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ABSTRAK  

 

Sirmawati. 2021. Analisis Strategi Pemasaran dalam Meningkatkan Penjualan pada 

CV. Kembar Dua Makassar, dibimbing oleh Mariah dan Nurhaeda Z. 

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui strength (kekuatan), weaknesses 

(kelemahan), opportunity (peluang) dan threats (ancaman) yang dihadapi oleh CV. 

Kembar Dua Makassar (2) melihat alternative apa yang pantas untuk digunakan oleh 

CV. Kembar Dua Makassar. 

Jenis analisis yang digunakan oleh CV. Kembar Dua Makassar yaitu analisis 

SWOT (strength, weaknesses, opportunity dan threats), dalam analisis SWOT 

pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Alat yang 

digunakan dalam penyusunan faktor strategi perusahaan CV. Kembar Dua Makassar 

adalah dengan menggunakan matriks SWOT. 

Hasil dari analisis matriks SWOT menghasilkan alternatif strategi yang dapat 

dilakukan adalah ST, WT, SO dan WO. Hasilnya adalah posisi perusahaan sedang 

berada pada kuadran 1 yaitu posisi growth (bertumbuh) sehingga menghasilkan 

alternatif strategi yang bisa dilakukan oleh perusahaan diantaranya ada empat yaitu 

strategi SO, memanfaatkan strength (kekuatan) untuk memaksimalkan opportunity 

(peluang). 

 
Kata kunci: Strategi Pemasaran, Faktor Internal Eksternal, Analisis SWOT, dan 

Matriks  SWOT 
 
 
 
 



ABSTRACT 

Sirmawati. 2021. Analysis of Marketing Strategy in Increasing Sales at CV. Kembar 

Dua Makassar, supervised by Mariah and Nurhaeda Z. 

This study aims to (1) determine the strengths, weaknesses, opportunities and 

threats faced by CV. Kembar Dua Makassar (2) see what alternatives CV. Makassar 

Twins. 

The type of analysis used by CV. Kembar Dua Makassar is a SWOT analysis 

(strengths, weaknesses, opportunities and threats). In the SWOT analysis, the approach 

used is a qualitative and quantitative approach. Tools used in the formulation of 

corporate strategy factors CV. Kembar Dua Makassar is using a SWOT matrix. 

The results of the SWOT matrix analysis produce alternative strategies that can be 
done are ST, WT, SO and WO. The result is that the company's position is in quadrant 1, 
namely the position of growth (growth) so as to produce alternative strategies that can be 
carried out by the company, including four, namely the SO strategy, utilizing strength 
(strength) to maximize opportunities (opportunities). 

 

Keywords: Marketing Strategy, Internal External Factors, SWOT Analysis, and SWOT 

Matrix 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

Perkembangan kegiatan-kegiatan usaha berkembang dengan pesat. Salah satu dampak 

pesatnya dunia usaha saat ini adalah dunia persaingan untuk mendapatkan pasar. Fenomena 

persaingan dalam dunia bisnis adalah kurangnya konsumen pasar. Oleh karena itu, setiap 

organisasi yang bergerak pada bidang usaha di tuntut untuk mendapatkan orientasi dari kepuasan 

konsumen. Ketika perusahaan dapat memasarkan produk atau jasa tersebut, konsumen dapat 

memilih untuk membeli produknya atau tidak.   

Memenangkan persaingan dalam dunia usaha barang dan jasa yang semakin ketat 

adalah memberikan nilai dan kepuasan kepada konsumen melalui produk dan jasa yang 

berkualitas. Syarat yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha agar mencapai keunggulan bersaing 

adalah setiap pelaku usaha harus berusaha menciptakan produk atau jasa yang bisa di minati oleh 

konsumen. Pelaku usaha harus mempunyai pengetahuan tentang perilaku konsumen agar dfaspat 

memberikan definisi pasar yang baik dan merancang bauran pemasaran yang tepat untuk para 

konsumen. 

Merek produk yang ditawarkan oleh perusahaan CV. Kembar Dua Makassar, 

perusahaan memamerkan suatu produk atau jasa tidak hanya mempertahankan kualitas, harga 

kompetitif dan ketersediaan produk bagi konsumen sasaran. Tetepi juga memerlukan komunikasi 

yang berkesinambungan dengan para konsumen potensial, sehingga  tercipta hubungan yang erat 

antara konsumen dan produsen. Salah satu bentuk komunikasi yang dapat dilaksanakan adalah 

membuat periklanan untuk melakukan penjualan produk atau jasa. Pelaku konsumen berperan 
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penting dalam memahami bagaimana konsumen secara aktual dalam mengambil keputusan 

pembeli. 

Aspek yang perlu diperhatikan dalam produk adalah kualitas produk. Kualitas produk 

merupakan produk yang ditawarkan oleh penjual yang menpunyai nilai jual beli yang tidak 

dimiliki oleh pesaing, sehingga definisi ini dapat dikatakan bahwa seorang penjual telah 

memenuhi keinginan para konsumennya (Nela, 2012:5).  

Pada peningkatan kualitas atau jasa yang ditawarkan semakin mendapatkan banyak 

perhatian bagi perusaahan. Hal ini di sebabkan karena kualitas jasa dapat digunakan sebagai alat 

untuk mencapai keunggulan kompetitif. Bagi konsumen harga harga merupakan faktor yang 

menentukan dalam pengambil keputusan untuk membeli produknya atau tidak dan juga produk 

yang di perjual belikan bermanfaat sehingga uang tidak di buang percuma oleh konsumen. 

Jika dilaksanakan dengan baik akan membuat konsumen mengetahui produk yang di 

pasarkan oleh perusahaan, dengan harapan mereka tertarik dan mengambil keputusan, jika 

melakukan kesalahan dalam melakukan periklanan maka akan berdampak pada citra perusahaan 

dan mengakibatkan konsumen beralih pada produk lain. 

Keberhasilan suatu perusahaan untuk mendapatkan kepercayaan konsumen tentunya 

tidak terlepas dari strategi pemasaran yang tepat dan didukung oleh produk yang berkualitas, 

iklan yang efektif akan berdampak terhadap perkembangan penjualan dan menguatkan persepsi 

konsumen  terhadap produk perusahaan, secara umum kriteria yang dapat digunakan untuk 

mengukur efektivitas iklan menggunakan EPIC modal dari AC nielsa. dalam EPICmodel 

memisahkan empat dimensi kritis sebuah iklan yaitu empathy, Persuasion, Impact dan 

Communication. Untuk kemudian di analisis guna melihat efektivitas masing-masing dimensi 
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tersebut secara terpisah. Sehingga dapat diketahui pada dimensi yang manakah sebuah iklan 

yang memiliki kelemahan dalam mencapai tujuan, serta selanjutnya dibuatkan strategi yang baru 

untuk memperbaikinya.  

Dalam bisnis makanaan dan minuman berbagai jenis produk, dari berbagai jenis produk 

terdapat ciri khas serta brand image yang menjadi identitas produk. Masyarakat akan lebih 

mudah untuk memilih produk yang baik untuk dikonsiumsi oleh konsumen. Dengan adanya 

peningkatan suatu produk atau jasa yang baik maka dapat menimbulkan suatu loyalitas 

konsumen, dan berkemungkinan besar menarik konsumen yang baru.  

Anjloknya produk markisa ditegah tingginya permintaan mendorong pihak dinas 

pertanian di daerah Sulawesi selatan, terus mencari cara agar meningkatkan produk dan jasa. 

Pemasaran adalah suatu proses social dan manajerial dimana individu dan kelompok 

mendapatkan kebutuhan dan keinginan mereka dengan cara menciptakan, menawarkan dan 

bertuakr sesuatu yang bernilai satu sama lain. Tujuan pemasaran adalah mengenal dan 

memahami pelanggan sedemikian rupa sehingga produk cocok denganhya dan dapat terjual 

dengan sendirinya. 

Kesuksesan atau kegagalan perusahan dapat dilihat melalui beberapa indikator, 

diantaranya berupa hasil penjualan pangsa pasar, ukuran asset, penerimaan dan investasi, 

penggembangan barang dan jasa baru, jaringan penjualan dan pengembangan pemasaran barang 

seiring dengan kemajuan atau kemunduran suatu perusahaan dikembangkan atau ditingkatkan 

supaya SDM juga perlu ditingkatkan.  

Perusahaan CV. Kembar Dua Makassar menawarkan berbagai aneka produk seperti 

kue, singkong, kripik emping serta minuman rasa markisa dan rasa jambu biji. Perusahaan CV. 
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Kembar Dua Makassar telah mampu menciptakan keunggulan bersaing dalam produk, 

pelayanan, harga dan citra merek dalam upaya menarik konsumen dan menarik perhatian pasar 

serta persaingan dalam berbisnis. Banyak faktor yang mempengaruhi hal it, baik faktor internal 

yaitu dari dalam diri konsumen ataupun pengaruh eksternal.  

Biasanhya CV. Kembar Dua Makassar melakukan promosi dengan cara menjual online 

seperti whatsapp, facebook, instagram dan toko pedia. Biasanya CV. Kembar Dua Makassar juga 

memperkenalkan produknya di acara pameran-pameran sekolah atau pameran hasil panen.  

CV. Kembar Dua Makassar di tahun 2020 memiliki masalah dalam penjualan 

produknya, karena adanya covid-19 yang menimbulkan penjualan turun, dan susah untuk 

menghasilkan kentungan seperti di tahun-tahun yang lalu. Tapi ada bulan-bulan tertentu yang 

dimana bulan tersebut mereka memiliki pesanan pelanggan yang lebih banyak dari hasil 

penjualan online. Untuk mempertahankan pelanggan atau mendaptan penlanggan mereka 

mempromosikan produknya dengan harga yang murah atau melakukan promo akhir tahun atau 

bulan puasa.  

         Tabel 1.1.data penjualan pada CV. Kembar Dua Makassar Tahun 2020 

No Bulan Total 

1. Januari  Rp.  6.800.000 

2. Februari  Rp.  2.520.000 

3.  Maret  Rp.  5.062.000 

4.      April  Rp.  7.693.000 

5.  Mei  Rp.34.494.955 

6.  Juni  Rp.  7.245.500 

7.  Juli  Rp.  9.073.000 

8.  Agustus  Rp.  7.848.750 

9.  September  Rp.  4.100.000 

10.  Oktober  Rp.  4.900.000 

11.  November  Rp.22.024.500 

12.  Desember  Rp.  2.345.000 

          Total  Rp. 114.106.705 
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Sumber: CV. Kembar Dua Makassar 

Berdasarkan data tersebut bisa disimpulkan bahwa tingkat penjualan pada CV. Kembar 

Dua Makassar yang tidak serta merta mendapatkan peningkatan pada penjualan di setiap 

bulannya. Hal ini tentunya di pengaruhi oleh lingkungan eksternal dan internal juga Covid-19 

pada perusahaan. Maka dari itu CV. Kembar Dua Makassar sebagai perusahaan yang bergerak di 

pidang penjualan perlu strategi pemasaran yang tepat didasarkan pada analisis strategi pemasaran 

dalam meningkatkan penjualan pada CV. Kembar Dua Makassar demi meningkatkan volume 

penjualan dan penghasilan laba. 

 

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat di ambil suatu rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah bagaimana, strategi pemasaran dalam meningkatkan penjualan pada CV. 

Kembar Dua Makassar. 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk  mengetahui strategi pemasaran dalam penjualan 

pada CV. Kembar Dua Makassar. 

 

1.4  Manfaat Penelitian   

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka hasil penelitian di harapkan dapat 

bermanfaat bagi berbagai pihak, antara lain: 

1. Bagi penulis bermanfaat dikarenakan penelitian ini menjadi prasyarat dalam 

menyelesaikan study untuk mencapai gelar sarjananya. 

2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi perusahaan dalam 

menyusun strategi promosi dan rencana periklanan. 
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3. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi perusahaan dalam 

menyusun strategi promosi dan rencana periklanan. 

4. Sebagai wawasan untuk mengetahui ilmu pemasaran dalam bidang  periklanan. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Manajemen Strategi Pemasaran   

2.1.1 Pengertian manajemen strategi 

Dalam ilmu manajemen ada beberapa pakar yang mendefenisikan manajemen strategi 

dengan cara yang beragam. Salah satunya yaitu mengatakan bahwa “manajemen strategi 

sebagai satu set keputusan dan tindakan yang menghasilkan formulasi dan implementasi 

rencana yang dirancang untuk meraih tujuan suatu perusahan” (Pearce II & Robinson. Jr, 

Richard B, 2013) 

Sedangkan pendapat lain mengatakan bahwa manajemen strategi adalah serangkaian 

keputusan-keputusan dan tindakan-tindakan manajerial yang mengarah kepada penyusun 

strategi –strategi efektif untuk mencapai tujuan perusahaan dengan analisi S.W.O.T. (Hunger 

& Wheelen, 2010). 

       Dari dua pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa manajemen strategi adalah satu set 

keputusan dan tindakan manajerial yang menghasilkan formulasi dan implementasi rencana 

yang mengarah kepada tujuan suatu perusahaan. 

Ada juga yang mendefenisikan manajemen strategi yang terbentuk melalui lingkungan 

eksternalnya, merupakan titik temu yang telah dirumuskan oleh suatu organisasi antara 

sumber daya dan keahlian internalnya dan kesempatan serta resiko (Yunus, 2016). 

Kotler dalam bukunya manajemen pemasaran (1988:13) mendefinisikan pemasaran 

sebagai suatu proses sosial dan manajerial dengan mana perorangan atau kelompok 

memperoleh yang mereka butuhkan dan inginkan melalui pembuatan dan pertukaran produk 
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dan nilai dengan pihak lain. Pemasaran timbul saat orang memutuskan untuk memenuhi 

kebutuhan serta keinginannya dengan pertukara. Pertukaran merupakan salah satu cara yang 

bias digunakan untuk mendapatkan suatu produk. Pemasaran mencangkup semua kegiatan 

manusia yang dilakukan dalam hubungannya dengan pasar. Pasar terdiri dari semua 

pelanggan potensial yang memiliki kebutuhan atau keinginan tertentu serta mau dan mampu 

turut dalam pertukaran untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan tersebut. Jadi, dapat 

disimpulkan bahwa pemasaran berarti bekerja dengan pasar guna mewujudkan pertukaran 

potensial untuk kepentingan memuaskan kebutuhan dan keinginan manusia.  

Strategi pemasaran menurut kotler (1988:93) adalah logika pemasaran dan 

berdasarkan itu unit bisnis diharapkan untuk mencapai sasaran-sasaran pemasarannya. 

Strategi pemasaran terdiri dari pengambilan keputusan tentang biaya pemasaran dalam 

perusahaan, bauran pemasaran dan alokasi pemasaran. Berdasarkan uraian tersebut dapat 

disimpulkan strategi pemasaran adalah cara perusahaan merespon kondisi internal dan 

eksternalnya dalam hubungannya dengan pertukaran dan pasar. 

Manajemen strategi adalah kumpulan dan tindakan yang menghasilkan perumusan 

(formulasi) dan pelaksanaan (implementasi) rencana-rencana yang dirancang untuk mencapai 

sasaran-sasaran organisasi. (Pearce II & Robinson. Jr, Richard B, 2013). 

Proses pengidentifikasian dalam membantu suatu organisasi untuk menentukan apa 

saja yang menjadi pencapaian mereka, dan bagaimana mereka mendapatkan hasil yang 

memiliki nilai. Peranan dari manajemen strategis semakin diakui pada masa belakang ini 

dibanding sebelumnya. Perekonomian global yang memilki kemungkinan pergerakan jasa 

maupun barang secara bebas antara negara satu degan yang lainnya, dan perusahaan terus 



 
 

 
9 

 
 

menerus memberikan tantangan yang memaksakan perusahaan agar semakin kompetitif. 

(Yunus, 2016). 

Manajemen strategi merupakan suatu perencanaan yang dikelola dan disusun 

dengan mempertimbangkan beberapa sisi yang bertujuan agar pengaruh rencana itu dapat  

memberi dampak yang positif kepada organisasi dalam waktu yang lama. Adapun fokusnya 

yaitu pada kajian manajemen strategis yang memberi dampak penerapan konsep strategis 

perusahaan dalam jangka waktu yang panjang atau sustainable termasuk dari segi keuntungan 

yang stabil. Keuntungan yang stabil dapat terpengaruh oleh stabilnya penjualan yang 

mengalami pertumbuhan secara terus menerus (constant growth). (Fahmi, 2015). 

Keberhasilan suatu perusahaan dalam mencapai sasan yang telah di tetapkan baik 

jangka panjang maupun jangka pendek di tentukan oleh efisiensi dan efektifitas masing-

masing bagian sehingga bagian tersebut harus dikelola sebaik mungkin karena perusahaan 

merupakan suatu sistem yang saling terkait dan mempengaruhi. Apabila terjadi ketimpangan 

salah satu atau beberapa bagian, maka sasaran yang direncanakan tidak akan tercapai. 

Pengelolaan yang baik (Good Corporate Governance) inilah yang menjadi sasaran dari 

manajemen strategi yang ada dalam organisasi. ( Hidayat, M., & Latief, F., 2018). 

Manajemen strategi merupakan studi mengenai sebuah perusahaan dapat 

bersaing untuk  mengalahkan perusahaan lainnya. Manajer harus menentukan bagaimana 

perusahaan dapat memiliki keunggulan kompetitif yang bukan hanya sekedar unique (unik) 

dan valueable (berharga), tetapi juga sulit untuk ditiru atau dicari subtitusinya sehingga dapat 

bertahan lama. Keunggulan kompetitif yang mampu bertahan lama biasanya didapatkan 
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dengan melakukan aktifitas berbeda dengan apa yang dilakukan pesaing, atau melakukan 

aktifitas yang sama dengan cara yang berbeda (Yunus, 2016). 

 

2.1.2 Pengertian pemasaran 

Pemasaran adalah proses sosial yang  dengan proses individu atau kelompok untuk 

mendapatkan apa yang mereka inginkan atau butuhkan dengan menciptakan, menawarkan,  

dan secara bebas mempertukarkan produk dan jasa yang bernilai dengan pihak lain. Untuk 

definisi manajerial, pemasaran sering digambarkan sebagai ‘seni menjual produk’, tetapi 

orang heran ketika mereka mendengar bahwa bagian yang paling penting dari pemasaran 

adalah bukan penjualan, penjualan itu hanya merupakan ujung gunung es dalam pemasaran.  

Peter Drucker, seorang pakar teori manajemen terkemuka, mengatakan sebagai 

berikut: orang dapat menganggap bahwa penjualan akan selalu dibutuhkan. Akan tetapi, 

tujuan pemasaran adalah mengetahui dan memahami pelanggan dengan baik sehingga produk 

atau jasa itu cocok dengan pelanggan dan selanjutnnya mampu menjual dirinya sendiri. 

Idealnya, pemasaran harus menghasilkan pelanggan yang siap membeli, yang dibutuhkan 

selanjutnya adalah menyediakan produk atau jasa. 

Pemasaran merupakan sebuah proses manajerial dan sosial yang dimana kelompok 

dan individu memperoleh kebutuhan dan kemauan mereka dengan cara menawarkan, 

menciptakan dan bertukar barang yang berniali antara satu degan lain. (Daryanto, 2013). 

Pemasaran adalah suatu proses sosial dan manajerial dimana individu dan kelompok 

mendapatkan kebutuhan dan keinginan mereka dengan menciptakan, menawarkan, dan 

bertukar sesuatu yang bernilai satu sama lain. (Daryanto, 2013). 
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Aspek pasar menganalisis potensi pasar, intensitas pesaingan, market share yang 

dapat dicapai, serta menganalisis strategi pemasaran yang dapat digunakan untuk mencapai  

market shar yang diharapkan. (Suliyanto, 2010). 

Pasar dapat diperlakukan sebagai orang yang memiliki keinginan untuk dipenuhi 

dan didukung oleh daya beli. Dengan demikian, ada kebutuhan untuk dipenuhi, baik berupa 

barang maupun jasa. Makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, atal transportasi, 

pendidikan, kesehatan, telekomunikasi, hiburan dan masih banyak lagi merupakan kebutuhan 

yang dapat dipenuhi. Di samping itu, adanya daya beli berarti bahwa orang mempunyai 

kemampuan untuk memenuhi yang dinyatakan dalam unit moneter dan mempunyai keinginan 

untuk merealisasikan keinginannya. 

 

 

  Produk                    produk                   Pasar   

   

  Gambar 2.1Konsep Inti Pemasaran 

Sumber: (Daryanto,2013) 

Keterangan :  

a. Kebutuhan: keadaan merasa tidak memiliki kepuasan dasar. Contoh: manusia lapar maka 

butuh makanan. 

b. Keinginan: bentuk kebutuhan manusia yang dihasilkan oleh budaya dan kepribadian 

individual. Contoh: orang madiun sarapan dengan nasi pecel. 

c. Permintaan: keinginan manusia yang didukung dengan daya beli. 

 

Pemasaran pasar 

 
 

 

 

 

 

Kebutuhan 

Keinginan  

Permintaan  



 
 

 
12 

 
 

d. Produk: segala sesuatu yang dapat ditawarkan kepada pasar untuk diperhatikan, dimiliki, 

digunakan atau konsumsi, sehingga dapat memuasakan keinginan atau kebutuhan 

Produk mencakup obyek fisik, jasa, orang, tempat, organisasi dan gagasan. 

 

2.1.3 Tujuan Pemasaran 

Sebagaimana telah diketahui pada umumnya perusahaan bertujuan untuk memaksimalkan 

laba dari hasil penjualan. Oleh karena itu, mencapai tujuan yang diinginkan dari suatu 

perusahaan maka terlebih dahulu diketahui bagaiman. menyalurkan barang dengan tepat 

untuk mencapai laba maksimal. 

Suatu perusahaan yang menginginkan laba yang maksimal, maka biasanya 

perusahaan menggunakan dua cara, yaitu : 

1. Penjualan yang dilakukan secara langsung kepada konsumen. Setiap perusahaan yang 

memproduksi barang ataupun jasa, maka perusahaan secara langsung mengadakan 

penjualan produknya pada pasar atau konsumen tanpa melalui perantara. 

2. Penjualan yang dilakukan dengan menggunakan perantara. Pengusaha di dalam 

mengadakan penjualan produknya kepada konsumen menggunakan perantara. 

 

2.1.4 Fungsi-fungsi Pemasaran  

1. Fungsi pertukaran dengan pemasaran, pembeli dapat membeli produk dari produsen. Baik 

dengan menukar uang dengan produk maupun menukar produk dengan produk (barter) untuk 

dipakai sendiri atau untuk dijual kembali. Pertukaran merupakan salah satu dari empat cara 

orang mendapatkan suatu produk. 

2. Fungsi Distribusi Fisik 
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Distribusi fisik suatu produk dilakukan dengan mengangkut serta menyimpan produk. Produk 

diangkat dari produsen mendekati konsumen yang membutuhkan dengan banyak cara, baik 

melalui air, darat, udara dan sebagainya. Penyimpanan produk mengedepankan upaya 

menjaga pasokan produk agar tidak kekurangan saat dibutuhkan. 

3. Fungsi Perantaraan 

Untuk menyampaikan produk dari tangan produsen ke tangan konsumen dapat dilakukan 

melalui perantara pemasaran yang menghubungkan aktivitas pertukaran dengan distribusi 

fisik. Aktivitas fungsi perantara antara lain pengurangan resiko, pembiayaan, pencarian 

informasi serta standarisasi dan pengolongan (klasifikasi) produk. 

Peter Drucker, seorang ahli manajemen, mengatakan bahwa tujuan  pemasaran adalah 

membuat agar penjual berlebih-lebihan dan mengetahui serta memahami konsumen dengan 

baik sehingga produk atau pelayanannya cocok dengan konsumen dan laku dengan 

sendirinya. Hal ini bukan berarti bahwa penjualan dan promosi menjadi tidak penting, tetapi 

keduanya lebih merupakan bagian dari bauran pemasaran (marketing mix) yang lebih luas, 

atau seperangkat alat pemasaran yang harus dimanfaatkan untuk meraih dampak maksimum 

dari pasar.  

 

2.1.5 Komunikasi Pemasaran  

Komunikasi pemasaran merupakan salah satu faktor penentu kesuksesan strategi dan 

program pemasaran. Betapapun berkualitasnya sebuah produk, bila konsumen belum pernah 

mendengarnya atau tidak yakin bahwa produk itu akan berguna bagi mereka, maka mereka 

tidak akan tertarik membelinya. Secara garis besar, komunikasi pemasaran memiliki tiga 

tujuan utama, yaitu informing, persuading, dan reminding. Namun, seiring perkembangan 
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teknologi informasi dan komunikasi pemasaran yang efektif juga dituntut mampu 

memberikan beberapa aspek lainnya, yakni engaging, entertaining, empowering dan 

educating (Tjiptono dan Diana, 2006). 

Komunikasi pemasaran adalah komunikasi yang dilakukan antara produsen, 

perantara, pemasaran dan konsumen, merupakan kegiatan untuk membantu konsumen 

mengambil keputusan di bidang pemasaran dengan menyadarkan semua pihak untuk berfikir, 

berbuat dan bersikap lebih baik. Komunikasi pemasaran merupakan komunikasi impersonal. 

Sebelum menguraikan tentang apa yang dimaksud dengan  komunikasi impersonal, terlebih 

dahulu perlu diketahui jenis-jenis komunikasi, yaitu: 

1. Komunikasi Informal 

Contohnya, komunikasi antara salesman dan prospek di mana salesma berperan sebagai 

pengirim dan propek sebagai penerima informasi tentang produk yang ditawarkan. 

Komunikasi formal seperti ini digunakan dalam personal selling. Keuntungan personal 

selling adalah bahwa timbal balik langsung yang dihasilkan dari komunikasi merupakan 

faktor yang membuat personal selling efektif, karena timbal balik sering direspon oleh staf 

penjualan secara langsung. 

2. Komunikasi Formal 

Komunikasi formal tentang produk atau jasa berbeda dengan komunikasi informal, 

karena dalam komunikasi informal pengirim tidak berbicara sebagai seorang professional atau 

komunikator komersial, tetapi cenderung sebagai teman. Komunikasi ini juga disebut 

komunikasi dari mulut ke mulut, gethoktular (word of mouth communication) yang lebih 

persuasi karena pengiriman pesan tidak mempunyai kepentingan sama sekali atas tindakan si 
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penerima setelah itu, oleh sebab itu dalam komunikasi word of mouth, penerima pesan lebih 

mempercayai sember. Komunikasi gethok tular yang positif sangat bermanfaat bagi 

pemasaran. Griffin (1999) mengatakan bahwa gethoj tular membantu perusahaan menekan 

biaya promosi karena sumber yang tidak memiliki kepentingan pribadi lebih dipercaya 

daripada iklan yang dipasang di media massa dengan biaya mahal. Dalam hal ini kadang-

kadang pemasaran secara sengaja menampilkan pokok pembicaraan yang bisa berupa tagline 

(siapa takut), slogan (apa pun makanannya, minuman teh botol sosro) dan bahkan sesuatu 

yang kontoversi dan malah menggunakan cacian (kontroversi mengenai penampilan Inul 

Daratista), agar dibicarakan orang, sehingga yang bersangkutan menjadi lebih dikenal. Seiring 

berkembangnya penggunaan telfon seluler, SMS (short messeage service) juga menjadi alat 

penting untuk menyebarkan pesan gethok tular. Kiat membuat sensasi melalui word of mouth 

ini disebut buzz marketing (buzz adalah suara mendengung dari sekumpulan tawon). 

3. Komunikasi massa (Impersonal) 

Pengirim pesan atau sember biasanya organisasi yang mengembangkan dan 

menghantarkan pesan melalui bagian-bagian tertentu dari organisasi tersebut atau melalui juru 

bicara. Penerimanya biasanya pembaca, pendengar ataupun pemirsa yang spesifik. Pada 

umumnya komunikasi pemasaran (yang juga komunikasi impersonal dan sekaligus 

komunikasi massa) dari suatu perusahaan dirancang untuk merangsang pembeli untuk 

memberikan arti simbolik pada produk dan atau menunjukkan bahwa produk tersebut 

memiliki atribut-atribut yang dapat memecahkan masalah pembeli (benefits) secara lebih baik 

dari komunikasi impersonal ini sama pentingnya dengan komunikasi personal atau 

antarpribadi. 
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Komunikasi  pemasaran terpadu memang memiliki banyak kelebihan. 

Namun hal ini tidak berarti banyak perusahaan lantas dengan mudahnya 

perubahan dari pemasaran tradisonal ke pemasaran terpadu. Hal ini 

disebabkan beberapa faktor:  

1. Masih banyak perusahaan yang enggan berbagai informasi. 

2. Pada umumnya, tiap-tiap departemen di suatu perusahaan berhak membuat anggaran 

sendiri. 

3. Adanya kecenderungan untuk enggan berubah karena tidak familiar dengan hal-hal baru 

dan sudah merasa nyaman dengan konsep yang ada. 

 

2.2  Pengertian Penjualan  

Menurut Reeve, Warren, dan Durhac pengertian dari penjualan adalah sejumlah 

total yang dikenakan kepada pelanggan untuk barang dagangan yang dijual ataupun 

penjualan tunai dan kredit. Penjualan bisa diartikan dengan proses pemenuhan kebutuhan 

penjual dan pembeli baik secara tunai maupun kredit. 

Proses penjualan menjadi tolak ukur banyak aspek dalam suatu bisnis, tetapi 

penjualan dalam bisnis tidak hanya satu jenis. Ada beberapa jenis penjualan yang perlu 

diketahi oleh pemilik bisnis agar tetap bisa mempertahankan bisnisnya. Berikut ini adalah 

jenis-jenis penjualan:  

1. Penjualan tunai adalah jenis penjualan yang dilaksanakan secara tunai. Pembayaran 

dilakukan oleh pembeli secara cash dan selesai dalam satu kali transaksi. 

2. Penjualan kredit merupakan jenis penjualan yang pembayaranya dilakukan dengan cara 

dicicil dalam rentan waktu tertentu. Jumlah ciclannya disesuaikan dengan berapa lama 
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kredit yang diambilnya. Biasanya penjualan ini akan menambah bunga untuk setiap kali 

cicilan. 

3. Penjualan tender merupakan proses untuk bisa mendapatkan tender, prosedur 

tender harus diikuti. Penjualan tender juga memiliki prosedur tersendiri, 

ketentuannya dibuat sesuai dengan kebutuhan penjualan dan pembeli. 

4. Penjualan ekspor dilakukan dengan  pembeli yang berasal dari luar negeri.  

5. Biasanya ini terjadi untuk bisnis yang sudah besar, sehingga mudah bagi bisnis 

tersebut  mendapatkan pembeli yang berasal dari luar negeri. 

6. Penjualan konsinyasi biasanya melalui pihak ketiga. Produk atau jasa yang dijual 

melewati reseller sebelum sampai kepada pembeli. 

7. Penjualan Grosir hampir mirip dengan penjualan konsinya. Hanya saja grosir  

dijual secara eceran melalui pedagang grosiran. 

  

2.3 Manfaat dan Tujuan Penjualan 

Proses penjualan adalah proses penting dalam semua bisnis. Alasan mengapa 

penjualan adalah hal penting karena bisnis akan mendapatkan banyak manfaat dari 

penjualan. Berikut ini adalah manfaat dari penjualan yang bisa didapatkan dalam 

berbisnis: 

1. Mendapat laba tertentu, penjualan bisa membantu perusahaan mendapatkan laba. 

Tentunya hal ini sangat bermanfaat bagi bisnis, laba bisa mendatangkan keuntungan 

yang tinggi untuk bisnis. Sehingga bisnis bisa berkembang pesat dan sangat lancar. 
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2. Mendapatkan volume penjualan, volume penjualan diperlukan bisnis untuk mencapai 

target penjualan yang telah ditentukan. Target ini dibuat agar bisnis bisa terus 

beroperasi dengan adanya pemasukan dana untuk setiap periode tertentu. 

3. Pertumbuhan bisnis, penjualan yang sangat tinggi akan memudahkan bisnis untuk 

berkembang dengan pesat. Semakin tinggi angka penjualan berarti semakin tinggi 

pula laba dan keuntungan yang didapat oleh perusahaan.  

Adapun strategi penjualan yang paling sering di pergunakan menurut Arifin 

(2015) yaitu: 

1. Penjualan Konvensional 

Penjualan konvensioanal adalah penjualan yang terjadi ketika setiap tangan 

reseller akan meraih keuntungan dari produk yang dijual. Artinya, konvensional 

karena dalam menjual belum menggunakan fasilitas komunikasi yang lain secara 

efektif. Jadi, dari dahulu proses penjualannya selalu monoton dan konvensional. Di 

samping itu, penjualan konvensional memiliki sistem penjualan dengan pembeli 

pertama mengambil produk kepada penjual yang lebih besar untuk mendapatkan 

potongan harga, lalu ia menjual kembali kepada pengecer dibawahnya. Pada intinya, 

penjualan konvensional setiap tangan meraih keuntungan sedikit demi sedikit yang 

berujung pada pembelian produk yang lebih mahal di konsumen paling akhir. 

2. Konsinyasi 

Konsinyasi merupakan suatu strategi penjualan yang dipergunakan banyak 

penjual atau perusahaan, biasanya dikenal dengan istilah titip jual. Perusahaan 

menitip jualkan produk kepada reseller, apabila didalam penjualan konvesional 
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perusahaan memaksimalkan sales sebagai “ujung tombaknya”, tidak demikian 

dengan konsinyasi. Meskipun perusahaan yang memakasi strategi konjsinyasi juga 

mempunyai armada sales, tetapi produk yang di pasarkan menggunakan sistem titip 

jual. 

3. Direct Selling 

Direct selling adalah sebuah strategi penjualan yang memanfaatkan tenaga 

penjual untuk memasarkan produk secara langsung kepada konsumen, jadi tidak 

melewati tangan per tangan kalaupun masih ada tentunya memiliki jenjang yang 

lebih pendek daripada penjualan konvesional. Direct selling berbeda dengan strategi 

lain yang menggunakan sales, direct selling adalah direct selling sedangkan sales 

adalah sales, meskipun memang sama-sama menjual, tetapiberbeda dari strategi 

penjualannya. 

4. Telemarketing 

Telemarketing adalah strategi menjual jarak jauh, oleh karena itu proses 

menjualnya tidak bertemu konsumen secara langsung atau tatap muka. Meskipun 

demikian, bisa terjadi dalam proses eksekusi penjualan tenaga penjual harus 

menemui konsumen dalam taraf awal. Untuk melakukan pendekatan melalui 

telemarketing selalu dalam jarak jauh dan menggunakan fasilitas telfon. 

5. Member Get Member (MGM) 

Member Get Member adalah strategi penjualan memanfaatkan konsumen 

untuk meraih konsumen baru “Ujung tombaknya” bukan tenaga kerja, melainkan 

pada konsumen. Strategi penjualan ini sangat terkenal dan banyak perusahaan yang 
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menggunakannya. Meskipun begitu, dalam penerapannya perusahaan banyak 

melakukan kesalahan sehingga hasil tidak optimal. Untuk menggunakan MGM ini, 

perusahaan harus memberikan reward kepada dua belah pihak, yaitu konsumen lama 

dan juga konsumen baru.  

 

2.4  Analisis SWOT 

SWOT adalah singkatan dari strengths (kekuatan), weaknesses (kelemahan), 

opportunities (peluang) dan threats (ancaman). Dimana SWOT ini dijadikan sebagai 

suatu model dalam menganalisis suatu organisasi yang berorientasi profit dan non profit 

dengan tujuan utama untuk mengetahui keadaan organisasi tersebut secara lebih 

komperhensif. (Fahmi, 2015) 

Analisi SWOT identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan 

strategi perusahaan. Analisis ini berdasarkan logika yang dapat memaksimalkan kekuatan 

(Strengths) dan peluang (Opportunities), namun secara bersamaan dapat meminimalkan 

kelemahan (Weaknesses) dan ancaman (Threats). Analisis SWOT membandingkan antara 

faktor eksternal peluang (Opportunities) dan ancaman (Threats) dengan faktor internal 

kekuatan (Strengths) dan kelemahan (Weaknesses).  
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Diagram 2.1 ANALISIS SWOT 

 

    

 

3.Mendukung strategi                                                   1. Mendukung strategi 

trun-around                                                               agresif 

 

 

 

 

4. Mendukung strategi                 2. Mendukung strategi 

    definisi                                          diversifikasi      

 

 

 

 

     

(Sumber: Rangkut, 2018:20) 

 

Keterangan: 

1. Kuadran 1:   

Ini merupakan situasi yang sangat menguntungkan. Perusahaan tersebut memiliki 

peluang dan kekuatan yang dapat memanfaatkan peluang yang ada. Strategi yang 

harus diterapkan kondisi ini adalah mendukung kebijakan pertumbuhan yang agresif 

(growth oriented strategy). 

2. Kuadrat 2:  

Mesakipun menghadapi berbagai ancaman, perusahaan ini masih memiliki 

kekuatan dari segi internal. Strategi yang harus diterapkan adalah menggunakan 

kekuatan untuk memanfaatkan peluang jangka panjang dengan cara strategi 

diversifikasikan (produk/pasar). 

BERBAGAI PELUANG  

KELEMAHAN    

INTERNAL 

KEKUATAN 

INTERNAL 

BERBAGAI  ANCAMAN 
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3. Kuadrat 3:  

Perusahaan menghadapi peluang pasar yang sangat besar, tetapi di lain pihak, 

menghadapi beberapa kendala/kelemahan internal. Kondisi bisnis pada kuadrat 3 ini 

mirip dengan Question Mark pada BCG Matrix. Fokus pada strategi perusahaan ini 

adalah meminimalkan masalah-masalah internal perusahaan sehingga dapat merebut 

peluang pasar yang lebih baik. 

4. Kuadrat 4:  

Ini merupakan situasi yang sangat tidak menguntungkan, perusahaan tersebut 

menghadapi berbagai ancaman dan kelemahan internal.  

 

2.4.1 Matrik Faktor Strategi Ekonomi  

EFAS (Eksternal Strategic Factors Analisis Summary) adalah tahap 

menganalisi faktor strategi eksternal. Sebelum membuat matriks faktor strategi 

eksternal, harus dilakukan analisis lingkungan eksternal perusahaan untuk mengetahui 

berbagai kemungkinan peluang dan ancaman. Berikut tahapan dalam membuat matriks 

EFAS.  

1. Membuat daftar faktor-faktor peluang dan ancaman perusahaan. 

2. Masing-masing faktor diberi bobot dengan skala mulai dari 1,0 (sangat penting) 

sampai 0,0 (tidak penting). Biasanya peluang ini mendapat bobot lebih tinggi 

dibandingkan dengan ancaman. Jumlah keseluruhan bobot harus sama dengan 1,00. 

3. Memberi peringkat dengan skala 4 (outstanding) sampai dengan 1 (poor). Faktor 
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yang bersifat positif (semua variabel yang masuk kategori peluang) diberi peringkat 

3 atau 4. Sedangkan faktor yang bersifat negative (semua variabel yang masuk 

kategori ancaman) diberi peringkat 1 atau 2.  

4. Bobot tiap faktor dikalikan dengan peringkatnya. 

5. Memberikan komentar alas an faktor-faktor terpilih. 

6. Jumlahkan skor rata-rata tiap faktor 

 

Table 2.1. Matriks EFAS 

Faktor-faktor strategi 

eksternal 

Bobot  Peringkat  Nilai hasil Komentar  

Opportunities (O)         

1. … 

2. … 

Dst 

 

1,0 

 

0,0 

 

1-4 

 

1-4 

 

3 

 

3 

 

Threats (T) 

1. … 

2. … 

Dst  

 

1,0 

 

0,0 

 

1-4 

 

1-4 

 

3 

 

3 

 

Total  1,00    

              (Sumber: Rangkuti, 2018:26) 

 

2.4.2 Matriks Faktor Strategi Internal  

IFAS (Internal Strategic Factors Analysis Summary) analisa faktor strategi 

internal yang selanjutnya disusun untuk merumuskan faktor-faktor strategi internal 

dalam kerangka Strengths dan Weaknesses perusahaan. 

Berikut tahapan dalam membuat matriks IFAS 

1. Membuat daftar faktor-faktor kekuatan serta kelemahan perusahaan. 

2. Masing-masing faktor diberi bobot dengan skala mulai dari 1,0 (sangat penting) 
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sampai 0,0 9tidak penting). Faktor yang penting diberi bobot tertinggi dan jumlah 

keseluruhan bobot sama dengan 1,00. 

3. Memberi peringkat dengan skala 4 (Oustanding) sampai dengan 1 (Poor). Faktor 

yang bersifat positif (semua variabel yang masuk kategori kekuatan) diberi 

peringkat 3 atau 4, sedangkan faktor yang bersifat negative (semua variabel yang 

masuk kategori kelemahan) diberi peringkat 1 atau 2. 

4. Bobot tiap faktor dikalikan dengan peringkatnya. 

5. Memberikan komentar alas an faktor-faktor dipilih. 

6. Jumlahkan skor rata-rata tiap faktor. 

Table 2.2 Matriks IFAS 

Faktor-faktor 

strategi internal 

Bobot Peringkat Nilai Hasil Komentar 

Strengths (S) 

1. ….              

2. …. 

Dst  

 

0.0 

1.0 

 

 

1-4 

1-4 

 

 

3 

3 

 

Weaknesses (W) 

1. …. 

2. …. 

Dst 

 

0.0 

0.1 

 

1-4 

1-4 

 

3 

3 

 

Total          1,00    

   (Sumber: Rangkuti,2018:27-28) 
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2.4.3  Matriks SWOT 

Matriks SWOT adalah alat yang digunakan untuk menyusun faktor-faktor strategi 

perusahaan. Matriks ini dapat menggambarkan secara jelas bagaimana peluang dan ancaman 

eksternal yang dihadapi perusahaan dapat disesuaikan dengan kekuatan dan kelemahan yang 

dimilikinya. 

Table  2.3 Matriks SWOT 

                     IFAS  

EFAS 

STRENGTHS (S) 

• Tentukan  5-10 

faktor-faktor  

kelemahan internal 

WEAKNESESS (W) 

• Tentukan 5-10 

kekuatan internal 

OPPORTUNITIES (O) 

• Tentukan 5-10 faktor 

peluang eksternal 

        STRATEGI SO 

Ciptakan strategi yang 

menggunakan kekuatan 

untuk memanfaatkan 

peluang 

    STRATEGI WO  

Ciptakan  strategi yang 

meminimalkan kelemahan 

untuk memanfaatkan 

peluang 

THREATS (T) 

• Tentukan 5-10 faktor 

ancaman eksternal 

      STRATEGI ST 

Ciptakan strategi yang 

menggunakan  kekuatan 

untuk mengatasi ancaman 

     STRATEGI WT 

Ciptakan strategi yang 

menimimalkan kelemahan 

dan menghindari ancaman 

    (sumber: Rangkuti,2018:83s) 
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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-besarnya. 

2. Strategi ST 

Strategi ini adalah strategi dalam menggunakan kekuatan yang dimiliki perusahaan untuk 

mengatasi ancaman. 

3. Strategi WO 

Strategi ini diterapkan berdasarkan pemanfaatan peluang yang ada dengan cara 

meminimalkan kelemahan yang ada. 

4. Strategi WT 

Strategi ini didasarkan pada kegiatan yang bersifat defensive dan berusaha 

meminimalkan kelemahan yang ada serta menghindari ancaman. 

 

Untuk membuat suatu rencana kita harus mengevaluasi faktor eksterernal maupun 

faktor internal. Analisis faktor-faktor haruslah menghasilkan adanya kekuatan (strengths) 

yang dimiliki oleh suatu organisasi, serta mengetahui kelemahan yang terdapat pada 

organisasi itu. Sedangkan analisis terhadap faktor eksternal harus dapat mengetahui peluang 

(opportunities) yang terbuka bagi organisasi serta dapat mengetahui pula ancaman (treath) 

yang dialami oleh organisasi yang bersangkutan. Analisis untuk mengetahui strenghts, 

weaknesses, opportunities, dan treaths sering disebut analisis SWOT yang merupakan 

singkatan dari keempat hal tersebut (Indrito Gitosudarmo, Rahmat, 2012). Setelah kita 
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mengetahui kekuatan, kelemahan, kesempatan yang terbuka, serta ancaman-ancaman yang 

dialaminya, maka kita dapat menyusun suatu rencana atau strategi yang mencangkup tujuan 

yang telah ditentukan. 

Rencana strategi tersebut kemudian haruslah kita terjemahkan kedalam rencana-rencana 

operasional yang mencantumkan adanya target-target yang harus kita capai. Kemudian 

rencana operasional itu harus kita terjemahkan ke dalam satu satuan yang menjadi anggaran 

operasional. 

Tentang Matriks SWOT menggunakan beberapa strategi, yaitu (Rahmat, 2012) : 

1. Strategi S.O., yaitu memanfaatkan peluang yang ada dengan keunggulan organisasi 

(comparative advantage comporative)  

2. Strategi S.T., yaitu memobilisasi beberapa keunggulan untuk mencapai sasaran 

(mobilization) 

3. Strategi W.O., yaitu memilih faktor mana yang dicapai dan faktor mana yang situnda 

(investmen/divestmen)  
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2.5  Kerangka konsep  

Adapun kerangka pikir yang dikemukakan dalam pembahasan proposal ini dapat 

dikemukakan pada gambar di bawah ini: 

 

  

 

 

 

 

 

 

   Gambar 2.1 Kerangka konsep 

Keterangan:  

1. Yang dimana di tabel pertama yaitu toko CV. Kembar Dua Makassar yang menjadi 

objek penelitian. 

2. Adapun yang diteliti adalah analisis strategi pemasaran dalam usaha penjualan sirup 

markisa di Jl. Emmy Saelan Makassar 

3. Dianalisis menggunakan Analisis SWOT. 

4. Setelah dianalisis maka akan menghasilkan hasil analisis yang akan memberikan 

informasi sebagai pertimbangan untuk menentukan strategi yang akan diambil. 

5. Setelah menentukan beberapa strategi yang dapat diambil maka akan ada rekomendasi 

yang paling kuat untuk diambil. 

CV. Kembar Dua Makassar 

                            Analisis SWOT  

          Kesimpulan/Rekomendasi  

Pengembangan Strategi Pemasaran 
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6. Rekomendasi inilah yang akan di berikan ke toko sirup markisa untuk sebagai bahan 

pertimbangan. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Tempat dan Waktu Penelitian   

Penelitian ini rencananya akan di lakukan di CV. Kembar Dua Makassar, yang 

beralamat di Jl. Emmy Saelan Makassar dengan perencanaan waktu selama 1 (satu) 

bulan masa penelitian. 

3.2. Jenis dan Sumber Data 

3.2.1. Jenis Data 

Jenis dan sumber data yang diperlukan pada penelitian ini yaitu:  

1. Data Kuantitatif 

Data kuantitatif yaitu data yang bisa dihitung ataupun data yang berupa angka 

seperti penjualan dan biaya yang digunakan oleh perusahaan dalam jangka beberapa 

bulan yang lalu.  

2. Data Kualitatif 

Data kuantitatif yaitu data yang didapatkan dari interview dari pihak yang 

berkepentingan atau dianggap dapat memberikan informasi yang diperlukan seperti 

owner, konsumen, karyawan, ataupun pesaing bila perlu. Dan data itu bisa kita 

dapatkan baik berupa data lisan ataupun penjelasan terkait pembahasan. 
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3.2.2. Sumber Data 

1. Data Primer 

Definisi data primer, seperti namanya ‘primer’ = pertama/pokok, yang 

mana maksud dari data primer ini dikumpulkan langsung oleh peneliti untuk pertama 

kalinya melalui usaha dan pengalaman langsung di lapangan. Khususnya bertujuan 

untuk mengatasi permasalahan dalam sebuah penelitian. Juga diketahui sebagai tangan 

pertama atau raw data (Rahman, 2018). 

2. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari menggumpulkan atau 

diproduksi oleh instansi maupun lembaga terkait. Lebih jelasnya, data sekunder yaitu 

informasi yang didapatkan dari orang pertama yang telah dikumpulkan, diolah, dan 

dicacat oleh lembaga atau instansi yang memiliki tujuan tertentu (Arifuddin, 2018). 

3.3 Teknik Pengumpulan Data 

 Setelah membahas dan sumber data diatas maka selanjutnya penulis menentukan 

teknik dan jalan seperti apa yang akan digunakan untuk menyelesaikan penelitian ini 

dan menurut penulis teknik yang paling tepat ialah dengan menggunakan metode 

observasi, wawancara dan studi pustaka. 

3.3.1 Observasi 

Metode observasi yaitu dengan sengaja melakukan penggumpulan data, dan 

sistematis terkait dengan fenomena sosial dan gejala fisik yang setelah itu dilakukan 

pencatatan. Adapun kaitannya dengan penelitian ini yaitu peneliti langsung terjun ke 
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lapangan dan menjadi orang yang berpartisipasi (observer partisipatif) untuk 

memperoleh data yang berhubungan degan fokus penelitian (Rahman, 2018). 

Observari dalam penelitian ini dilakukan dengan cara observasi langsung untuk 

mendapatkan data-data faktual seperti bagaimana faktor-faktor marketing mix yang 

ada di CV. Kembar Dua Makassar seperti produk, minuman, jagung marning, kacang 

disko dan jambu mente yang ada untuk diperjual belikan. 

 

3.3.2 Wawancara 

Wawancara (interview) adalah pembicaraan antara dua orang atau lebih dan 

terjadi antara owner selaku narasumber dan peneliti selaku pewawancara. Tujuan 

wawancara yaitu untuk memperoleh informasi yang akurat dari narasumber yang 

terpercaya, wawancara juga perlu dilakukan dengan cara menayakan sejumlah 

pertanyaan dari pewawancara kepada narasumber. 

Wawancara yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara 

langsung kepada pemilik toko oleh-oleh khas makassar agar penulis mampu 

mendapatkan informasi yang tepat dan akurat. 

 

3.3.3 Studi Pustaka  

Studi pustaka adalah dimana kita menggunakan buku referensi atau 

penelitian terdahulu sebagai acuan kita dalam melakukan penelitian, sehingga kita 

tidak dianggap asal-asalan dalam melakukan suatu penelitian. 
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3.4 Metode Analisis  

Penyusunan perencanaan strategis dapat dilakukan melalui beberapa tahap 

analisis. Analisissnya sebagai berikut: 

1. Tahap penggumpulan data (menyusun data-data yang didapatkan kedalam 

faktor eksternal dan faktor internal) 

2. Tahap analisis (memasukkan data dari tahap pertama kedalam Matriks 

SWOT, dan membaginya ketabel IFAS dan EFAS) 

3. Tahap penentuan strategi apa yang akan diambil 

 

Tahap pengumpulan data-data yang ada dan bukan hanya dilakukan sekedar 

pengumpulan akan tetapi juga termasuk kegiatan pengelompokan dan data sebelum 

di analisis yang pada tahap ini dibagi dua yaitu internal dan eksternal. 

Tahap analisis merupakan tahap selanjutnya setelah pengumpulan informasi 

informasi yang dianggap memberi pengaruh siklus hidup satu perusahaan, setelah 

itu tahap selanjutnya adalah menggunakan informasi itu ke dalam model perumusan 

strategi kuantitatif, yaitu Matriks SWOT atau Matrik TOWS, EFAS dan IFAS. 

Selanjutnya dari hsil yang diperoleh ditentukanlah alternatif keputusan yang sesuai. 

Beberapa penelitian yang memperoleh bahwa hasil kinerja penjualan perusahaan 

dari marketingstrategy suatu perusahan dapat dipengaruhi oleh faktor eksternal dan 

faktor internal. Keduanya merupakan faktor yang harus diperhatikan dalam analisis 

SWOT. Pada analisis SWOT merupakan perbandingan antara faktor ekternal dan 

faktor internal. 
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Tabel 3.1Analisis SWOT Perbandingan Faktor Eksternal Dan Internal 

Faktor Strategi Bobot Rating Nilai 

Internal: 

• Kekuatan (S) 

 

• Kelemahan (W) 

 

 

S1 (0.0-1.0) 

W1 (0.0-1.0) 

 

 

S2 (1-4) 

W2 (1-4) 

 

S1 x S2 = S3 

W1 x W2 = W3 

Total 1.0   

Eksternal : 

• Peluang (O) 

 

• Ancaman (T) 

 

 

O1 (0.0-1.0) 

T1 (0.0-1.0) 

 

O2 (1-4) 

T2 (1-4) 

 

O1 x O2 = O3 

T1 x T2 = T3 

Total 1.0   

        Sumber: Rangkuti, 2017 

Keterangan: 

1. Rentan bobot dari eksternaldan internal yaitu 0.0 hingga 1.0. 

2. Rentan ranting eksternal dan internal yaitu 1 hingga 4. 

3. Rentan nilai eksternal dan internal yaitu hasil kali dari bobot dan ranting. 

 

3.5  Devinisi Operasional Variabel 

Untuk mengedentifikasikan teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini, maka 

definisi operasioanal yang dikemukakan adalah: 

1. Pemasaran adalah kegiatan dimana toko oleh-oleh khas makssar memperkenalkan 

dan menjual produknya ke konsumen. 
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2. Strategi pemasaran adalah rencana yang dilakukan toko oleh-oleh khas makassar 

untuk melakukan pemasaran yang telah disusun sebelumnya untuk direalisasikan di 

kemudian hari. 

3. SWOT (Strengths, Weaknesess, Opportunites, dan Threaths) merupakan strategi 

pemasaran perusahaan di masa mendatang yang menggunakan pendekatan analisis 

untuk menentukan formulasinya. 

a. Strengths (kekuatan) CV. Kembar Dua makassar adalah memberikan produk 

dengan rasa premium dengan harga yang lebih terjangkau sehingga dapat 

dinikmati oleh semua kalangan baik kalangan atas maupun kalangan bawah. 

b. Weakness (kelemahan) CV. Kembar Dua khas makassar adalah masih sulitnya 

bersaing dengan produk yang sudah ada lebih dulu sehingga terhambat di 

pemasaran, selain itu lokasi juga menjadi salah satu kelemahannya.  

c. Opportunities (peluang) CV. Kembar dua makassar adalah tingginya 

permintaan yang peminatnya sebagian besar adalah orang tua. 

d. Threaths (Ancaman) CV. Kembar Dua makassar adalah bisa jadi trend dari 

produk makanan dan minuman toko oleh-oleh khas makassar ini, hanya 

menjadi trend yang sementara saja sehingga bisa jadi akan downtrend lagi. 
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                                                               BAB IV 

        HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1 Gambaran Umum Perusahanaan 

4.1.1 Sejarah CV. Kembar Dua Makassar 

   Sejarah CV. Kembar Dua Makassar adalah perusahaan yang 

berkembang di bidang kuliner, yang dimana perusahaan tersebut memasarkan 

produk yang seperti minuman dan makanan. Perusahaan ini berdiri sejak tahun 

2008 hingga sampai sekarang. Dan juga perusahaan ini memiliki modal awal 

sebesar Rp.300.000 yang dimana modal tersebut modal yang dipinjam dari 

teman kampus. Setelah uang tersebut di kelolah dia hanya mampu membeli 

satu produk yaitu kacang mente. Setelah satu bulanya lagi di kasi pinjam 

sebesar RP.500.000 dan kemudian dana dari temanya lah perusaahan itu 

mampu berdiri. Tapi uang yang di pinjam terlebih dahulu di kasi kembali, 

sampai sdekarang toko yang dulu kecil sekarang sudah jadi perusahaan. Yaitu 

perusahaan CV. Kembar Dua Makassar. 

4.1.2 Lokasi Perusahaan 

Adapun CV. Kembar Dua Makassar ini berlokasi di Jl Monumen Emmy 

Saelan 3 No.A7 kelurahan tidung kecamatan rapocini Makassar. Sulawesi 

Selatan, Kp 90221. 
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4.1.3 Visi Dan Misi Perusahaan 

1. Visi 

Adapun visinya CV. Kembar Dua Makassar adalah menjadi produsen yang 

berkualitas, terjangkau dan modern. 

2. Misi  

1. Mendorong program “petik – olah - jual” 

2. Membangun hulu hilir dari kampung ke kampung 

3. Merekrut, melatih dan memandirikan tenaga kerja 

4. Merintis organisasi, jalur distribusi, industri dan pemasaran yang berpihak 

pada petani dan pengusaha kecil. 

  

4.1.4 Strategi perusahaan  

Perusahaan perlu memiliki strategi agar dapat mencapai visi dan visi yang telah 

dirancang oleh perusahaan. Strategi dirasa penting, karena dalam strategi inilah maka 

perusahaan dapat memutuskan dan mengambil keputusan yang paling tepat serta 

strategi penting untuk menghadapi persaingan yang ada dalam pemasaran. Strategi 

juga akan menjadi senjata penting perusahaan untuk mencapai tujuan utama dari visi 

dan misi perusahaan CV. Kembar Dua makassar.  

Berikut adalah staregi yang diterapkan oleh CV. Kembar Dua Makassar: 

1. Melakukan pomosi serta mengembangkan usahan secara berkesinambuangan agar 

mampu bertahan dan semakin berkembang di masa yang akan datang. 
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2. Perbaikan layanan guna peningkatan kedekatan dcengan pelanggan dan 

peningjatan totalitas pelanggan dari perusahaan. 

3. Perbaikan kinerja guna meninggkatkan keunggulan operasional, penguasaan 

teknologi dan kemitraan dari perusahaan. 

Strategi bisnis secara fungsional karena strategi ini mengacu pada fungsi kegiatan 

manajemen, misalnya strategi organisasi, strategi marketing (penasaran), strategi 

distribute (distribusi), strategi produksi atau operasional dan strategi yang 

berkaitan dengan keuangan (Rangkuti,2017). Jadi perusahaan memiliki strategi 

yang berbeda-beda dalam menjalankan sebuah perusahaan, yang dimana langkah 

yang diambil suatu perusahaan bisa melihat kondisi secara objektif bsaik eksternal 

maupun internal sehingga resiko yang terjadi dalam menjalankan bisnisnya dapat 

mencarikan solusi yang baik. 

    Strategi pemasaran juga merupakan suatu pengambilan keputusan tentang biaya 

pemasaran, alokasi pemasaran dalam hubungan dengan keadaan lingkungan yang 

diharapkan oleh kondisi pesaing. Atau pengertian pemasaran lainnya adalah suatu 

pola fundamental, dimana adanya suatu perencanaan pemasaran, pengarahan 

sumber daya, serta interaksi dengan pasar, pesaing dan konsumen. Selain iti, 

dalam suatu strategi pemasaran ada baiknya untuk mempertimbangkan tujuan dari 

pemasaran, pasar yang diincarnya dan bagaimana mengolah sumber daya dengan 

efektif dan efisien. 

Terjadinya secepat inovasi pasar yang baru dan perubahan pola konsumen 

memerlukan kompetensi, perusahaan perlu mencari kompentensi inti di dalam 



 
 

 
39 

 
 

bisnis yang dilakukan.  

Adapun menurut para ahli tentang pengertian strategi pemasaran antara lain: 

   Menurut J.L Thompos strategi adalah sebagai cara untuk mencapai sebuah 

dari dan hasil akhir, hasil akhir menyangkut tujuan dan sasaran organisasi. 

Memperjelas konsep strategi, dapat dibedakan target dan taktik. Strategi 

merupakan cara untuk mencapai tujuan jangka panjang, sedangkan taktik 

merupakan cara untuk mencapai tujuan jangka pendek. 

Menurut E. Jerome Mc Coartthy, pemasaran adalah potensi dari berbagai kegiatan 

yang mencari pencapaian sasaran organisasi dengan cara mengantisipasi 

kebutuhan pelanggan atau klien dan mengatur arus barang dan juga pemuasan 

kebutuhan dari produse atau klien. Sedangkan menurut Wilian J. Stanton 

pemasaran dalam 2 pengertian dasar. 

1. Dalam arti kemasyarakatan  

Pemasaran adalah setiap kegiatan tukar menukar yang bertujuan untuk 

memuaskan keinginan manusia atau calon konsumen. 

2. Dalam arti bisnis 

Pemasaran adalah sebuah sistem kegiatan bisnis yang direncang untuk 

merencanakan, memberi harga, mempromosikan dan mendistribusikan jasa dan 

barang-barang pemuas keinginan pasar. Pemasaran merupakan bisnis yang 

dinamis karena kegiatanya berupa gabungan hasil dari interaksi dari berbagai 

kegiatan, yang programnya dimulai dengan sebutir gagasan produk dan tidak 

terhenti sampai keinginan konsumen benar terpuaskan setelah memahami 
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perencanaan usaha, langkah selanjutnya mempelajari dan melatih bagaimana 

barang dan jasa di hasilkan distribusi atau di pasarkan. 

Berdasarkan  pengertian beberapa pakar diatas dapat disimpulkan bahwa 

strategi pemasaran adalah proses penentuan rencana untuk mencapai sebuah hasil 

akhir, tentang apa yang di harapkan olrh pelanggan masa depan akan sebuah 

kebutuhan yang memuaskan tdari produsen terhadap konsumen tentang penetapan 

harga dan promosi serta penyaluran barang dan jasa. 

Adapun segmentasi pasar membagi pasar menjadi kelompok kecil dan 

kebutuhan, karakteristik, atau perilaku yang berbeda yang mungkin memerlukan 

produk atau bauran pemasaran tersendiri. Dalam hal ini konsumen membutuhkan 

produk dan jasa yang memuaskan kebutuhan mereka dengan harga yang bersaing 

dengan membentuk segmentasi pasar perusaahaan membentuk karakter produk 

sendiri dengan terlebih dahulu, dengan menganalisa dan mengedintifikasi 

konsumen dengan karakteristik respon yang sama. 

 Segmentasi sebagai suatu strategi menawarkan banyak manfaat, urban 

mengatakan manfaat dari segmentasi sebagai berikut: 

1. Segmentasi dapat menurunkan tekanan ketika persaingan tidak mempunyai 

produk yang dibutuhkan. 

2. Persaingan suatu produk yang tidak teratur akan menghandel dalam perusahaan 

multiplend pada segmen yang dibutuhkan. 
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3. Produk yang menyusuaikan dengan segmen adalah produk yang tidak 

terpengaru dengan dampak dari persaingan harga dan dapat menyamaratakan 

harga premium. 

Adapun strategi yang di terapkan oleh CV. Kembar Dua Makassar adalah 

sebagai berikut: 

1. Strategi produk 

Strategi produk adalah suatu strategi yang dilaksanakan oleh suatu 

perusahaan yang berkaitan dengan produk yang dipasarkannya.  

2. Strategi harga 

Harga adalah suatu nilai tukar yang bisa disamakan dengan uang atau barang 

lain untuk manfaat yang diperoleh dari barang atau jasa yang di 

perjualbelikan. Berdasarkan jenis kriteria produk dan sasaran konsumen harga 

di sesuaikan dengan jenis apa yang mereka ingin beli. 

3. Jangkauan konsumen atau pendekatan 

Penjual melakukan pendekatan dengan calon konsemen dengan cara 

mepromosikan barang atau jasa yang di butuhkan oleh calon konsumen dan 

bagaimana cara penjual memperbanyak langgan perusahaan CV. Kembar Dua 

Makassar. 

4. Promosi 

Promosi adalah upaya untuk memberitauhkan atau menawarkan produk atau 

jasa pada calon konsumen untuk membeli atau mengonsumsi produk yang 
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sudah di beli. Promosi perusahaan CV. Kembar Dua Makassar adalah dengan 

cara online dan offline. 

Adapun untuk menentukan jumlah perantara untuk ditempatkan sebagai 

perantara pada perdagangan yaitu: 

1. Distribusi Intensi  

merupakan suatu strategi yang digunakan oleh perusahaan CV. Kembar Dua 

Makassar, dengsan menggunakan sebanyak mungkin penyalur (pengecer) 

untuk mencapai konsumen. 

2. Distribusi Seleksi  

Merupakan strategi yang di gunakan oleh perusahaan  dengan cara 

menggunakan sejumlah pedagang besar atau pengecer yang terbatas dalam 

daerah geografis tertentu. 

3. Distribusi Pemasaran 

Merupakan suatu strategi yang di gunakan oleh perusahaan untuk 

menggukanakan satu pedaganh besar atau pedagang kecil yang ada di 

pasaran tertentu. 
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4.1.5 Struktur Organisasi dan Pembagian Tugas 

                       Direktur    : AGUS KHALIK.,S.Pd.,M.M 

                      Adm dan keuangan   : SURYATI 

                      Manajer bahan baku   : NURHALIZAH 

       : SRI WAHYUNI 

                      Bidang produksi   : HERIANTO 

                            : NURHAYATI 

       : NUR RAHMAT 

       : NURHALIZAH 

       : SRI WAHYUNI 

                     Bidang imformasi dan pemasaran : A.M TASLIM ALIE 

       : NUR RAHMAT 

 

 

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI 

CV. KEMBAR DUA MAKASSAR 

 

 

DIREKTUR

MANAGER 
BAHAN BAKU

MANAGER 
PRODUKSI 

MANAGER 
PEMASARAN

ADM & 
KEUANGN
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4.1.6  Deskripsi Tugas Tiap Bidang 

1. Adminitrasi dan keuangan  

Secara kuantitatif target adminitrasi dan keuangan adalah: 

a. melakukan pelaporan adminitrasi dan keuangan tiap minggu dan bulan ke 

pemimpin perusahaan. 

b. tidak adanya keluhan yang berarti mengenai pencatatan dan keuangan perusahaan 

baik dari pimpinan dari karyawan. 

Secara kualitatif target administrasi dan keuangan adalah: 

a. Pengadministrasian perusahaan tersusun rapih dah bersih 

b. Pelapor keuangan memenuhi strandar pelaporan keuangan akuntasi yang sesuai 

degan perusahaan. 

Adapun deskripsi tugas dan kewenagan adalah: 

1. Memperhatikan intruksi kerja 

2. Membuat dan melakukan persuratan 

3. Membuat atau menyusun melaporkan administrasi pajak, PDAM, listrik dan 

telpon 

4. Mengadministrasikan dan mendukumentasikan kegiatan perusahaan 

5. Mengadminitrasikan data karyawan 

6. Menyusun melaporkan kegiatan adminitrasi dan keuangan perusahaan perminggu 

dan perbulan kepada pimpinan perusahaan. 
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2. Bahan baku 

1. Memperhatikan instruksi kerja 

2. Menjaga stok bahan baku dan penunjang secara konsisten 

3. Firs in firs (FIFO) pertama masuk keluar stok bahan baku mente dan kacang dan 

stok nahan penunjang tepung, gula, merica, plastic dan box mika 

4. Mencatat barang yang masuk dan keluar 

5. Memelihara kondisi semua jenis stok dari serangan hama seperti semut, kecoa dan 

tikus 

6. Menjaga kebersihan ruangan dan peralatan gudang dan pengemasan 

7. Merapikan alat-alat kerja pada tempatnya setelah selsai dipakai 

8. Membuat rencana atau target penggudangana pengemasan 

9. Melaporkan pada pimpinan jika ada stok atau peralatan yang kurang 

10. Merapikan alat-alat kerja pada tempatnya setelah selsai dipake 

11. Membuat target atau penggudangan dan pengemasan tiap bulan 

12. Membantu bidang lain jika tugas-tugas telah diselesaikan 

13. Menjaga komunikasi degan baik dan kelompok dalam bekerja 

3. Produksi  

1. Memperhatikan instruksi kerja  

2. Mencatat jumlah barang yyang digunakan  

3. Mencatat jumlah barang yang dihasilkan 

4. Mensterlikan alat-alat produksi sebelum dipakai 

5. Membersihkan alat-alat produksi setelah dipakai 
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6. Merapikan alat-alat kerja pada tempatnya setelah selsai dipakai 

7. Memperbaiki alat-alat kerja yang kurang berfungsi 

8. Membuat rencana atau target produksi tiap bulan 

9. Melaporkan pada pimpinan jika ada stok atau peralatan yang kurang  

10. Membantu bidang lain jika tuhgas-tugas telah diselsaikan 

11. Menjaga komunikasi dengan baik dan kekompakan dalam bekerja 

4. Marketing  

1. Memperhatikan instruksi kerja  

2. Mencatat barang yang masuk dari bagian produksi dan pengemasan, barang 

 keluar dan kembali serta stok awal dan akhir barang 

3. Mengantar barang sesuai pesanan ke took 

4. Mencari langganan baru yang strategis (prioritas yang bayar chas) 

5. Merapikan dan mengecek stok barang di langganan 

6. Mengorder barang 

7. Mengedarkan brosur 

8. Membuat rencana atau target pemasaran tiap bulan 

9. Melaporkan pada pimpinan jika stok atau peralatan yang kurang 

10. Membantu bidang lain jika tugas-tugas telah diselsaikan 

11. Menjaga komunikasi dengan baik dan kekompakan dalam bekerja 
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4.2 Hasil Penelitian 

4.2.1 Analisis Deskriptif 

Semua perusahaan memiliki cara bertahan masing-masing untuk mempertahankan 

perusahaan yang telah lama di bangun, suatu perusahaan pastinya memiliki suatu tujuan 

yang di mana tujuanya untuk mempertahankan produk ataupun jasa. Hal tersebut sangat 

penting untuk mempertahankan dan meningkatkan penjualan atau omsel suatu produk atau 

jasa yang di produksi oleh perusahaan CV. Kembar Dua Makassar.dengan menerapkan 

pada perusaahan yaiti marketing mix. 

   Marketing mix adalah kumpulan variabel marketing yang digunakan untuk 

mencapai tujuan marketing pada pasar yang sudah di targetkan oleh perusahaan 

tersebut. 

   Untuk menganalisis pemasaran CV. Kembar Dua Makassar, mereka 

menggunakanmarketing mikx yaitu 7P tapi khusus perusahaan CV. Kembar Dua 

Makassar mereka baru menggunakan 4P karena mereka belum bisa menerapkan 

yang 7P tersebut. Adapun konsep yang mereka lakukan yaitu adalah: 

1. Produk 

2. Price 

3. Place 

4. Promotion 

Adapun konsep-konsep marketing mix pada CV. Kembar Dua Makassar yaitu 

adalah: 

1. Analisa Product (Produk) 
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Produk merupakan bentuk penawaran organisasi jasa yang ditunjukan untuk 

mencapai tujuan melalui pemuasan kebutuhan dengan keinginan pelanggan. Produk 

disini di perusahaan CV. Kembar Dua Makassar ada berbagai macam produk yang 

dapat ditawarkan kepada pelanggan yang potensial untuk memenuhi kebutuhan dan 

keinginan tertentu pelanggan. Produk merupakan semua yang ditawarkan ke pasar 

untuk diperhatikan, diperoleh dan digunakan atau dikonsumsi untuk dapat memenuhi 

kebutuhan dan keinginan yang berupa fisik, jasa, orang, organisasi dan ide. 

Adapun produk yang di perjual belikan di CV. Kembar Dua Makassar yang 

dimana memiliki dua jenis makanan dan minuman dan terdapat pula beberapa 

macam jenis seperti: 

1. Jagung marning 

2. Kacang tanah 

3. Kacang mente 

4. Minuman markisa 

Gambaran umum dari produk di CV. Kembar Dua Makassar yaitu adalah: 

1. Jagung marning yang merupakan jagung pulut yang di goreng dengan minyak 

panas sehingga jagung memberikan kesan  garing. Jagung maring juga terdapat 

tiga varian yaitu jagung marning original, jagung marning asin dan jagung 

marning pedas manis. 

2. Kacang tanah yang merupakan kacang yang di olah menjadi kacang disko, 

yang dimana yang di perlukan hanya tepung terigu, telur, penyedap rasa dan 
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kacang lalu di goreng di minyak yang panas juga supaya bisa di perjual belikan 

kepada calon konsumen di CV. Kembar Dua Makassar. 

3. Kacang mente merupakan biji dari jambu mente yang di olah menjadi kacang 

mente, kacang ini hanya di goreng seperti jagung marning dan memiliki dua 

rasa yaitu rasa asin dan original saja. 

4. Minuman markisa merupakan minuman yang di olah dari buah markisa, 

minuman ini merupakan sari buah dan memiliki rasa yang sangat manis dan 

sangat bagus kalau kita meminumnya selagi dingin. 

2. Analisa Price (Harga) 

Bauran harga berkenan dengan kebijakan strategi dan tektis seperti tingkat 

harga, struktur diskon, syarat pembayaran dan tingkat deskriminasi harga diantara 

berbagai kelompok pelangan. Harga juga menggambarkan besarnya uang yang harus 

dikeluarkan seorang konsumen atau pelanggan untuk memperoleh suatu produk dan 

hendaknya harga akan dapat terjangkau oleh konsumen ataupun pelangganx. 

Sedangkan harga yang di terapkan oleh CV. Kembar Dua Makassar, yaitu 

berdasarkan kriteriaproduk dan sasaran konsumen karena di perusahaan ini memiliki 

harga yang berbeda pada setiap produk yang mereka perjual belikan. 

3. Analisa Place (Tempat) 

Meraka memperjual belikannya di toko-toko yang berminat akan 

produknya, CV. Kembar Dua Makassar bertempat di Jl Monumen Emmy Saelan 3 

No.A7 

4. Analisa Promotion (Promosi) 



 
 

 
50 

 
 

Bentuk-bentuk promosi pemasaran yang dilakukan oleh CV. Kembar Dua 

Makassar dalam meningkatkan jumlah penjualanya yaitu: 

1. Periklanan  

Iklan adalah bentuk komunikasi tidak langsung yang didasari pada 

informasi tentang keunggulan perusahaan CV. Kembar Dua Makassar yang 

disusun rangkaian kata-kata dengan sedemikian rupa dengan mengubah pikiran 

seseorang yang dapat membeli produk dari perusahaan CV. Kembar Dua 

Makassar. 

Adapun kegiatan periklana yang dilakukan oleh perusahaan CV. Kembar 

Dua Makassar dengan berbagai macam cara diantaranya adalah media cetak 

seperti spadsuk atau baliho. 

2. Sponsorsip  

Kegiatan sponsorsip yang dilakukan oleh perusahaan Cv. Kembar Dua 

Makassar yang bertujuan untuk lebih mensosialisasikan produk kepada 

masyarakat luas melalaui beberapa kegiata seperti, sponsor kegiatan amal dan 

pameran. Sebagainya dengan demikian masyarakat luas akan lebih mengenal 

dan mengetahui bahwa di perusahaan CV. Kembar Dua Makassar ada berbagai 

macam produk atau jasa. 

3. Personal Selling 

Aktivitas promosi personal selling yang dilakukan oleh perusahaan CV. 

Kembar Dua Makassar dengan memberikan pelayanan terbaik dan keramahan 

kepada pelanggan yang dating ke perusahaan CV. Kembar Dua Makassar. 
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4. Pameran 

Kegiatan pameran sangat diperlukan untuk lebih banyak memberikan 

informasi kepada calon konsumen, dalam pasar domestik perusahaan CV. 

Kembar Dua Makassar sering ikut dalam tiap kegiatan pameran di sekolah dan 

pusat keramaina, selain itu juga dalam setiap vestifal yang menyediakan stand 

untuk produk perusahaan yang memberikan dana sebagai sponsorsip dengan ini 

akan lebih dekat dengan calon konsumen. Promosi pemasaran akan sukses dan 

berjalan dengan baik apabila ditunjang denagan biaya memadai dan teknologi.  

Bauran promosi meliputi berbagai metode, yaitu iklan, promosi 

penjualan, penjualan tatap muka dan hubungan masyarakat untuk 

menggambarkan berbagai macam cara yang ditempuh oleh perusahaan dalam 

memperjualbelikan produk atau jasa kepada konsumen. Sedangkan di 

Perusahaan CV. Kembar Dua Makassar mereka melakukan  promosi online di 

social media seperti whatsapp, facebook dan instagram. Sedangkan promosi 

melalui offline mereka mengikuti pameran-pameran agar produk mereka bisa di 

promosikan ke pada konsemen. 

 

4.2.2 Analisis SWOT Strategy atau TWOS CV. Kembar Dua Makassar 

Analisis SWOT atau TWOS merupakan analisis yang mengidentifikasi terkait 

beberapa faktor. Secara runtut untuk merumuskan strategy perusahaan CV. 

Kembar Dua Makassar , analisis ini lebih berdasarkan pada logika dan fokus 

untuk memaksimalkan Strengths dan Opportunities, namun secara bersamaan 
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dapat meminimalisasi Weaknesses dan Threats. Adapun rincian mengenai 

kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman pada CV. Kembar Dua Makassar 

adalah sebagai berikut: 

1. Faktor Internal merupakan lingkungan yang berada pada perusahaan dalam hal 

ini adalah kekuatan dan kelemahan perusahaan. Saya memanfaatkan hasil 

observasi dan wawancara pada pemilik perusaahan CV. Kembar dua Makassar 

yang ada dilokasi tempat perusahaan tersebut. 

1. Kekuatan  

1. Memberikan harga yang bersaing 

2. Memberikan pelayanan yang baik agar konsumen nyaman dengan penjual 

3. Memiliki desing packing yang baik 

4. Bahan-bahan yang di gunakan adalah bahan yang terbaik 

2. Kelemahan  

1. Lokasi yang digunakan tidak strategis 

2. Tempatnya yang masih terbatas 

3. Pegawai yang kurang 

4. Kurangnya minat beli 

2. Faktor Eksternal merupakan lingkungan yang ada diluar perusahaan dalam 

hal ini adalah peluang dan ancaman. Yang saya peroleh dari hasil wawancara 

dan juga konsumen yang di gabungkan dengan hasil observasi lapangan untuk 

mengertahui informasi yang ada di faktor eksternal. 

1. Peluang 
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1. Pasarnya yang luas 

2. Pasar menyukai packing yang menarik 

2. Ancaman 

1. Banyaknya bermunculan produk sejenis 

2. Produk yang ditawarkan pasarnya musiman 

 

4.2.3 Matriks Internal dan Eksternal 

Table 4.1 

 

Analisi SWOT CV. Kembar Dua Makassar 

 

FAKTOR INTERNAL 

KEKUATAN KELEMAHAN 

 

1. Memberikanharga yang bersaing 

2. Memberikan pelayanan yang baik 

agar konsumennya senang dengan 

penjual 

3. Memiliki desing packaging yang 

menarik 

4. Bahan-bahan yang digunakan adalah 

bahan yang terbaik 

 

 

1. Lokasi yang digunakan tidak strategi 

2. Tempat yang masih terbatas 

3. Pegawai kurang 

4. Kurangnya minat beli 

 

 

Sumber:CV.Kembar Dua Makassar, 2021 

FAKTOR EKSTERNAL 

PELUANG ANCAMAN 

 

1. Pasarnya yang luas 

2. Pasar menyukai packaging yang 

menarik  

 

1. Banyaknya bermunculan produk sejenis 

2. Produk yang ditawarkan pasarnya 

musiman 
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Tabel 4.2 

IFAS 

Faktor-faktor 

Strategi Internal  

       Bobot  Ranting Bobot dan ranting 

Kekuatan (strength)    

Memberikan harga yang bersaing  0.08 4 0.29 

Memberikan pelayanan yang baik 

agar konsumen nyaman dengan 

penjual 

0.20 4 0.50 

Memiliki desaign packaging yang 

menarik 

0.9 4 0.50 

Bahan-bahan yang digunakan adalah 

bahan yang terbaik 

0.13 3 0.25 

Subtotal   0.50  1.54 

Kelemahan (Weaknesses)    

Lokasi yang digunakan tidak strategi 0.20 2 0.25 

Tempat yang masih terbatas 0.13 2 0.25 

Pegawai kurang 0.09 2 0.13 

Kurangnya minat beli 0.08 2 0.08 

subtotal   0.50  0.71 

Total   1.00  2.25 

Sumber: Olah Data CV. Kembar Dua Makassar, 2021 

 

 Dari tabel yang dapat dilihat bahwa di kolom pertama terdiri dari faktor-

faktor strategi internal yang bersentuhan langsung dengan keadaan perusahaan, 

setelah itu di kolom kedua ada pembobotan yang di mana diberi bobot 0,0 

untuk yang tidak penting sampai 1,0 untuk yang sangat penting, di kolom 
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ketiga diisi dengan ranting 1-4 yang dimana 1 untuk ranting (poor) dan 4 untuk 

ranting yang (outstanding), di kolom keempat merupakan hasil dari 

pembobotan yang dikalikan dengan ranting. 

Adapun pembobotan dilakukan dengan menambahkan kolom tingkat 

signifikan untuk mempermudah dalam melakukan pembobotan, karena total 

dari pembobotan yaitu harus 1.00 sebagaimana semestinya peraturan dalam 

analisis SWOT. 

Pada tabel kekuatan (strength) dalam faktor strategi internal dapat 

disimpulkan bahwa yang memiliki bobot paling tinggi adalah pada faktor yang 

memberikan produk dengan cita rasa dan menggunkan bahan-bahan yang 

terbaik. Yang dimana keduanya merupakan faktor yang saling berkaitan, selain 

itu tingginya bobot yang menandakan bahwa kedua faktor tersebut terpenting 

diantara faktor-faktor lainya. Untuk faktor yang lain bobotnya sama yang 

menandakan bahwa kedua faktor itu semua sama pentingnya setelah dua faktor 

yang sebelumnya. 

Adapun faktor pembobotan di dapatkan dari hasil kali dari kolom bobot 

dikalikan dengan kolom rating sehingga didapatkan faktor pembobotan, dalam 

kolom faktor pembobotan bisa disimpulkan bahwa faktor memberikan produk 

dengan cita rasa dan menggunakan bahan-bahan terbaik masih berada pada 

skor yang tertinggi diantara dua faktor lainnya dan yang berada pada skor yang 

paling rendah adalah memberikan harga yang bersain dan memiliki design 
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packaging yang menarik. Dari keseluruhan faktor pembobotan di dapatkan 

total skornya yaitu 1.54. 

Pada tabel kelemahan (Weaknesses) dalam faktor strategi internal dapat 

disimpulkan  bahwa yang memiliki bobot paling tinggi adalah faktor lokasi 

yang digunakan tidak strategis dan tempat yang masih terbatas, ketika bobot 

yang tinggi menandakan bahwa faktor tersebut adalah yang paling lemah. 

Sedangkan dua faktor lainnya memiliki bobot yang sama. 

Pada faktor pembobotan dapat dilihat yang memiliki bobot yang paling 

tinggi adalah lokasi yang digunakan tidak strategis dan tempat yang masih 

terbatas, dan faktor masih kurangnya peminat merupakan faktor pembobotan 

yang memiliki skor yang paling rendah, dari total keseluruhan faktor 

kelemahan (weaknesses) didapatkan skor yaitu 0.71 sehingga bila dijumlahkan 

faktor pembobotan secara keseluruhan yang ada di tabel IFAS didapatkan skor 

2.25. 
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Tabel 4.3 

EFAS 

Faktor-faktor Strategi 

Eksternal 

Bobot Rating Bobot dan rating 

Peluang (opportunities)    

Pasarnya yang luas 0.13 3 0.39 

Pasar menyukai packaging 

yang menarik 

0.09 2 0.17 

Subtotal 0.22  0.56 

Ancaman (threats)    

Banyaknya bermuculan 

produk sejenis 

0.13 1 0.13 

Produk yang ditawarkan 

musiman  

0.04 3 0.15 

Subtotal 0.17  0.38 

Total  1  0.94 

Sumber: Pengolahan Data Internal CV. Kembar Dua Makassar, 2021 

 

       Untuk pengisian tabel EFAS sama cara pengisian IFAS hanya saja untuk tabel EFAS 

berisikan faktor-faktor yang memberikan pengaruh dari luar lingkup perusahaan yang terdiri 

dari peluang dan ancaman. 

    Dikolom peluang (opportunitiey) dapat dilihat yang memiliki skro 0,13 merupakan 

bobot yang tetinggi skornya. Sementara skor yang terendah yaitu 0.09, adapun total yang 

didapatkan dari keseluruhan bobot di faktor peluang (opportunity) adalah 0.22. 
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    Pada faktor pembobotan yang memiliki bobot yang paling tinggi adalah 0.39, 

sedangkan bobot yang paling rendah yaitu 0,17. Adapun total keseluruhan faktor 

pembobotan pada peluang (opportunity) yaitu adalah 0.56. 

    Dikolom ancaman (threats) dapat dilihat yang memiliki skor tetinggi bobotnya adalah 

0,13, sedangkan skor bobot yang paling terrendah yaitu 0.04. 

    Kolom faktor pembobotan pada faktor ancaman bisa dilihat bahwa yang memiliki 

skor tertinggi yaitu 0.15 yaitu pada produk yang ditawarkan pasarnya musiman. Sedangkan 

yang memiliki bobot skro terrendah yaitu 0.13, dan bila dilihat total pembobotan yang 

diperoleh pada kolom faktor pembobotan di faktor ancaman yaitu 0.38. dan bila ditotal 

secara keseluruhan faktor strategi eksternal yang terdiri dari peluang dan ancaman kita bisa 

menemukan totalnya adalah 0.94. 
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4.2.4 Diagram Cartesius 

 

                         Peluang (0.56) 

 

III.Trun Arroud                                I. Growth 

 0,18(0,18.0) 

 

 0,839 ( 0. 0,83) 

Kelemahan                                                                                               Kekuatan 

 (0,71)(1,54) 

  

 

         IV. Defences                                         II. Diversifikasi 

 

                 Ancaman (0.38) 

Sumber: Olah Data Internal CV. Kembar Dua Makassar  

 

                Berdasarkan dari diagram cartesius diatas dapat disimpulkan bahwa perusahaan 

Yang diteliti sedang berada pada quadrat 1 yaitu posisi growth yang dapat dilihat darititik 

koordinat yang terbentuk, yaitu 0,18 dan 0,83 yang dapat diakumulasi dari faktor 

eksternal dan internal. Setelah itu hasilnya di perkurangkan sehingga dapat hasil tersebut. 
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Untuk faktor internal dapat dihitung dengan rumus  (Kekuatan – Kelemahan) dan untuk 

faktor eksternal dapat di hitung dengan rumus (Peluang-Ancaman). 

4.3 Pembahasan  

Tbal 4.4 

Matriks SWOT CV. Kembar Dua Makassar 

           IFAS (Internet Faktor 

  Analisis Strategy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EFAS (Eksternal  

Faktor Analisis Strategy)  

STRENGTH (S) 

Kekuatan Internal 

1. Memberikan 

harga yang 

bersaing 

2. Memberikan 

pelayanan yang 

baik agar 

konsumen 

nyaman dengan 

penjual 

3. Memiliki desing 

packing yang 

menarik 

4. Bahan-bahan 

yang digunakan 

adalah bahan 

yang terbaik 

WEAKNEss (W) 

Kelemahan Internal 

1. Lokasi yang 

digunakan tidak 

strategis 

2. Tempat yang 

masih terbatas 

3. Kurang pegawai 

4. Kurang peminat 

beli 

OPPORTUNITIES (O) 

Peluang Eksternal  

1. Pasarnya yang luas 

2. Pasar yang menyukai 

pecking yang menarik 

STRATEGI SO 

 

1. Menawarkan 

produk yang 

berkualitas bagus 

2. Rasa yang bagus 

lagi dan harus 

memiliki 

packaging yang 

lebih menarik 

lagi 

STRATEGI WO 

 

1. Penetapan lokasi 

yang lebih 

strategi lagi agar 

masyarakat 

mengenal produk 

yang dikeluarkan 

oleh perusahan 

2. Promosi harus 

lebih bagus lagi 

supaya banyak 

yang berminat 

akan produk 
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perusahaan 

Treath (T) Ancaman Eksternal 

1. Banyaknya 

bermunculan produk 

yang sejenis 

2. Produk yang ditawarkan 

pasarnya  musiman 

STRATEGI ST 

 

 

 

1. Menetapkan 

kualitas rasa 

pada produk 

perusahaan 

2. Inovasi untuk 

memperkenalkan 

lagi produk pasar 

dan mampu 

bersaing dengan 

perusahaan yang 

lain  

 

 

STRATEGI WT 

 

 

 

1. Mencari tempat 

yang lebih 

strategi lagi 

untuk 

memudahkan 

calon konsumen 

2. Produk harus 

diperkenalkan 

dipasaran dengan 

bentuk produk 

yang berkualitas 

            Sumber: Pengolahan data CV. Kembar Dua Makassar, 2021  

 

Berdasarkan analisis diatas pada tabel 4.4 menunjuk bahwa kinerja suatu 

perusahaan dapat ditentukan oleh faktor eksternal dan faktor internal, karena 

keduanya memiliki keterkaitan satu sama lainnya. Keterkaitannya dapat dilihat 

pada faktor-faktor tersebut dalam diagram hasil dari analisis SWOT dibawah ini: 
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1. Strategi SO (mendukung strategi growth) 

Strategi ini bisa dibilang situasinya sangat mengguntungkan bagi perusahan, karena yang 

dimana perusahaannya mempunyai peluang besar dan keuntungan untuk menjalankan 

strategi SO yaitu adalah memanfaatkan kekuatan dan memaksimalkan peluang yang 

dimiliki oleh perusahaan yang ada. Adapun strategi SO yang dilakukan oleh CV. Kembar 

Dua Makassar adalah: 

1. Menawarkan produk yang kualitasnya bagus. 

2. Rasa yang bagus lagi dan harus memiliki packing yang lebih menarik lagi. 

2. Strategi ST (mendukung strategi diversifikasi) 

Strategi ini berbeda dengan strategi SO karena strategi ini lebih ke memanfaatkan 

kekuatan untuk dapat melawan atau dapat mengatasi ancaman yang akan dihadapi oleh 

perusahaan. Adapun strategi ST yang dilakukan oleh CV. Kembar Dua Makassar adalah:  

1. Penetapan lokasi yang lebih strategi lagi agar masyarakat mengenal produk yang 

dikeluarkan oleh perusahaan. 

2. Promosi harus lebih bagus lagi supaya banyak yang berminat akan produk 

perusahaan. 

3. Strategi WO (mendukung strategi turnaround) 

Strategi ini menggambarkan suatu besarnya peluang tapi strategi ini juga memiliki 

kelemahan yang didapat pada perusahaan, sehingga perusahan dapat memperbaiki 

kelemahan supaya dapat memaksimalkan peluang yang ada pada perusahaan. Adapun 

strategi WO yang dapat dilakukan oleh perusahaan CV. Kembara Dua Makassar adalah : 

1. Mempertahankan kualitas rasa pada produk perusahaan. 
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2. Inovasi untuk memperkenalkan lagi produk pasar dan mampu bersaing dengan 

perusahaan yang lain. 

4. StrategiWT (mendukung strategi difensif) 

Strategi ini merupakan kegiatan yang lebih kepada pertahan pada perusahaan yang bisa 

meminimalkan kelemahan dan juga untuk menghindari ancaman pada perusahaan, 

adapun strategi WT yang dapat dilakukan oleh perusahaan CV. Kembar Dua Makassar 

adalah: 

1. Mencari tempat yang lebih strategi lagi untuk memudahkan calon konsumen. 

2. Produk harus diperkenalkan dipasaran dengan bentuk produk yang berkualitas. 

 

Berdasarkan dari empat alternative strategi yang ada maka yang paling efektif untuk 

tetap melakukan peningkatan pemasaran CV. Kembar Dua Makassar adalah strategi SO 

yang dimana strategi tersebut dapat memanfaatkan kekuatan (strength) dan untuk 

memaksimalkan peluang (opportunity) yang ada pada perusahaan. Dengan 

mempertimbangkan kekuatan yang dimiliki oleh perusahaan CV. Kembar Dua Makassar, 

adapun strategi yang diambil adalah: 

1. Menetapkan produk yang berkualitas bagus. 

2. Rasa yang bagus lagi dan harus memiliki packing yang lebih menarik lagi. 

 Berdasarkan analisis SWOT yang dapat dilakukan oleh perusahaan CV. Kembar 

Dua Makassar yaitu perusahaan yang memiliki kekuatan (strength) dan yang dapat 

dilakukan dalam strategi dapat memanfaatkan peluang (opportunity) yang ada dan 

semaksimal mungkin, disamping itu dapat pula meminimalkan kelemahan (weaknesses) 
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dan bisa juga melawan ancaman (threats) yang dihadapi oleh perusahaan. Maka dari itu 

diputuskan untuk memilih strategi yang terbaik adalah strategi SO. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan dari uraian yang telah dipaparkan pada bab I dengan bab IV, maka pada 

bab ini dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu adalah: 

1. Berdasarkan hasil dari analisisa IFAS (Internal factor analysis strategy) dan EFAS 

(external factor analysis strategy) analisis SWOT diketahui bahwa yang merupakan 

strategi utama dalam perusahaan CV. Kembar Dua Makassar adalah strategi Growth 

(berkembang) sesuai dengan hasil analisis diagram cartesius yang hasilnya berada 

pada kuadrat I. hal ini dikarenakan sesuai dengan yang diutarakan dalam teori 

rangkuti yang jika berada pada kuadrat I (mendukung strategi agresif). Yang dimana 

kuadrat ini adalah kondisi yang sangat menguntungkan , karena perusahaan ini 

memiliki opportunity dan strength sehingga perusahaan mampu untuk mengambil 

peluang tersebut. Strategi yang diperlukan adalah mendukung pertumbuhan 

perusahaan yang begitu pesat (growth oriented strategy), yang dimana strategi 

perusahaan CV. Kembar Dua Makassar dapat mengembangkan usahanya dengan 

cara ekspentasi yaitu dengan cara memperluas tempatnya atau dengan cara membuka 

cabang yang baru. 
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2. Berdasarkan dari matriks SWOT dapat disimpulkan bahwa dengan cara 

mempertimbangkan antara faktor internal dan eksternal dalam melakukan 

pengembangan bisa menjadi pendongkrak dalam kemajuan pada perusahaan  

CV. Kembar Dua Makassar. 

 

5.2  Saran 

1. Untuk meningkatkan pengembangan pada perusahaan CV. Kembar Dua 

Makassar maka yang paling penting untuk melakukanya adalah mempertahankan 

gualitas dan cita rasa pada produk, agar tetap konsisten. Selain itu juga untuk 

produk kuliner sangat perlu dilakukan inovasi agar konsumenya tidak bosan 

dengan produknya. 

2. Selera konsumen merupakan faktor yang menentukan apakah jadi atau tidaknya 

konsumen membeli suatu produk, diharapkan kepada perusahaan agar 

memperhatikan selera calon konsumenya. 
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Wawancara dengan pemilik perusahaan CV. Kembar Dua Makassar 
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