksi Pembayaran Pendekatan Technology Acceptance Model (TAM) 

dan Theory Of Planned Behavior (TPB)”.َ Masalah yang diteliti yaitu 

 
17 Haslinda, Analisis SWOT Dalam Menentukan Strategi Pemasaran Dengan Pendekatan 

Bauran Pemasaran Pada PT. Seloko Batam Shipyard, (Skripsi, Program Studi Administrasi 

Bisnis, Jurusan Manajemen Bisnis, Politeknik Negeri Batam, 2017), h.65-66 
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Faktor-faktor yang mempengaruhi minat konsumen terhadap penggunaan 

aplikasi PayTren sebagai alat pembayaran elektronik, pengaruh persepsi 

kemudahan penggunaan (perceived case of use) dan norma subjektif 

(subjective norm) terhadap persepsi manfaat (Perceived use fullness), 

Pengaruh persepsi manfaat (Perceived use fullness) dan persepsi 

kemudahan penggunaan (perceived ease of use) terhadap sikap (attitude), 

pengaruh persepsi perilaku control (perceived control behavior) terhadap 

persepsi kemudahan penggunaan (perceived ease of use). Jenis penelitian 

yang dilakukan yaitu Kuantitatif Deskriptif & eksploratif dengan 

menggunakan metode kuesioner online.  Dengan hasil penelitian bahwa 

minat dalam menggunakan aplikasi PayTren sebagai alat transaksi 

pembayaran dipengaruhi oleh persepsi manfaat (Perceived Usefulness) dan 

sikap (Attitude). Ketika pengguna semakin merasakan manfaat dan 

kemudahan bertransaksi menggunakan aplikasi PayTren. Maka hal ini akan 

menimbulkan perasaan yang kuat juga untuk berminat dalam melakukan 

kembali transaksi secara terus-menerus pada aplikasi PayTren. Persepsi 

kemudahan penggunaan (POU) berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

variabel persepsi manfaat (PU) dengan besar kontribusi sebesar 64,4%. Hal 

ini menunjukan bahwa semakin tinggi persepsi masyarakat terhadap 

kemudahan aplikasi PayTren maka semakin tinggi persepsi masyarakat 

terhadap kegunaan PayTren, begitupun sebaliknya. Sedangkan pengaruh 

SN terhadap persepsi manfaat (PU) berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap variabel PU dengan besar pengaruh 9,7%. Hal ini menunjukan 
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bahwa semakin tinggi norma subjektif terhadap aplikasi paytren maka 

semakin tinggi persepsi masyarakat terhadap kegunaan paytren, bisa 

dikatan norma sujektif baik interpersonal maupun pengaruh lingkungan 

ataupun opini-opini dari tokoh tertentu akan dapat membentuk persepsi 

manfaat dari sebuah produk. Persepsi kemudahan penggunaan (POU) 

berpengaruh positif signifikan terhadap variabel sikap konsumen dalam 

menggunakan PayTren (A). sama halnya dengan persepsi manfaat (PU) 

yang bersifat positif dan signifikan terhadap sikap (A) dengan besar 

kontribusi sebesar 35,1%. Hal ini menunjukan bahwa konsumen 

mempresepsikan manfaat yang didapat dalam penggunaan produk PayTren 

yaitu diantara lainnya berupa sedekah, penyelesaian transaksi yang lebih 

cepat, keuntungan yang didapat berupa diskon dapat mempengaruhi sikap 

konsumen.18 

4. Mochamad Agus Saifudin, melakukan penelitian dengan judul 

“Implementasiَ Penjualanَ Lisensiَ Denganَ Sistemَ MLM Pada Bisnis 

PayTren Menurut DSN No. 75/DSN MUI/VII/2009 Tentang Penjualan 

Langsungَ Berjenjangَ Syariah”.َ Masalahَ yangَ ditelitiَ yaitu bagaimana 

implementasi akad dalam penjualan lisensi dengan sistem multi level 

marketing pada bisnis Paytren terhadap leader dan member bisnis paytren 

kota Malang dan bagaimana implikasi bisnis paytren di kota Malang 

 
18 Sitti Nur Annisa Amalia, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Individu Terhadap 

Financial Technology (FinTech) Syariah (PayTren) Sebagai Salah Satu Alat transaksi 

Pembayaran (Pendekatan Technology Acceptance Model (TAM) dan Theory Of Planned Behavior 

(TPB), (Tesis, Program Studi Hukum Islam Kosentrasi Keuangan Dan Perbankan Syariah, 

Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018), h.108-

109 
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menurut Fatwa DSN No.75/DSN MUI/VII/2009 tentang penjualan 

langsung berjenjang syariah. Jenis penelitian yang dilakukan yaitu 

kualitatif deskriptif dengan menggunakan metode wawancara dan studi 

dokumen. Dengan hasil penelitian bahwa akad yang terkandung didalam 

bisnis PayTren adalah akad Bai’al-Murabahah, akad Wakalah bil Ujrah, 

akad Ju’alah dan akad Ijarah. Tetapi akad yang banyak dipraktekkan 

adalah akad Wakalah bil Ujrah. PT Veritra Sentosa Internasional secara 

langsung menetapkan komisi dan bonus diawal perjanjian dengan 

mempublikasikan tabel dan bagan serta pedoman melalui mitra yang sudah 

tergabung dalam komunitas Treni/PayTren. Pada bisnis PayTren ketika kita 

diam saja, tidak ada penjualan baik lisensi, maupun produk penjualan dan 

pembayaran lainnya, maka tidak akan mendapat komisi secara pasif dari 

pihak Paytren, dan akan mendapat keuntungan ketika kita kerja nyata (aktif 

menjualkan lisensi, produk penjualan, produk pembayaran seperti pulsa 

telepon dan lain sebagainya) yang ada hanya Ujrah atau dalam bisnis ini 

disebut cashback karena berkat jasa upline melakukan kemitraan dengan 

downline maka upline berhak atas suatu ujrah dari hasil penjualan dan 

itupun hanya sedikit sesuai tingkat kewajaran. Jadi komisi disini bukan 

termasuk didalam income pasif yang dilarang didalam MLM menurut 

Fatwa DSN MUI Nomor: 75/DSN MUI/VII/2009 tentang penjualan 

langsung berjenjang syariah.19 

 
19 Mochamad Agus Saifudin, Implementasi Penjualan Lisensi Dengan Sistem MLM Pada 

Bisnis PayTren Menurut DSN No. 75/DSN MUI/VII/2009 Tentang Penjualan Langsung 

Berjenjang Syariah, (Skripsi, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim 

Malang, 2018), h.113 
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5.  HamidahَRahim,َmelakukanَ penelitianَ denganَ judulَ “Analisisَ Pengaruhَ

Persepsi Resiko dan Kepercayaan Terhadap Minat Transaksi Penggunaan 

PayTrenَ Padaَ PT.َ Veritraَ Sentosaَ Internasional”.َ Masalahَ yangَ ditelitiَ

yaitu bagaimana pengaruh persepsi resiko dan kepercayaan terhadap minat 

bertransaksi dalam penggunaan aplikasi melalui persepsi kegunaan dan 

persepsi kemudahaan penggunaan PayTren. Jenis penelitian yang 

dilakukan yaitu penelitian kuantitaif dengan menggunakan metode survei 

dalam bentuk kuesioner on-line sebagai alat pengumpul data. Dengan hasil 

penelitian bahwa Semakin rendah persepsi resiko pengguna, maka tingkat 

kepercayaan pengguna semakin kuat dalam bertransaksi dengan aplikasi 

PayTren. Perhatian harus diberikan untuk resiko yang dapat mempengaruhi 

transaksi melalui perangkat mobile, sehingga berkurangnya persepsi resiko 

dalam bertransaksi ini akan meningkatkan kepercayaan pelanggan dalam 

layanan perbankan yang ditawarkan. Kepercayaan mempengaruhi persepsi 

kegunaan dan juga persepsi kemudahan penggunaan. Hubungan ini 

dimaksudkan bahwa kuatnya kepercayaan nama merek dari situs belanja 

online mempengaruhi persepsi dari perasaan pelanggan akan besarnya 

kemanfaatan dan kemudahan dalam bertransaksi yang akhirnya akan 

berdampak juga pada minat belanja online. Pengguna jika semakin 

merasakan manfaat dan kemudahaan bertransaksi pada aplikasi online 

(PayTren), maka hal ini menimbulkan perasaan yang kuat juga untuk 

berminat bertransaksi kembali secara berkesinambungan pada PayTren.20 

 
20 Hamidah Rahim, Analisis Pengaruh Persepsi Resiko dan Kepercayaan Terhadap 
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Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini terletak pada objek 

dan kajian yang diteliti dimana pada penelitian Meutia Resky Oisina dan 

Haslinda menjadikan Produk-Produk Pembiayaan Pada Pegadaian Syariah dan 

PT. Seloko Batam Shipyard sebagai objek penelitian sedangkan penelitian 

Sitti Nur Annisa Amalia, Mochamad Agus Saifudin dan Hamidah Rahim lebih 

memfokuskan pada minat dan implementasi penjualan paytren. Sedangkan 

kebaruan dalam penelitian ini adalah penulis menggunakan analisis SWOT 

sebagai tolak ukur untuk mengetahui kelebihan, kelemahan, peluang dan 

ancaman dari pemasaran PayTren di Kota Kendari. 

B. Landasan Teori 

1. Teori Analisis SWOT 

Terdapat beberapa definisi analisis SWOT menurut para ahli yaitu 

sebagai berikut : 

a. Menurut Freddy Rangkuti definisi analisis SWOT adalah usaha yang 

dilakukan berdasarkan logika yang dapat memaksimalkan kekuatan dan 

peluang, dan pada saat yang sama dapat meminimalisir kelemahan dan 

ancaman. Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai faktor 

secara sistematis untuk merumuskan strategi perusahaan. Menurut 

Rangkuti Matriks SWOT dapat menggambarkan secara jelas bagaimana 

peluang dan ancaman eksternal yang dihadapi perusahaan dapat 

 
Minat Transaksi Penggunaan PayTren Pada PT. Veritra Sentosa Internasional, Jurnal 

EKOBISTEK Fakultas Ekonomi , Vol. 6, No. 2, Oktober 2017), h.282-283 
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disesuaikan dengan kekuatan dan kelemahan yang dimilikinya. Matriks 

ini dapat menghasilkan empat set kemungkinan alternatif strategis. 21 

Tabel 1 

Matriks SWOT 

IFAS 

EFAS 

Kekuatan (Strength) Kelemahan (Weakness) 

Peluang 

(Opportunity) 

STRATEGI SO 

Ciptakan strategi yang 

menggunakan kekuatan 

untuk memanfaatkan 

peluang. 

STRATEGI WO 

Ciptakan strategi yang 

meminimalkan kelemahan 

untuk memanfaatkan 

peluang. 

Ancaman (Threats) STRATEGI ST 

Ciptakan strategi yang 

menggunakan kekuatan 

untuk mengatasi 

ancaman. 

STRATEGI WT 

Ciptakan strategi yang 

meminimalkan kelemahan 

dan menghindari ancaman. 

 

Berikut ini adalah keterangan dari matriks SWOT diatas: 

1) Strategi SO (Strength and Opportunity), strategi ini dibuat 

berdasarkan jalan pikiran perusahaan yaitu dengan memanfaatkan 

 
21 Freddy Rangkuti, Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis, (Jakarta : PT. 

Gramedia Pustaka Utama, 2006), h. 31-32 
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seluruh kekuatan untuk merebut dan memanfaatkan peluang sebesar-

besarnya. 

2) Strategi ST (Strength and Threats), yaitu strategi dalam 

menggunakan kekuatan yang dimiliki perusahaan untuk mengatasi 

ancaman. 

3) Startegi WO (Weakness and Opportunity), strategi ini diterapkan 

berdasarkan pemanfaatan peluang yang ada dengan cara 

meminimalkan kelemahan yang ada. 

4) Strategi WT (Weakness and Threats), strategi ini berdasarkan 

kegiatan yang bersifat defensif dan berusaha meminimalkan 

kelemahan yang ada serta menghindari ancaman. 

b. Menurut David semua organisasi memiliki kekuatan dan kelemahan 

dalam area fungsional bisnis yang dapat digunakan sebagai dasar untuk 

tujuan dan penetapan strategi suatu organisisasi. Tidak ada perusahaan 

yang sama kuatnya atau lemahnya dalam semua area bisnis.22 

Berikut merupakan penjelasan dari SWOT menurut David yaitu : 

1) Kekuatan (strengths) adalah sumber daya, keterampilan, atau 

keunggulan-keunggulan lain yang berhubungan dengan para pesaing 

perusahaan dan kebutuhan pasar yang dapat dilayani oleh 

perusahaan yang diharapkan untuk dilayani. Kekuatan adalah 

Kompetisi khusus yang memberikan keunggulan kompetitif bagi 

perusahaan di pasar. 

 
22 David,Fred R, Manajemen Strategis Edisi Ke Sepuluh (Jakarta: Penerbit Salemba 

Empat,2006), h.37 
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2) Kelemahan (Weakness) adalah keterbatasan atau kekurangan dalam 

sumber daya, keterampilan dan kapabilitas yang secara efektif 

menghambat kinerja perusahaan. Keterbatasan tersebut dapat berupa 

fasilitas, sumber daya keuangan, kemampuan manajemen dan 

keterampilan pemasaran dapat merupakan sumber dari kelemahan 

perusahaan. 

3) Peluang (Opportunities) adalah situasi penting yang menguntungkan 

dalam lingkungan perusahaan. Kecenderungan–kecenderungan 

penting merupakan salah satu sumber peluang, misalnya perubahaan 

teknologi dan meningkatnya hubungan perusahaan dengan pembeli 

atau pemasok merupakan gambaran peluang bagi perusahaan. 

4) Ancaman (Threats) adalah situasi penting yang tidak 

menguntungkan dalam lingkungan perusahaan. Ancaman merupakan 

pengganggu utama bagi posisi sekarang atau yang diinginkan 

perusahaan. Adanya peraturan-peraturan pemerintah yang baru atau 

yang direvisi dapat merupakan ancaman bagi kesuksesan 

perusahaan. 

c. Menurut Kotler dan Amstrong, analisis SWOT adalah penilaian 

menyeluruh terhadap kekuatan (Strength), Kelemahan (Weakness), 

Peluang (Opportunities)dan Ancaman (Threats) suatu perusahaan. 23 

Teknik analisis SWOT yang digunakan adalah sebagai berikut : 

 

 
23 Kottler P dan G Amstrong, Prinsip-prinsip Pemasaran, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 

2008) 
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1) Analisis Internal 

a) Analisis Kekuatan (Strength), setiap perusahaan perlu menilai 

kekuatan dan kelemahannya dibandingkan para pesaingnya. 

Penilaian tersebut dapat didasarkan pada faktor-faktor seperti 

teknologi, sumber daya finansial, kemampuan kemanufakturan, 

kekuatan pemasaran dan basis pelanggan yang dimiliki. Strength 

(Kekuatan) adalah keahlian dan kelebihan yang dimiliki oleh 

perusahaan pesaing. 

b) Analisis Kelemahan (Weakness), merupakan keadaan perusahaan 

dalam menghadapi pesaing mempunyai keterbatasan dan 

kekurangan serta kemampuan menguasai pasar, sumber daya serta 

keahlian. 

2) Analisis Eksternal 

a) Analisis Peluang (Opportunity), setiap perusahaan memiliki 

sumber daya yang membedakan dirinya dari perusahaan lain. 

peluang dan terobosan atau keunggulan bersaing tertentu dan 

beberapa peluang membutuhkan sejumlah besar modal untuk 

dapat dimanfaatkan. 

b) Analisis Ancaman (Threats), adalah tantangan yang diperlihatkan 

atau diragukan oleh suatu kecenderungan atau suatu 

perkembangan yang tidak menguntungkan dalam lingkungan 

yang akan menyebabkan kemerosotan kedudukan perusahaan. 
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d. Menurut Sondang P. Siagian, analisis SWOT merupakan salah satu 

instrument analisis yang ampuh apabila digunakan dengan tepat. Telah 

diketahui pula secara luas bahwa SWOT merupakan akronim untuk kata-

kata strengths (kekuatan), weakness (kelemahan), opportunities 

(peluang) dan treats (ancaman).Menurut Sondang P. Siagian ada 

pembagian faktor-faktor strategis dalam analisis SWOT yaitu :24 

1) Faktor berupa kekuatan, yang dimaksud dengan faktor-faktor 

kekuatan yang dimiliki oleh suatu perusahaan termasuk satuan-

satuan bisnis didalamnya adalah antara lain kompetisi khusus yang 

terdapat dalam organisasi yang berakibat pada pemilikan keunggulan 

komparatif oleh unit usaha dipasaran.  

2) Faktor Kelemahan, yang dimaksud dengan kelemahan ialah 

keterbatasan atau kekurangan dalam hal sumber, keterampilan dan 

kemampuan yang menjadi pengahalang serius bagi penampilan 

kinerja organisasi yang memuaskan. 

3) Faktor Peluang, yang dimaksud dengan peluang adalah berbagai 

situasi lingkungan yang menguntungkan bagi suatu satuan bisnis. 

4) Faktor Ancaman, yang dimaksud ancaman adalah kebalikan 

pengertian peluang yaitu faktor-faktor lingkungan yang tidak 

menguntungkan suatu satuan bisnis . 

e. Menurut John A. Pearce dan Robinson, analisis SWOT adalah bagian 

dari proses manajemen strategic perusahaan yang bertujuan untuk 

 
24 Sondang P. Siagian, Manajemen Strategik, (Jakarta : PT Bumi Aksara, 2000), h. 172-

173 
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mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan utama perusahaan. Kekuatan 

dan kelemahan utama tersebut dibandingkan dengan peluang dan 

ancaman eksternal sebagai landasan untuk menghasilkan berbagai 

alternative strategi. Menurut Pearce dan Robinson yang dimaksud faktor-

faktor analisis SWOT adalah :25 

1) Kekuatan (Strength), adalah kompetensi khusus yang memberikan 

keunggulan komparatif bagi perusahaan di pasar. Kekuatan dapat 

terkandung dalam sumber daya, keuangan, citra perusahaan, 

kepemimpinan pasar, hubungan pembeli-pemasok dan faktor-faktor 

lain. 

2) Kelemahan (Weakness), merupakan keterbatasan atau kekurangan 

dalam sumber daya, keuangan, kapabilitas manajemen, keterampilan 

pemasaran dan citra merek dapat merupakan sumber kelemahan. 

3) Peluang (Opportunities), merupakan situasi penting yang 

menguntungkan dalam lingkungan perusahaan. 

4) Ancaman (Threats), adalah situasi penting yang tidak 

menguntungkan dalam lingkungan perusahaan. Ancaman merupaka 

penggangguan utama pada posisi sekarang atau yang diinginkan 

perusahaan. 

Analisis SWOT adalah suatu cara untuk mengidentifikasi berbagai 

faktor secara sistematis dalam rangka merumuskan strategi perusahaan. 

Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan 

 
25John A. Pearce dan Richard Braden Robinson, Strategic Manajemen, (New York : 

McGraw-Hill/Irwin, 1997), h.230 
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(Strength) dan peluang (opportunities), namun secara bersamaan dapat 

meminimalkan kelemahan (weakness) dan ancaman (threats). Analisis 

SWOT mempertimbangkan dan membandingkan faktor lingkungan 

internal strengths dan weakness serta lingkungan eksternal opportunities 

dan threats yang dihadapi dunia bisnis sehingga dari analisis tersebut 

dapat diambil suatu keputusan strategi suatu perusahaan.26 

Tujuan dari analisis SWOT adalah untuk menggali informasi dari 

aspek-aspek penting sisi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman di 

dalam suatu perusahaan atau organisasi. Dengan mengetahui detail empat 

aspek tersebut diharapkan kita mampu memaksimalkan kekuatan, 

meminimalkan kelemahan, mereduksi ancaman, dan membangun peluang-

peluang di masa mendatang. Perlu diingat bahwa analisis SWOT itu 

hanyalah sebuah alat analisis yang ditujukan untuk menggambarkan situasi 

yang sedang dihadapi atau yang mungkin akan dihadapi pebisnis nanti. 

Maka dari itu, analisis SWOT bukanlah sebuah alat ajaib yang mampu 

memberikan jalan keluar yang tepat bagi masalah-masalah yang dihadapi 

oleh suatu perusahaan atau organisasi. Tetapi setidaknya menjadi 

pengingat dan juga sebagai landasan dalam menyusun strategi bisnis. 

Manfaat dari analisis SWOT adalah didapatkannya sebuah kombinasi 

strategi bagi para pemegang keputusan dalam bisnis saat ini atau masa ke 

depan dengan mempertimbangkan kualitas faktor internal maupun 

eksternal. Dengan adanya empat faktor yang saling berhubungan ini maka 

 
26 Prof. Dr. Ir. Marimin, M.Sc., Teknik & Aplikasi Pengambilan Keputusan, (Bogor: 

Grasindo, 2004) 
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analisis akan memberikan kemudahan dalam mewujudkan visi dan misi 

suatu produk atau sebuah perusahaan atau organisasi. Analisis SWOT 

sangat berguna dalam bidang bisnis, analisis ini akan bermanfaat untuk 

menilai dan mengevaluasi proses bisnis menuju ke arah mana perusahaan 

di masa depan dan menilai keberhasilan manajemen dalam menjalankan 

misi untuk mewujudkan visi utama. 27 

2. Teori Pemasaran 

Terdapat beberapa definisi pemasaran menurut para ahli yaitu sebagai 

berikut: 

a. Menurut Kotler dan Armstrong pemasaran adalah proses sosial dan 

manajerial yang dilakukan oleh individu ataupun kelompok dalam 

memperoleh kebutuhan dan keinginan mereka dengan cara membuat 

dan mempertukarkan produk dan nilai dengan pihak lain. Untuk 

memahami pengertian pemasaran perlu dipahami terlebih dahulu 

konsep-konsep inti seperti kebutuhan, keinginan dan permintaan, 

produk, nilai dan kepuasan, pertukaran, transaksi dan hubungan, serta 

pasar. Menurut Kotler dan Armstrong pemsaran bersandar pada konsep 

inti berikut:28 

1) Kebutuhan, Keinginan dan Permintaan (Needs, Wants and 

Demands), Kebutuhan adalah segala sesuatu yang diperlukan 

manusia dan harus ada sehingga dapat menggerakkan manusia 

 
27 Endraَ K.َ Prihadhi,َ Myَ Potencyَ “Langkah-Langkah Praktis Untuk Menemukan & 

Mengelola Potensi Dengan Daur Aktualisasi Potensi (DAP)”َ(Jakarta:َElexَMediaَKomputindo,َ

2013), h.9 
28 Kotler dan Armstrong, Memenangkan Pasar Dengan Pemasaran Efektif dan 

Profitabel, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama,2003), h.2 
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sebagai dasar (alasan) berusaha. Keinginan adalah hasrat untuk 

memperoleh pemuas kebutuhan yang spesifik akan kebutuhan. 

Permintaan adalah keinginan akan produk tertentu yang didukung 

kemampuan dan kesediaan untuk membayar dan membeli. 

2) Penawaran Pasar – Produk, Pelayanan, dan Pengalaman (Market 

Offerings – Products, Services, and Experiences), Penawaran pasar 

merupakan beberapa kombinasi dari produk, pelayanan, informasi, 

atau pengalaman yang ditawarkan kepada pasar untuk memenuhi 

kebutuhan atau keinginan mereka. 

3) Nilai Pelanggan dan Kepuasan (Customer Value and Satisfaction), 

Nilai pelanggan dilihat sebagai kombinasi antara mutu, jasa, dan 

harga (quality, service, price) yang mencerminkan manfaat dan 

biaya berwujud dan tak berwujud bagi konsumen. Kepuasan 

merupakan penilaian seseorang dari kinerja yang dirasakan dari 

produk dalam hubungan dengan harapannya. 

4) Pertukaran dan Hubungan (Exchanges and Relationships), 

Pertukaran adalah tindakan untuk memperoleh sebuah objek yang 

diinginkan dari seseorang dengan menawarkan sesuatu sebagai 

imbalan. Pemasaran terdiri dari tindakan yang diambil untuk 

membangun dan memelihara hubungan melalui transaksi dengan 

target pembeli, pemasok, dan penyalur yang melibatkan produk, 

pelayanan, ide, atau benda lainnya. 
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5) Pasar (Markets), Pasar merupakan kumpulan semua pembeli 

sebenarnya dan potensial yang memiliki kebutuhan atau keinginan 

akan produk atau jasa tertentu yang sama, yang bersedia dan mampu 

melaksanakan pertukaran untuk memuaskan kebutuhan dan 

keinginan itu. 

b. Menurut Fahmi salah satu dari definisi pemasaran terpendek adalah 

“memenuhiَ kebutuhanَ secaraَ menguntungkan”.َ Didefinisikanَ secaraَ

luas, pemasaran adalah proses sosial dan manajerial dimana pribadi 

atau organisasi memperoleh apa yang mereka butuhkan dan inginkan 

melalui penciptaan dan pertukaran nilai dengan yang lain. Pada 

dasarnya strategi pemasaran memberikan arah dalam kaitannya dengan 

variabel-variabel seperti segmentasi pasar, identifikasi pasar sasaran, 

positioning elemen, bauran pemasaran, dan biaya bauran pemasaran. 

Dalam peranan strategisnya, pemasaran mencakup setiap usaha untuk 

mencapai kesesuaian antara perusahaan dengan lingkungannya dalam 

rangka mencari pemecahan atas masalah penentuan dua pertimbangan 

pokok. Pertama, bisnis apa yang digeluti. Kedua, bagaimana bisnis 

yang telah dipilih tersebut dapat dijalankan dengan sukses dalam 

lingkungan yang kompetitif atas dasar bauran pemasaran untuk 

melayani pasar sasaran.Menurut Fahmi unsur-unsur utama dalam 

strategi pemasaran yaitu:29 

 
29 Irham Fahmi, Manajemen Strategis Teori Dan Aplikasi, (Bandung: Alfabeta, 2015), 

h.70 
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1) Segmentasi Pasar, adalah tindakan mengidentifikasi dan membentuk 

kelompok pembeli atau konsumen secara terpisah. 

2) Target Pemasaran, adalah suatu tindakan memilih satu atau lebih 

segmen pasar yang akan dimasuki dan perusahaan melakukan 

segmentasi pasar, kemudian memilih satu atau lebih segmen yang 

dianggap paling potensial dan menguntungkan, serta 

mengembangkan produk dan program pemasaran yang dirancang 

khusus untuk segmen-segmen yang dipilih tersebut. 

3) Positioning, adalah penetapan posisi pasar. Tujuan positioning ini 

adalah untuk membangun dan mengkomunikasikan keunggulan 

bersaing produk yang ada di pasar ke dalam bentuk konsumen serta 

membangun dan mengkomunikasikan manfaat pokok yang istimewa 

dan produk di dalam pasar. 

c. Basu Swasta dan Irawan mengemukakan pemasaran adalah suatu 

sistem kegiatan-kegiatan yang saling berhubungan ditujukan untuk 

merencanakan, menentukan harga, mempromosikan dan 

mendistribusikan barang dan jasa kepada pembeli. Ada beberapa faktor 

penting yang digunakan sebagai dasar dalam konsep pemasaran yaitu:30 

1) Orientasi Konsumen, pada intinya jika suatu perusahaan ingin 

menerapkan orientasi konsumen, maka yang dimaksudkan adalah: 

a) Menentukan kebutuhan pokok dari pembeli yang akan dilayani 

dan dipenuhi. 

 
30 Basu Swasta dan Irawan, Manajemen Pemasaran Modern, (Yogyakarta: Liberty, 

1990), h. 5. 
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b) Memilih kelompok pembeli tertentu sebagai sasaran dalam 

penjualan. 

c) Menentukan produk dan program pemasarannya. 

d) Mengadakan penelitian pada konsumen untuk mengukur, menilai 

dan menafsirkan keinginan serta tingkah laku mereka. 

e) Menentukan dan melaksanakan strategi yang paling baik, harga 

yang murah atau model yang menarik. 

2) Koordinasi dan Integrasi dalam perusahaan, untuk memberikan 

kepuasan secara optimal kepada konsumen, semua elemen 

pemasaran yang ada harus diintegrasikan. Hindari adanya 

pertentangan antara perusahaan dengan pasarnya. 

3) Mendapatkan laba melalui pemuasan Konsumen, salah satu tujuan 

dari perusahaan adalah untuk mendapatkan profit atau laba. Dengan 

laba tersebut perusahaan bisa tumbuh dan berkembang dengan 

kemampuan yang lebih besar. 

4) Strategi Pemasaran, merupakan hal yang sangat penting bagi 

perusahaan dimana strategi pemasaran merupakan satu cara 

mencapai tujuan dari sebuah perusahaan. 

d. Hair Lamb dan Mc Daniel mengungkapkan pemasaran adalah suatu 

proses perencanaan dan perjalanan konsep, harga, promosi dan 

sejumlah ide, barang dan jasa untuk menciptakan pertukaran yang 
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mampu memuaskan tujuan individu dan organisasi. Terdapat 4 bidang 

strategi pemasaran yaitu:31 

1) Keputusan pemasaran yang akan mengubah ide dasar dari barang 

atau jasa keseluruhan. 

2) Keputusan promosi yang akan mengkomunikasikan informasi yang 

berguna pada dasar tujuan. 

3) Keputusan distribusi mengenai pengiriman produk kepada 

konsumen. 

4) Keputusan harga yang menyatakan nilai pertukaran yang dapat 

diterima pada barang atau jasa. 

e. Fandi Tjiptono mengemukakan pemasaran adalah alat fundamental 

yang direncanakan untuk mencapai perusahaan dengan 

mengembangkan keunggulan bersaing yang berkesinambungan melalui 

pasar yang dimasuki dan program pemasaran yang digunakan untuk 

melayani pasar sasaran tersebut. Menurut Tjiptono konsep inti dalam 

pemasaran yaitu:32 

1) Kebutuhan, Keinginan dan Permintaan, kebutuhan adalah syarat 

hidup dasar manusia. Kebutuhan akan menjadi keinginan ketika 

diarahkan ke objek tertentu. Permintaan adalah keinginan akan 

produk-produk tertentu yang didukung oleh kemampuan untuk 

membayar. 

 
31 Hair Lamb dan Mc Daniel, Pemasaran (Terjemahan) Bahasa Indonesia, (Jakarta: 

Salemba Empat, 2005), h. 6. 
32Fandi Tjiptono, Strategi Pemasaran, (Yogyakarta : ANDI, 2008), h.3 
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2) Pasar Sasaran, Positioning dan Segmentasi, target dari barang atau 

jasa yang akan dihasilkan harus jelas sasarannya, terkait dengan 

keputusan penentuan pasar. 

3) Penawaran dan Merek, penawaran pada hakikatnya memberikan 

penjelasan terkait dengan produk atau jasa yang dijual. Pada 

hakikatnya, merek dapat menjadi dasar konsumen dalam 

memutuskan untuk membeli barang atau jasa. 

4) Nilai dan kepuasan, nilai mencerminkan sejumlah manfaat baik yang 

berwujud maupun tidak berwujud, dan biaya yang dipersepsikan 

oleh pelanggan. Kepuasan mencerminkan penilaian seseorang 

tentang kinerja produk. 

5) Saluran pemsaran, untuk mencapai pasar sasaran, pemasar 

menggunakan tiga jenis saluran pemasaran yaitu saluran komunikasi, 

saluran distribusi, dan saluran layanan. 
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C. Kerangka Pikir 
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