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ABSTRAK 

Juwita, Ari. NIM: 210715004, 2019, “Analisis SWOT dalam Menentukan 

Strategi Pemasaran pada Furniture di Some Renders Madiun”, Skripsi, 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Jurusan Ekonomi Syariah, IAIN 

Ponorogo, 2019.   

Kata Kunci: Strategi Pemasaran, Analisis SWOT 

Tujuan penelitian ini untuk menentukan strategi pemasaran yang tepat bagi 

usaha furniture di Some Renders Madiun  melalui analisis SWOT. Oleh karena itu 

penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan rumusan masalah. Pertama, 

bagaimana strategi pemasaran pada usaha furniture di Some Renders Madiun. 

Kedua, bagaimana analisis SWOT dalam menentukan strategi pemasaran yang 

tepat pada usaha furniture di Some Renders Madiun.  

Penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan jenis penelitian kualitatif. 

Untuk menganalisis data dengan menggunakan matrik IFAS, EFAS, SWOT. 

Lokasi penelitian di Jalan Diponegoro, Pasar Srijaya 2 (Pasar Kotak Ruko No. 8 

dan 9) Madiun.  

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Some Renders untuk segi 

product, price, proses dan people Some Renders sudah melakukan strategi tepat 

sasaran dengan tujuan perusahaan. Tetapi segi place, promotion,phisycal eviden 

Some Renders  melakukan strategi yang kurang tepat sehingga perlu dievaluasi 

tiga aspek tersebut. Strategi yang dapat digunakan Some Renders Madiun 

berdasarkan matriks SWOT yaitu dengan memanfaatkan dukungan dari Dinas 

Perdagangan untuk lebih luas memasuki pangsa pasar, memaksimalkan promosi 

secara media online ataupun offline, selalu membaca pangsa pasar setiap waktu, 

mengutamakan kepuasan konsumen dengan kualitas produk, memperbanyak 

model furnitur dan harga yang terjangkau serta mencari lokasi yang strategis 

untuk memudahkan konsumen. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki hutan 

terluas di dunia. Hutan yang luas ini tentu saja menghasilkan banyak kayu-

kayu dari pohon yang tumbuh didalamnya seperti mahoni, ramin, jati, 

rotan, merantai, dan lain-lain. Kayu yang dihasilkan tersebut bisa 

digunakan untuk sumber pendapatan bagi masyarakat Indonesia. 

Misalnya, untuk pembuatan perabot rumah tangga antara lain pembuatan 

pintu, lemari, meja, dan lainnya. Istilah untuk perabot rumah tangga ini 

ialah furniture.
1
 

Mebel atau furnitur adalah perlengkapan rumah yang mencakup 

semua barang seperti kursi, meja dan lemari. Masyarakat Indonesia sendiri 

mempunyai gaya mebel atau furnitur yang unik dengan beraneka ragam 

hias ukir dan ornamen yang berbeda. Mebel berasal dari movable, yang 

artinya bisa bergerak. Sedangkan kata furnitur berasal dari bahasa Prancis 

furnitur (1520-30 Masehi). Fourniture mempunyai asal kata fournir yang 

artinya furnish atau perabot rumah atau ruangan. Walaupun mebel dan 

furnitur punya arti yang beda, tapi yang ditunjuk sama yaitu meja, kursi, 

lemari dan lain-lain.
2
 

Menurut Menteri Perindustrian Airlangga Hartanto pada 

pembukaan pameran Indonesia International Furnitur Expo (IFEX) 2019 

di Jakarta pada hari Senin tanggal 11 Maret 2019, peluang dari Indonesia 

yang memiliki potensi lahan hutan yang sangat luas dengan total hingga 

120,6 juta hektar (ha) terdiri dari hutan produksi seluas 12,8 juta ha. 

Berdasarkan data BPS tahun 2017, tercatat sebanyak 1.918 unit usaha di 

skala menengah dan besar dengan menyerap tenaga kerja langsung hingga 

                                                           
1
 Gracia Evelyn Emeltan Tjoa dan Dhyah Harjanti, “Pengelolaan dan Pengembangan 

Usaha Furniture pada CV. XYZ di Sidoarjo”, AGORA Vol. 1, No. 1, (2013), 1. 
2
 “Mebel” dalam https://id.m.wikipedia.org, (diakses pada tanggal 14 Maret 2019, jam 

16.20). 

https://id.m.wikipedia.org/
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200 ribu. Selanjutnya, kinerja ekspor industri furnitur Indonesia dalam tiga 

tahun terakhir menunjukkan trend kenaikan. Tahun 2016, nilai ekspornya 

sebesar USD1,60 miliar naik menjadi USD1,63 miliar di 2017. Sepanjang 

2018, nilai ekspor produk furnitur nasional kembali mengalami kenaikan 

hingga USD1,69 miliar atau naik 4% dibanding tahun 2017.
3
 Jadi di setiap 

tahunnya, produk furnitur semakin meningkat, minat pembeli juga 

meningkat. Untuk pengusaha furnitur harus memanfaatkan minat 

konsumen yang sudah sangat tertarik dengan furnitur yang terbuat dari 

kayu. 

Dalam memanfaatkan kondisi seperti ini, setiap pengusaha bisnis 

harus memerlukan strategi pemasaran yang tepat sasaran untuk 

mewujudkan tujuan perusahaan sesuai dengan visi serta misi yang telah 

dibentuk. Strategi pemasaran pada dasarnya adalah rencana yang 

menyeluruh, terpadu dan menyatu di bidang pemasaran yang memberikan 

panduan tentang kegiatan yang akan dijalankan untuk dapat tercapainya 

tujuan pemasaran suatu perusahaan. 

Menurut Sastradipoera, strategi pemasaran adalah rencana untuk 

mencapai tujuan-tujuan organisasi di bidang pemasaran. Dengan kata lain, 

strategi pemasaran adalah serangkaian tujuan dan sasaran, kebijakan dan 

aturan yang memberi arah kepada usaha-usaha pemasaran perusahaan 

dalam waktu ke waktu, pada masing-masing tingkatan dan acuan serta 

alokasi, terutama sebagai tanggapan perusahan dalam menghadapi 

lingkungan dan keadaan persaingan yang selalu berubah.
4
 

Strategi-strategi pemasaran dapat dipengaruhi oleh dua faktor yaitu 

faktor internal dan eksternal. Pertama kekuatan (strenght) dan kelemahan 

(weakness) merupakan aspek internal yang dimiliki oleh perusahaan. 

Faktor internal ini meliputi semua macam manajemen fungsional: 

                                                           
3
 Rina Anggraeni, “Berbasis Ekspor dan Padat Karya, Pemerintah Pacu Industri 

Furniture,” dalam https://ekbis.sindonews.com/read/1385866/34/berbasis-ekspor-dan-padat-karya-

pemerintah-pacu-industri-furniture-1552326610/10, (diakses pada tanggal 14 Maret 2019, jam 

16.25). 
4
 Nurul Hidayah, “Analisis Strategi Pemasaran Produk Konveksi dan Aksesoris pada 

Toko UD. Gina Ria Kecamatan Tetara Lombok Timur,” Vol. 4, No. 2, (September, 2016) 

https://ekbis.sindonews.com/read/1385866/34/berbasis-ekspor-dan-padat-karya-pemerintah-pacu-industri-furniture-1552326610/10
https://ekbis.sindonews.com/read/1385866/34/berbasis-ekspor-dan-padat-karya-pemerintah-pacu-industri-furniture-1552326610/10
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pemasaran, keuangan, operasi, sumberdaya manusia, penelitian dan 

pengembangan, sistem informasi manajemen, dan budaya perusahaan. 

Kedua Faktor eksternal dapat mempengaruhi terbentuknya opportunity 

dan threat (O dan P). Dimana faktor ini bersangkutan dengan kondisi-

kondisi yang terjadi di luar perusahan yang mempengaruhi pembuatan 

keputusan perusahaan. Faktor ini mencakup lingkungan industri (industry 

environtment) dan lingkungan bisnis makro (macro environtment), 

ekonomi, politik, hukum, teknologi, kependudukan dan sosial budaya.
5
 

Analisis SWOT adalah analisis yang digunakan untuk mengetahui 

faktor internal dan eksternal yang digunakan untuk mengetahui kekuatan 

dan kelemahan internal organisasi, serta peluang dan ancaman eksternal. 

SWOT mencakup hal sebagai berikut. Pertama, strenght (kekuatan) 

mengacu pada sumber daya yang berharga atau unik yang dimiliki oleh 

organisasi yang dilakukan dengan sangat baik. Kekuatan adalah 

karakteristik internal positif yang dapat membantu manajer untuk 

mencapai tujuan strategis mereka. Kedua, weakness (kelemahan) mengacu 

kepada kurangnya sumber daya atau kemampuan tertentu yang seharusnya 

dibutuhkan organisasi. Kelemahan adalah suatu karakteristik yang 

menghambat pencapaian tujuan strategis organisasi. Ketiga, opportunity 

(peluang) adalah kondisi dalam lingkungan eksternal yang memiliki 

potensi untuk membantu manajer memenuhi atau melampaui tujuan 

organisasi. Keempat, threats (ancaman) adalah kondisi dalam lingkungan 

eksternal yang memiliki potensi untuk mempersulit manajer untuk 

mencapai tujuan organisasi.
6
 

Di Madiun sendiri terdapat beberapa perusahaan kecil dalam 

bidang mebel dan furnitur. Berbagai macam jenis mebel dapat di buat apa 

lagi jaman sekarang mebel dan furnitur sudah menjadi sebuah hal yang 

                                                           
5
 Irham Fahmi, Manajemen Risiko:Teori, Kasus dan Solusi, (Bandung: ALFABETA, 

2015), 270.  
6
 Lusiani Winata dan Dhyah Harjanti, “Pengelolaan dan Pengembangan Usaha Furniture 

pada PT. Multi Pratama Wijaya di Gresik,” AGORA Vol. 1, No. 1, (Surabaya, 2013), 3. 
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banyak diminati oleh berbagai kalangan dan berkembangnya berbagai 

jenis mebel yang sangat unik dan minimalis atau yang mewah.  

Salah satu perusahaan yang ada di Madiun yang juga menjual dan 

membuat furnitur adalah Some Renders yang bertempat di Jalan 

Diponegoro, Pasar Srijaya 2 (Pasar Kotak Ruko No. 8 dan 9) Madiun. 

Usaha ini bergerak di bidang industri furnitur dari kayu, desain interior, 

dan aksesoris interor. Some Renders berdiri pada 29 Januari 2018, 

sehingga terbilang masih baru, akan tetapi menurut owner Some Renders 

yaitu Hana Setya Pradhini yang merupakan lulusan dari Universitas 

Negeri Surakarta jurusan Desain Grafis, bahwa toko furnitur ini beda dari 

yang lainnya. Some Renders menjual kursi, meja, lemari dan desain 

interior dengan gaya minimalis.
7
 

Owner memulai bisnis ini dengan latar belakang dari keluarga 

yang merupakan pebisnis juga. Kakek Hana memproduksi furnitur berupa 

kusen pintu dan jendela, serta Ayah Hana yang bekerja di CV. Nobilita 

Indonesia bidang furnitur di Jepara. Hana menjelaskan bahwa ayahnya ini 

menjalankan perusahaan yang sudah dipercayakan oleh pemilik 

perusahaan untuk dijalankan ayahnya sejak tahun 1998. Furnitur yang 

diproduksi CV. Nobilita Indonesia ini tidak dijual di dalam negeri, 

melainkan di ekspor ke pasar Eropa dan Amerika. Sehingga, Hana 

memanfaatkan keadaan ini untuk membuka usaha di bidang furnitur dari 

pengetahuannya di bangku perkuliahan dan didukung dari keluarga 

pebisnis di bidang yang sama pula.
8
 

Some Renders memiliki kualitas produk yang baik dan jenis 

produk beragam serta desain yang menarik. Banyak konsumen dari kaum 

muda yang tertarik untuk membuat hunian rumah dengan furnitur dan 

desain yang minimalis dan unik. Dalam segi pesaing di Madiun masih 

berjumlah sedikit, menjadikan produk Some Renders di dukung oleh 

Dinas Perdagangan untuk diikutkan pameran furnitur. Dapat diketahui 

                                                           
7
 “Hana Setya Pradhini, Wawancara, 04 Maret 2019”  

8
 “Hana Setya Pradhini, Wawancara, 13 Maret 2019” 
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bahwa peluang yang begitu besar dan minat konsumen yang tinggi tetapi 

Some Renders belum mencapai target pasar yang diinginkan karena 

promosi kurang maksimal dan lokasi yang tidak terlihat oleh masyarakat. 

Menjadikan Some Renders kurang dikenal bagi masyarakat Madiun. 

Begitu pentingnya strategi pemasaran bagi perusahaan untuk 

kemajuan bisnis dan mencapai tujuan perusahaan maka dari itu, penulis 

tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis SWOT dalam 

Menentukan Strategi Pemasaran pada Usaha Furniture di Some Renders 

Madiun”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan diatas, 

maka yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana strategi pemasaran pada usaha furniture di Some Renders 

Madiun? 

2. Bagaimana analisis SWOT dalam menentukan strategi pemasaran 

yang tepat pada usaha furniture di Some Renders Madiun? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui strategi pemasaran pada usaha furniture di Some 

Renders Madiun. 

2. Untuk mengetahui analisis SWOT dalam menentukan strategi 

pemasaran yang tepat pada usaha furniture di Some Renders Madiun. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Penulis 

Sebagai bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan perluasan 

wawasan serta pengalaman tentang penerapan faktor-faktor eksternal 

dan internal dalam menentukan strategi pemasaran yang tepat sehingga 

penulis mampu berfikir secara ilmiah dalam mengaitkan antara ilmu 

yang diperoleh di bangku perkuliahan dengan kondisi nyata yang ada 
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di lapangan, khususnya pada bisnis usaha furniture di Some Renders 

Madiun. 

2. Bagi Some Renders Madiun 

Sebagai sumbangan pemikiran atau masukan kepada pelaku bisnis 

furniture Some Renders untuk dapat menentukan strategi pemasaran 

yang tepat untuk memajukan bisnis serta mencapai tujuan Some 

Renders Madiun. 

3. Bagi Pembaca 

Sebagai bahan refrensi untuk penelitian selanjutnya tentang 

menentukan strategi pemasaran yang tepat serta untuk penelitian 

lainnya yang sejenis. 

 

E. Studi Penelitian Terdahulu 

Sejauh ini penulis telah melakukan kajian terhadap beberapa karya 

ilmiah atau skripsi yang sudah ada dan penulis menentukan beberapa 

tulisan yang hampir sama dengan yang akan penulis teliti yaitu Analisis 

SWOT dalam Menentukan Strategi Pemasaran pada Usaha Furniture di 

Some Renders Madiun. Adapun karya ilmiah atau skripsi yang penulis 

jumpai antara lain: 

Penelitian yang dilakukan Putri Ardhanareshwari Hamardika 

Ningrum di tahun 2010 dengan judul penelitian “Analisis Strategi 

Pemasaran Usaha Jasa Pembuatan dan Perbaikan Furniture UD Suryani, 

Bogor, Jawa Barat”. Penelitian ini menunjukkan  Hasil analisis matriks IE 

menunjukkan bahwa posisi UD. Suryani Furniture saat ini berada pada sel 

IV,  yaitu strategi tumbuh dan membangun. Analisis matriks SWOT 

menghasilkan sembilan alternatif strategi yang dapat digunakan sebagai 

upaya pengembangan usaha, yaitu memperluas pangsa pasar, 

mempertahankan dan meningkatkan kualitas layanan kepada pelanggan, 

meningkatkan kualitas produk, memperbaiki sistem manajemen, 

memperkuat modal melalui bekerjasama dengan instansi pemerintahan, 

menetapkan strategi harga pasar untuk menghadapi persaingan, 
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meningkatkan promosi, meningkatkan teknologi, dan meningkatkan 

kreatifitas SDM. Hasil analisis matriks QSPM menunjukkan bahwa 

strategi terbaik yang harus dilakukan UD. Suryani Furniture adalah 

menetapkan strategi harga pasar untuk menghadapi persaingan. 

Penelitian yang dilakukan Rido Insan Raharjo di tahun 2018 

dengan judul penelitian “Strategi Pemasaran Analisis Strength Weakness 

Oppotunity Threat (SWOT) pada Usaha Penyewaan Lapangan Futsal di 

Scudetto Futsal Banyuwangi”. Penelitian ini menunjukkan bahwa strategi 

pemasaran yang dilakukan masih sangat kurang. Dalam hal ini strategi 

yang dapat dilakukan dengan memanfaatkan sosial media untuk 

melakukan promosi dan memberikan fasilitas berupa locker room agar 

konsumen merasa lebih aman dalam menyimpan barangnya. Dengan 

jaman teknologi yang semakin canggih, promosi melalui sosial media 

sangat penting. Agar masyarakat diluar kota bisa mengetahui usaha yang 

kita miliki. 

Penelitian yang dilakukan Evi Aprianti di tahun 2017 dengan judul 

penelitian “Analisis SWOT dalam Menentukan Strategi Pemasaran Sepeda 

Motor Honda (Studi pada PT. Pasifik Motor 1 Cikarang)”. Penelitian ini 

menunjukkan bahwa peluang segmen pasar yang besar kurang 

dimanfaatkan yang seharusnya dilakukan untuk melakukan promosi 

produk yang lebih inovatif untuk memikat konsumen. Melakukan 

segmentasi, targeting dan positioning yang lebih jelas lagi demi mencapat 

target pasar yang direncanakan. Strategi pemasaran harus dilakukan 

dengan matang, agar sesuai dengan tujuan perusahaan. 

Penelitian yang dilakukan Fakhriyan Sefti Adhaghassani di tahun 

2016 dengan judul penelitian “Strategi Bauran Pemasaran (Marketing 

Mix) 7P (Product, Price, Place, Promotion, People, Process, Physical 

Evidence) di Cherryka Bakery”. Penelitian ini menunjukkan bahwa dari 

semua aspek Cherryka Bakery sudah dalam kategori baik, tetapi satu 

aspek yang kurang baik yaitu aspek promosi. Promosi sangat penting demi 

keberlangsungan sebuah usaha. Cherryka Bakery mendapat tanggapan dari 
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konsumen tidak pernah melakukan promosi, dan juga dari pihak Cherryka 

Bakery membenarkan bahwa tidak melakukan promosi hanya 

mengandalkan kualitas produk. 

Berdasarkan hasil tinjauan pustaka di atas, adapun hal yang 

membedakan dengan yang peneliti lakukan yaitu terdapat dalam subjek 

penelitian, variabel dan metode yang diambil oleh peneliti. Dalam hasil 

penelitian di atas terdapat metode yang sama yaitu menggunakan metode 

analisis SWOT, namun ada yang menggunakan metode marketing mix saja 

dan ada yang menggunakan metode marketing mix ditambah dengan STP. 

Kemudian ada yang memakai matriks EFAS, IFAS, IFE, SWOT dan QSP. 

Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu 

menggunakan metode marketing mix dan juga metode matriks IFAS, 

EFAS dan SWOT yang digunakan untuk menjelaskan strategi yang 

digunakan oleh Some Renders Madiun untuk merebut persaingan pasar 

dengan menentukan strategi pemasaran yang tepat sasaran. 

 

F. Metode Penelitian 

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (field 

research), dengan menggunakan penelitian kualitatif. Field research 

adalah melakukan penelitian di lapangan untuk memperoleh data atau 

informasi secara langsung dengan mendatangi responden.
9
 Penelitian 

kualitatif menggunakan pengamatan dan wawancara dalam 

pengumpulan data di lapangan.
10

  Objek penelitian ini adalah peran 

analisis SWOT dalam menentukan strategi pemasaran pada usaha 

furniture di Some Renders Madiun.  

 

 

                                                           
9
 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 

2013), 209. 
10

 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT Remaja Roskarya, 

2004), 208. 
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2. Kehadiran Peneliti 

Untuk memahami strategi pemasaran di Some Renders Madiun 

dibutuhkan keterlibatan langsung peneliti terhadap objek yang ada di 

lapangan. Oleh karena itu instrumen ini adalah peneliti itu sendiri 

sebagai instrumen. Hal ini dikarenakan dalam ciri penelitian kualitatif 

tidak dapat dipisahkan dari keikutsertaan peneliti sebab peran 

penelitilah yang menentukan skenarionya.
11

 Dengan peran serta 

peneliti tersebut, peneliti diharapkan dapat mengetahui secara langsung 

aktifitas dan kegiatan yang sedang terjadi. Oleh karena itu, kehadiran 

peneliti dilapangan mutlak diperlukan sebagai partisipan penuh, 

pengamat partisipan atau pengamat penuh. 

3. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini dilakukan di toko furniture Some Renders di 

Jalan Diponegoro, Pasar Srijaya 2 (Pasar Kotak Ruko No. 8 dan 9) 

Madiun. Menurut penulis lokasi ini layak untuk diteliti karena 

merupakan bisnis furnitur yang tidak hanya menjual furniturnya 

dengan desain minimalis saja, tetapi juga jasa desain interior dan 

aksesoris dekor. 

4. Sumber Data 

Penentuan sumber data pada orang-orang yang diwawancarai 

dilakukan secara purposive, yaitu dipilih dengan pertimbangan dan 

tujuan tertentu. Teknik sampling yang sering digunakan adalah 

purposive sampling dan snowball sampling. Tetapi peneliti 

menggunakan purposive sampling karena teknik pengambilan sampel 

sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, 

misalnya orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang kita 

harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga memudahkan 

peneliti menjelajahi objek/situasi sosial yang diteliti.
12

 

                                                           
11

Ibid, 177. 
12

Sugiyono, Metode Penelitian..., 216-219. 
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Sumber data adalah subjek penelitian tempat data menempel. 

Sumber data berupa benda gerak, manusia, tempat dan sebagainya.
13

 

Data yang perlu diambil untuk penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a) Sumber data primer 

Adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya data primer 

yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: 

1) Informasi dari manajer Hana Setya Pradhini (owner Some 

Renders) 

2) Informasi dari accounting Some Renders Anjarwati Dwi Utami  

3) Informasi dari marketing Some Renders Dio Daniar  

4) Informasi dari konsumen Abraham Kartiko Saputro (owner cafe 

3 coffee) 

5) Informasi dari konsumen Genio Bian Treba (pasangan rumah 

tangga) 

6) Informasi dari konsumen Atika Rahma Pratiwi (supervisor Icon 

Madiun). 

b) Sumber data sekunder 

Sumber data sekunder adalah data yang digunakan untuk 

mendukung data primer yaitu melalui studi kepustakaan, 

dokumentasi, buku, majalah, koran, arsip tertulis yang 

berhubungan dengan obyek yang akan diteliti pada penelitian ini. 

Pada penelitian ini sumber data sekunder yang dipakai adalah 

sumber tertulis seperti buku yang berhubungan dengan penelitian 

dan dokumentasi dari pihak Some Renders Madiun.  

5. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk mendapatkan data yang dapat dipertanggungjawabkan 

dalam menyusun laporan ini, penulis menggunakan data-data atau 

keterangan-keterangan dari penelitian lapangan (field research)
14

. 

                                                           
13

 Ibrahim, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Alfabeta, 2015), 59. 
14

 Etika Noor Yulianti, “Analisis Kegiatan PKL pada Acara Car Free Day di Alun-Alun 

Simpang Tujuh Kudus untuk Meningkatkan Perekonomiannya dalam Perspektif Ekonomi Syariah 

(Studi kasus PKL di Acara Car Free Day)”, Skipsi, (Kudus: IAIN Kudus, 2017), 63. 
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Adapun metode yang digunakan untuk mengumpulkan data sebagai 

bahan pembuatan laporan penelitian, dalam hal ini penulis 

menggunakan tehnik pengumpulan data sebagai berikut: 

a. Observasi 

Observasi atau pengamatan merupakan aktivitas pencatatan 

fenomena yang dilakukan secara sistematis.
15

 Dalam penelitian ini 

observasi dilakukan di toko furniture Some Renders, dengan 

pengamatan dan pengumpulan data secara langsung untuk 

mengetahui dan mengamati strategi pemasaran yang tepat untuk 

mengembangkan usaha dan dapat mencapai tujuan bisnis Some 

Renders. 

b. Wawancara atau Intervew 

Wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk 

bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat 

dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Selama 

melakukan observasi, peneliti juga melakukan interview kepada 

orang-orang ada di dalamnya.
16

 

Wawancara dilakukan bersama Hana Setya Pradhini selaku 

owner Some Renders sekaligus manajernya dan karyawan lainnya 

serta para konsumen yang pernah membeli produk di Some 

Renders Madiun. Adapun jenis wawancara yang digunakan peneliti 

adalah wawancara terstruktur atau terbuka, yaitu peneliti 

menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara 

sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya.  

6. Analisis Data 

Analisis data merupakan proses penyusunan data secara sistematis 

yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan 

dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data, menjabarkannya, 

menyusun ke dalam pola serta membuat kesimpulan agar dapat 

                                                           
15

 Muhammad Idrus, Metode Penelitian Ilmu Sosial, Edisi Kedua, (Jakarta: Penerbit 

Erlangga, 2009), 101-102. 
16

 Sugiyono, Metode Penelitian..., 231-232. 
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dipahami dan dapat diinformasikan kepada orang lain. Menurut Miles 

and Huberman, mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data 

kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus 

menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam 

analisis data, yaitu matriks IFAS, matriks EFAS dan matriks SWOT. 

a. Matriks IFAS 

Matriks IFAS digunakan untuk mengetahui seberapa besar 

peranan dari faktor-faktor internal yang terdapat pada perusahaan. 

Matriks IFAS menggambarkan kondisi internal perusahaan yang 

terdiri dari kekuatan dan kelemahan yang dihitung berdasarkan 

rating dan bobot.
17

 

b. Matriks EFAS 

Matriks EFAS digunakan untuk mengetahui seberapa besar 

peranan dari faktor-faktor internal yang terdapat pada perusahaan. 

Matriks EFAS menggambarkan kondisi eksternal perusahaan yang 

terdiri dari peluang dan ancaman yang dihitung berdasarkan bobot 

dan rating.
18

 

c. Matriks SWOT 

Matriks SWOT adalah alat yang dipakai untuk menyusun 

faktor-faktor strategi perusahaan. Matriks ini dapat 

menggambarkan secara jelas bagaimana peluang dan ancaman 

eksternal yang dihadapi perusahaan disesuaikan dengan kekuatan 

dan kelemahan yang dimiliki.
19

 

7. Pengecekan Keabsahan Temuan 

Salah satu syarat bagi analisis data adalah dimilikinya data yang 

valid dan reliabel. Untuk itu dalam kegiatan penelitian kualitatif pun 

dilakukan upaya validasi data. Guba menyarankan tiga teknik agar data 

                                                           
17

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

Gramedia,2006 ) 33. 
18

Ibid, 34. 
19

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

Gramedia,2009) 31. 
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dapat memenuhi kriteria viliditas dan reliabilitas, yaitu: (a) 

memperpanjang waktu tinggal; (b) observasi lebih tekun; dan (c) 

melakukan triangulasi.
20

 

Triangulasi adalah teknik pengumpulan data yang bersifat 

menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber 

data yang telah ada. Dalam pengumpulan data, triangulasi ada dua cara 

yaitu (a) triangulasi teknik yaitu peneliti menggunakan data dari 

sumber yang sama, peneliti menggunakan observasi partisipasif, 

wawancara mendalam dan dokumentasi untuk sumber data yang sama 

secara serempak. (b) triangulasi sumber yang berarti untuk 

mendapatkan data dari sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang 

sama.
21

 Peneliti menggunakan triangulasi sumber, karena untuk 

pengumpulan data, peneliti membutuhkan sumber data dari bermacam-

macam narasumber. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Gambar 1: Teknik triangulasi sumber 
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G. Sistematika Pembahasan 

Sistematika penulisan skripsi atau penelitian ini dimaksudkan 

untuk mendapatkan gambaran serta garis-garis besar dari masing-masing 

bagian atau yang saling berhubungan, sehingga nantinya akan diperoleh 

penelitian yang sistematis dan ilmiah. Berikut adalah sistematika penulisan 

skripsi yang akan penulis susun :  

BAB I   PENDAHULUAN 

Bab ini meliputi judul penelitian, latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, studi penelitian 

terdahulu, metode penelitian (pendekatan dan jenis 

penelitian, kehadiran penelitian, lokasi penelitian, sumber 

data, teknik pengumpulan data, analisis data, pengecekan 

keabsahan temuan) dan sistematika pembahasan.  

BAB II TEORI STRATEGI PEMASARAN DAN ANALISIS 

SWOT 

Bab ini meliputi yang pertama teori strategi pemasaran 

yang berisikan sub bab tentang pengertian strategi, 

pengertian pemasaran, pengertian strategi pemasaran, dan 

marketing mix. Yang kedua, bab analisis SWOT membahas 

sub bab tentang pengertian analisis SWOT, tujuan analisis 

SWOT, manfaat analisis SWOT, tahapan analisis SWOT, 

matriks SWOT. 

BAB III GAMBARAN STRATEGI PEMASARAN PADA 

SOME RENDERS MADIUN 

Bab ini meliputi yang pertama profil perusahaan Some 

Renders Madiun dengan sub bab sejarah berdirinya, visi 

dan misi, struktur organisasi serta produk-produk Some 

Renders Madiun. Kedua, strategi pemasaran dari Some 

Renders dengan sub bab tentang marketing mix 7P (bauran 

pemasaran). Terakhir faktor internal dan eksternal dari 

Some Renders dengan sub bab strenght (kekuatan), 



15 
 

 

weakness (kelemahan), opportunity (peluang) dan treats 

(ancaman). 

BAB IV ANALISIS SWOT DALAM MENENTUKAN 

TRATEGI PEMASARAN SOME RENDERS 

MADIUN 

Bab ini berisi analisis data mengenai analisis SWOT dalam 

menentukan strategi pemasaran usaha furniture pada Some 

Renders Madiun. 

BAB V PENUTUP 

Bab ini berisi tentang kesimpulan analisis SWOT dalam 

menentukan strategi pemasaran, serta saran analisis SWOT 

yang tepat dalam menentukan strategi pemasaran pada 

usaha furniture di Some Renders Madiun. 
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BAB II 

TEORI STRATEGI PEMASARAN DAN ANALISIS SWOT 

 

A. Strategi Pemasaran 

1. Pengertian Strategi 

 Pada awalnya kata “strategi” ini dipergunakan untuk 

kepentingan militer saja, tetapi kemudian berkembang ke berbagai 

bidang yang berbeda seperti strategi bisnis, olahraga, catur, ekonomi, 

pemasaran, perdagangan, manajemen strategi dan lain-lain.
22

 Menurut 

Sudaryono, strategi adalah langkah-langkah yang dilakukan oleh suatu 

perusahaan atau pengusaha untuk mencapai tujuan.
23

 Menurut 

Hamdun Hanafi, strategi adalah penetapan tujuan jangka panjang yang 

dasar dari suatu organisasi dan pemilihan alternatif tindakan dan 

alokasi sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan 

tersebut.
24

 

Menurut John A. Byne mendefinisikan strategi adalah sebagai 

sebuah pola yang mendasar dari sasaran yang berjalan dan yang 

rencanakan, penyebaran, sumber daya dan interaksi organisasi dengan 

pasar, pesaing dan faktor-faktor lingkungan.
25

 Menurut Stephanie K. 

Marrus, strategi dapat didefinisikan sebagai suatu proses penentuan 

rencana para pemimpin yang berfokus pada tujuan jangka panjang 

organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar 

tujuan tersebut dapat tercapai. Menurut Chandler, strategi merupakan 

alat untuk mencapai tujuan perusahaan dalam kaitannya dengan tujuan 

jangka panjang, program tindak lanjut, serta prioritas alokasi sumber 

                                                           
22

 “Strategi,” dalam http://id.wikipedia.org/wiki/Strategi, (diakses pada tanggal 13 Maret 

2019, jam 12.45). 
23

 Sudaryono, Pengantar Bisnis: Teori dan Contoh Kasus (Yogyakarta: C.V Andi Offset, 

2015), 206. 
24

 M. Hamdun Hanafi, Manajemen (Yogyakarta: Unit Penerbit, 2003), 136. 
25

 Ali Hasan, Marketing Bank Syariah (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), 29. 

http://id.wikipedia.org/wiki/Strategi
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daya. Sedangkan menurut Porter, strategi adalah alat yang sangat 

penting untuk mencapai keunggulan bersaing.
26

 

Menurut Learned, Christensen, Anderws, dan Guth, strategi 

merupakan alat untuk menciptakan keunggulan bersaing. Dengan 

demikian salah satu fokus strategi adalah memutuskan apakah bisnis 

tersebut harus ada atau tidak. Sedangkan menurut Hamel dan Prahald, 

strategi merupakan tindakan yang bersifat incremental (senantiasa 

meningkat) dan terus menerus serta dilakukan berdasarkan sudut 

pandang tentang apa yang diharapkan oleh para pelanggan di masa 

depan.
27

 

Dengan demikian perencanaan strategi hampir selalu dimulai 

dari “apa yang dapat terjadi”, bukan dimulai dari “apa yang terjadi”. 

Terjadinya kecepatan inovasi pasar baru dan perubahan pola 

konsumen memerlukan kompetensi inti di dalam bisnis yang 

dilakukan. 

Fungsi strategi pada dasarnya adalah berupaya agar strategi 

yang disusun dapat diimplementasikan secara efektif. Untuk itu, 

terdapat beberapa fungsi yang harus dilakukan yaitu: 

a) Mengkomunikasikan suatu maksud (visi) yang ingin dicapai 

kepada orang lain. 

b) Menghubungkan atau mengaitkan kekuatan atau keunggulan 

organisasi dengan peluang dari lingkungannya. 

c) Memanfaatkan keberhasilan dan kesuksesan yang didapat 

sekarang sekaligus menyelidiki adanya peluang-peluang baru. 

d) Menghasilkan dan membangkitkan sumber-sumber daya yang 

lebih banyak dari yang digunakan sekarang. 

                                                           
26

 Husein Umar, Desain Penelitian Manajemen Strategik: Cara Mudah Meneliti 

Masalah-Masalah Manajemen Strategik untuk Skripsi, Tesis dan Praktik Bisnis (Jakarta: Rajawali 

Pres, 2010), 16. 
27

 Rini Yohanna, “Analisis Strategi Pemasaran Usaha Mebel dalam Perspektif Ekonomi 

Islam, Semarang,” Skripsi (Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2018), 29-30. 
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e) Mengkoordinasikan dan mengarahkan kegiatan atas aktivitas 

organisasi kedepan. 

f) Menanggapi dan beraksi atas keadaan yang baru dihadapi 

sepanjang waktu.
28

 

 

2. Pengertian Pemasaran 

Djaslim mengemukakan pemasaran adalah suatu sistem total 

dari kegiatan bisnis yang dirancang untuk merencanakan, menentukan 

harga, promosi, mendistribusikan barang-barang yang dapat 

memuaskan keinginan dan mencapai pasar sasaran serta tujuan 

perusahaan.
29

 

Philip Kotler mendefinisikan pemasaran sebagai suatu proses 

sosial dan manajerial di mana individu dan kelompok memperoleh apa 

yang mereka butuhkan dan inginkan dengan menciptakan serta 

mempertukarkan produk dan nilai dengan pihak lain. Menurut 

Deliyanti, pemasaran adalah proses perencanaan dan pelaksanaan 

konsepsi, penetapan harga, promosi dan distribusi atau ide, barang dan 

jasa untuk menciptakan pertukaran agar dapat memuaskan pelanggan 

dan perusahaan sekaligus.
30

 

Tujuan dari kegiatan pemasaran adalah sebagai berikut: 

a. Konsumen potensial mengetahui secara detail produk yang 

dihasilkan dan perusahaan dapat menyediakan semua permintaan 

mereka atas produk yang dihasilkan. 

b. Perusahaan dapat menjelaskan semua kegiatan yang berhubungan 

dengan pemasaran. Kegiatan pemasaran meliputi berbagai 

kegiatan, mulai dari penjelasan mengenai produk, desain produk, 

promosi produk, pengiklanan produk, komunikasi kepada 

                                                           
28

 Siti Laeliyah, “Analisis Strategi Pengembangan Bisnis Kuliner dalam Perspektif 

Ekonomi Islam,” Skripsi (Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2017), 26. 
29

 Nana Herdiana Abdurrahman, Manajemen Strategi Pemasaran (Bandung: CV Pustaka 

Setia, 2015), 2. 
30

 Sudaryono, Pengantar Bisnis..., 188. 
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konsumen, sampai pengiriman produk hingga ke tangan konsumen 

secara tepat.
31

 

 

3. Pengertian Strategi Pemasaran 

Kotler mengemukakan bahwa strategi pemasaran adalah suatu 

proses sosial atau menejerial yang didalamnya individu dan kelompok 

mendapatkan apa yang dibutuhkan dan diinginkan dengan 

menciptakan, menawarkan, dan mempertukarkan produk yang bernilai 

dengan pihak lain. Pengertian tersebut menunjukkan bahwa strategi 

pemasaran mengandung aspek sosial baik secara individu maupun 

berkelompok untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya, akibat 

adanya kebutuhan dan keinginan tersebut maka terciptalah suatu 

interaksi yang disebut transaksi pertukaran barang dan jasa. 

Tujuannya adalah bagaimana memenuhi keinginan dan kebutuhan 

konsumen baik terhadap individu maupun kelompok.
32

 

Sedangkan menurut Assauri, strategi pemasaran adalah 

serangkaian tujuan dan sasaran, kebijakan dan aturan yang memberi 

arah kepada usaha-usaha pemasaran perusahaan dari waktu ke waktu, 

pada masing-masing tingkatan dan acuan serta alokasinya, terutama 

sebagai tanggapan perusahaan dalam menghadapi lingkungan dan 

keadaan persaingan yang selalu berubah. Oleh karena itu, penentuan 

strategi pemasaran harus didasarkan atas analisa lingkungan dan 

internal perusahaan melalui analisa keunggulan dan kelemahan 

perusahaan, serta analisa kesempatan dan ancaman yang dihadapi 

perusahaan dari lingkungannya.
33

 Dengan analisis internal dan 

eksternal akan mengetahui keadaan perusahaan sekarang ini dan 

pemasaran yang dilakukan sudah atau belum tepat sasaran 

konsumennya. 

                                                           
31

 Sudaryono, Pengantar Bisnis..., 190-191. 
32

 Phillip Kotler dan Kevin Lane Keller, Manajemen Pemasaran Edisi Ketiga Belas, 
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Strategi pemasaran merupakan strategi untuk melayani pasar 

atau segmen pasar yang dijadikan target oleh seorang pengusaha. Oleh 

karena itu strategi pemasaran merupakan kombinasi dari bauran 

pemasaran yang akan diterapkan oleh pengusaha untuk melayani 

pasarnya. Bauran pemasaran ini haruslah diatur sedemikian rupa 

sehingga akan dapat berfungsi sebagai senjata yang tepat dalam 

pertandingannya di pasar melawan pesaing-pesaingnya.
34

 

Setiap perusahaan mempunyai tujuan untuk dapat tetap hidup 

dan berkembang. Tujuan tersebut hanya dapat dicapai melalui usaha 

mempertahankan dan meningkatkan tingkat keuntungan atau laba 

perusahaan dengan cara mempertahankan serta meningkatkan 

penjualannya. Tujuan ini dapat dicapai apabila bagian pemasaran 

perusahaan melakukan strategi yang baik. 

Dalam hubungan strategi pemasaran, menurut Sofjan Assauri 

bahwa strategi pemasaran dapat dibedakan tiga jenis strategi 

pemasaran yaitu:  

a) Strategi pemasaran yang tidak membeda-bedakan pasar 

(Undifferentiated marketing).  

Dengan strategi ini, perusahaan menganggap pasar sebagai 

suatu keseluruhan, sehingga perusahaan hanya memperhatikan 

kebutuhan konsumen secara umum, Oleh karena itu perusahaan 

hanya menghasilkan dan memasarkan satu macam produk saja dan 

berusaha menarik semua pembeli dan calon pembeli dengan suatu 

rencana pemasaran saja. Strategi ini bertujuan untuk melakukan 

penjualan secara massal, sehingga menurunkan biaya. Perusahaan 

memusatkan perhatiannya pada seluruh konsumen dan 

kebutuhannya, serta merancang produk yang dapat menarik 

sebanyak mungkin para konsumen tersebut. 
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 Indriyo Gitosudarmo, Manajemen Pemasaran (Yogyakarta: BPFE-YOGYAKARTA, 
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b) Strategi pemasaran yang membeda-bedakan pasar (Differentiated 

marketing).  

Dengan strategi ini, perusahaan hanya melayani kebutuhan 

beberapa kelompok konsumen tertentu dengan jenis produk 

tertentu pula. Jadi perusahaan atau produsen menghasilkan dan 

memasarkan produk yang berbeda-beda untuk tiap segmen pasar. 

Dengan perkataan lain, perusahaan atau produsen menawarkan 

berbagai variasi produk dan product mix, yang disesuaikan dengan 

kebutuhan dan keinginan kelompok konsumen atau pembeli yang 

berbeda-beda, dengan program pemasaran yang tersendiri 

diharapkan dapat dicapai tingkat penjualan yang tertinggi dalam 

masing-masing segmen pasar tersebut. 

c) Strategi pemasaran yang terkonsentrasi (Concentrated marketing).   

Dengan strategi ini, perusahaan mengkhususkan pemasaran 

produknya dalam beberapa segmen pasar, dengan pertimbangan 

keterbatasan sumberdaya perusahaan. Dalam hal ini perusahaan 

produsen memilih segmen pasar tertentu dan menawarkan produk 

yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan kelompok konsumen 

yang ada pada segmen pasar itu, yang tentunya lebih spesifik. 

Strategi pemasaran ini mengutamakan seluruh usaha pemasaran 

pada satu atau beberapa segmen pasar tertentu saja. Jadi 

perusahaan memusatkan segala kegiatan akan memberikan 

keuntungan yang terbesar.
35

 

Dapat disimpulkan, strategi pemasaran dimaksudkan untuk 

meningkatkan pertukaran dan mempertahankan perusahaan pada 

kondisi pasar yang stabil, selain itu strategi pemasaran digunakan 

untuk menghadapi terjadinya persaingan pasar yang selalu mengalami 

perubahan disetiap waktu. 
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Dalam merumuskan suatu strategi pemasaran, perusahaan harus 

memperhatikan lingkungan yang mempengaruhinya. Dalam bukunya 

David menerangkan bahwa agar sukses dalam jangka waktu yang 

lama, perusahaan harus menyesuaikan diri dengan lingkungan 

perusahaan.
36

 Lingkungan perusahaan terdiri dari lingkungan internal 

dan eksternal, oleh karena itu menurut perusahaan perlu 

mempertimbangkan faktor-faktor internal dan eksternal perusahaan 

yang dapat mempengaruhi kinerja perusahaan dalam memasarkan 

produk-produk yang dihasilkannya, untuk dapat mengetahui peluang 

dan ancaman bagi perusahaan dalam memasarkan produknya.
37

 

 

4. Bauran Pemasaran (Marketing Mix) 

Bauran pemasaran menurut Philip Kotler merupakan 

seperangkat alat yang digunakan perusahaan untuk terus-menerus 

mencapai tujuan pemasarannya di pasar sasaran.
38

 Bauran pemasaran 

(marketing mix) adalah sebuah tingkatan yang menggabungkan 

elemen penting pemasaran benda atau jasa, seperi keunggulan produk, 

penetapan harga, pengemasan produk, periklanan, persediaan barang, 

distribusi dan anggaran pemasaran dalam usaha memasarkan sebuah 

produk atau jasa.
39

 

Menurut Buchari Alma, para pengusaha yang kreatif, akan 

selalu menciptakan kombinasi dari elemen 7P yang menjadi 

komponen marketing mix. Mereka harus menciptakan dari masing-

masing elemen P yang mana paling baik dan paling banyak digunakan 

dalam strategi pemasarannya. Elemen 7P ini terdiri atas 4P tradisional 

dan 3P lagi sebagai tambahan untuk pemasaran jasa. Empat P 
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 F.R David, Manajemen Strategi Terjemahan : Konsep Edisi 10 Buku 1 (Jakarta : 
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 Lawrence Jauch dan Williem F. Glueck, Manajemen Strategis dan Kebijakan 
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tradisional berlaku untuk pemasaran barang,
40

 rinciannya adalah 

sebagai berikut: 

a. Product (Produk) 

Produk adalah salah satu faktor penting yang dapat 

dikendalikan oleh manajer pemasaran dan dalam banyak hal 

merupakan alat yang paling efektif baginya. Produk dapat diubah 

dengan berbagai cara untuk meningkatkan tercapainya sasaran 

pemasaran. Ia dapat diubah kualitasnya, ukurannya, bentuknya, 

warnanya, variasi, dan lain sebagainya.
41

 Segala sesuatu yang 

dapat memenuhi kebutuhan manusia itulah yang disebut produk. 

Masing-masing jenis produk memerlukan penanganan yang 

berbeda dalam memasarkan produk tersebut agar berhasil. 

Beberapa penggolongan produk yaitu : 

1) Berdasarkan tujuan pembelinya: 

a) Barang konsumsi 

Barang konsumsi adalah barang yang dibeli oleh 

masyarakat untuk dipakai sendiri atau dikonsumsikan 

sendiri guna memenuhi kebutuhan sehari-hari. 

b) Barang indutrial 

Barang industrial adalah barang yang dibeli oleh 

perorangan atau organisasi dengan tujuan untuk 

dipergunakan dalam menjalankan suatu bisnis atau untuk 

berusaha lagi. 

Dengan demikian perbedaan barang industri dengan 

barang konsumsi terletak pada tujuan pembelinya. 

Berdasarkan atas tujuan pembelian itulah maka suatu barang 

bisa dikatakan sebagai barang konsumsi ataukah barang 

industri. 

2) Berdasarkan daya tahan produk: 
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a) Barang tahan lama 

Barang tahan lama adalah barang yang berwujud yang 

biasanya untuk dipakai dalam waktu lama. 

b) Barang tidak tahan lama 

Barang tidak tahan lama adalah barang berwujud biasanya 

habis dikonsumsi satu kali pemakaian.  

c) Jasa 

Jasa adalah produk yang tidak berwujud yang biasanya 

berupa pelayanan yang dibutuhkan oleh konsumen.
42

 

b. Price (Harga) 

Harga adalah suatu nilai tukar yang bisa disamakan dengan 

uang atau barang lain untuk manfaat yang diperoleh dari suatu 

barang atau jasa bagi seseorang atau kelompok pada waktu 

tertentu dan tempat tertentu.
43

 Harga disini bukan berarti harga 

yang murah saja ataupun harga tinggi akan tetapi yang 

dimaksudkan adalah harga yang tepat. Bagaimana menentukan 

harga yang tepat sangat tergantung kepada berbagai faktor 

misalnya faktor harga pokok barang, kualitas barang, daya beli 

masyarakat, keadaan persaingan, konsumen yang dituju dan 

sebagainya.
44

 Jadi harga suatu produk merupakan ukuran terhadap 

besar kecilnya nilai kepuasan seseorang terhadap produk yang 

dibelinya. Jenis strategi harga antara lain yaitu: 

1) Strategi harga bagi produk baru 

Pada umumnya suatu perusahaan tidak menentukan harga 

jual produknya secara tunggal dan tetap, akan tetapi sering 

diubah-ubah disesuaikan dengan keadaan pasar. Harga jual 

yang ditetapkan sebaiknya selalu diubah mengikuti berbagai 

faktor yaitu dengan siklus kehidupan produknya, biaya 

maupun tingkat permintaan dan perubahan selera konsumen. 
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Dalam hal perusahaan akan memasarkan produk baru dapat 

dipergunakan salah satu dari strategi harga seperti ini: 

a) Penetepan harga setinggi-tingginya (Market-skimming 

pricing) 

Penetapan harga dilakukan setinggi-tingginya 

apabila cukup banyak permintaan terhadap produk, harga 

yang tinggi mampu meningkatkan citra produk yang 

superior, harga yang tinggi diasumsikan tidak menarik 

bagi pesaingnya. 

b) Penetapan harga serendah-rendahnya (Market penetration 

pricing) 

Penetapan harga dilakukan serendah-rendahnya 

apabila pengalaman produksi mampu menekan biaya 

produksi dan distribusi, pasar yang sangat peka sehingga 

harga yang rendah mampu merangsang pertumbuhan atau 

permintaan pembeli sebanyak banyaknya. 

  Apabila perusahaan ingin mengembangkan produk baru, 

maka persoalan yang paling pokok adalah penentuan posisi 

produk. Dalam penentuan posisi produk ini, ada beberapa 

pilihan strategi harga dalam hubungannya dengan kualitas 

produk yang dipasarkan dapat dilihat pada gambar dibawah 

ini: 

  Harga 

Kualitas 

 Tinggi Sedang Rendah 

Tinggi 
Premium 

Penetrati

on 
Super value 

Sedang Over 

Charging 
Average Good value 

Rendah Rape-off Borax Cheap value 
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2) Strategi harga produk mix 

Dalam kenyataan pelaksanaan strategi ini tidaklah mudah 

karena masing-masing produk mempunyai permintaan dan 

biaya yang saling berkaitan dan masing-masing produk juga 

memiliki tingkat persaingan yang berbeda-beda. Dalam 

strategi ini dapatlah dibedakan 4 situasi harga yaitu: 

a) Harga garis produk (harga product line) 

Pada umumnya perusahaan tidak memproduksi 

produk hanya satu jenis saja, tetapi banyak produk yang 

dihasilkan dalam suatu garis produk (product line). Untuk 

itu harga yang ditentukan juga berbeda-beda untuk setiap 

produk agar dikenal dengan mudah perbedaannya. 

b) Harga produk optional 

Perusahaan sering menjual barang-barang 

pelengkap (optional) dan aksesorisnya kepada konsumen 

sehingga dengan demikian konsumen dapat memilih 

produk yang diinginkannya. 

c) Harga produk captive 

Ada juga perusahaan yang menjual produk tanpa 

disertai dengan produk penyertanya, sehingga konsumen 

tidak dapat menggunakan produk-produk utama itu tanpa 

produk penyertaannya.  

d) Harga produk sampingan 

Seringkali ada hal-hal yang tidak dapat dihindari 

oleh perusahaan yang memproduksi barang utama harus 

juga memproduksi barang sampingan. Walaupun 

sebenarnya barang tersebut mungkin tidaklah berhaga 

tetapi kenyataannya menyarap biaya juga, sehingga harus 

dipertimbankan oleh perusahaan.
45

 

c. Promotion (Promosi) 
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Promosi adalah merupakan kegiatan yang ditujukan untuk 

mempengaruhi konsumen agar mereka dapat menjadi kenal akan 

produk yang ditawarkan oleh perusahaan kepada mereka dan 

kemudian mereka menjadi senang lalu membeli produk tersebut.
46

 

Promosi sangat penting dilakukan selain untuk memperkenalkan 

produk yang diperjualkan juga dapat mengetahui respon 

konsumen untuk kemajuan produk yang diproduksi. 

Adapun alat-alat yang dapat dipergunakan untuk 

mempromosikan suatu produk, dapat dipilih beberapa cara yaitu : 

1) Iklan atau Advertensi 

Advertensi merupakan alat utama bagi perusahaan untuk 

mempengaruhi konsumennya. Advertensi ini dapat dilakukan 

oleh pengusaha lewat surat kabar, radio, majalah, bioskop, 

televisi ataupun dalam bentuk poster-poster yang dipasang di 

pinggir jalan atau tempat-tempat yang strategis. 

2) Promosi Penjualan 

Promosi penjualan adalah merupakan kegiatan perusahaan 

untuk menjajakan produk yang dipasarkannya sedemikian 

rupa sehingga konsumen akan mudah untuk melihatnya dan 

bahkan dengan cara penepatan dan pengaturan tertentu maka 

produk tersebut akan menarik perhatian konsumen. Bentuk 

lain yang termasuk pula dalam sales promotion ini adalah 

dengan memberikan kepada calon konsumen contoh atau 

sample produk kepada pengunjung toko secara gratis. 

3) Publikasi 

Publisitas merupakan cara yang biasa digunakan juga oleh 

pengusaha untuk membentuk pengaruh secara tidak langsung 

kepada konsumen agar mereka menjadi tahu dan menyenangi 

produk yang dipasarkannya. Cara ini dilakukan dengan 
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misalkan saja berita di surat kabar, berita di radio atau televisi 

maupun majalah tertentu dan sebagainya. 

4) Personal Selling 

Personal selling merupakan kegiatan perusahaan untuk 

melakukan kontak langsung dengan para calon konsumennya. 

Yang termasuk dalam kategori personal selling ini adalah 

door to door selling, mail order, telephone selling dan direct 

selling.
47

 

Keempat bentuk promosi tersebut di atas yaitu iklan, 

promosi-penjualan, publisitas dan personal selling haruslah 

dikombinasikan sedemikian rupa sehingga akan mampu secara 

efektif untuk mempengaruhi konsumennya agar tertarik dan juga 

berlangganan membeli produk yang dipasarkan. 

d. Place atau Placement atau Distribution 

Kotler dan Amstrong menyatakan bahwa place/tempat adalah 

memilih dan mengelola saluran perdagangan yang dipakai 

menyalurkan produk atau jasa dan juga untuk melayani pasar 

sasaran.
48

 Suatu perusahaan dapat menyalurkan produknya 

melalui pedagang besar atau distributor, yang menyalurkannya ke 

pedagang menengah atau subdistributor dan meneruskannya ke 

pengecer (retailer), yang menjual produk itu kepada pemakai atau 

konsumen. Yang dimaksud dengan saluran distribusi adalah 

lembaga-lembaga yang memasarkan produk berupa barang atau 

jasa dari produsen ke konsumen.
49

 

Adapun bentuk-bentuk saluran distribusi yang ada dapat 

dibedakan menjadi beberapa macam yaitu: 

1) Saluran distribusi langsung 
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Dalam saluran distribusi ini pengusaha untuk menyakurkan 

barang-barang yang dibeli oleh konsumen secara langsung ke 

tempat konsumen tinggal. Dengan demikian diharapkan 

konsumen merasa puas karena tidak perlu lagi memikirkan 

pengangkutan barang yang dibelinya itu ke rumah mereka. Di 

pihak lain pengusaha juga memperoleh keuntungan dengan 

adanya kontak langsung dengan konsumen dan dapat lebih 

akrab lagi dengan konsumen.  

2) Saluran distribusi tidak langsung 

Dalam hal ini pengusaha menggunakan pihak luar untuk 

membantu menyalurkan barang-barangnya kepada konsumen. 

Pihak luar tersebut merupakan penyalur atau pedagang 

perantara. Cara penyaluran secara tidak langsung ini 

umumnya digunakan oleh pengusaha lain yang bergerak 

dalam perdagangan atau penyaluran suatu barang. Untuk 

penyaluran secara langsung akan dibutuhkan biaya yang 

sangat mahal.
50

 

e. People (Orang) 

Adalah unsur orang/manusia yang melayani terutama dalam 

perusahaan yang menjual jasa, termasuk ke dalam 5P ini unsur 

pimpinan, yang mengambil keputusan dan unsur karyawan yang 

melayani konsumen. Karyawan ini perlu diberi pengarahan dan 

pelatihan, agar dapat melayani konsumen sebaik-baiknya.
51

 

Semua kegiatan manusia yang ikut serta dalam proses jasa 

pemasaran itu sendiri. Bagaimana cara pegawai berpakaian, 

berpenampilan pribadi serta tingkah laku mereka mempengaruhi 

persepsi konsumen terhadap jasa yang disediakan. Konsumen 

tidak hanya mempengaruhi pelayanan yang mereka teima, tetapi 

mereka juga dapat mempengaruhi konsumen lainnya melalui 
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penilaian mereka. Konsumen dapat memberika pengaruh yang 

besar terhadap kualitas pelayanan para pegawai karena konsumen 

termasuk dalam elemen sumber daya manusia.
52

 

Sumber Daya Manusia (SDM) dapat diperoleh secara 

produktif dengan meningkatkan kemampuan di bidang 

kompetensi yang dimiliki. Melalui pelatihan dan pengembangan  

SDM dapat diberdayagunakan semaksimal mungkin untuk dapat 

hasil yag diharapkan oleh suatu organisasi. 

f. Process (Proses) 

Proses merupakan bagaimana proses dilakukan sampai jasa 

yang diminta oleh konsumen diterima secara memuaskan. Apakah 

cukup puas menerima jasa, cepat layanannya, bersih, rapi, akurat, 

tepat waktu dan sebagainya.
53

 

Proses merupakan seluruh prosedur, mekanisme, dan 

kebiasaan di mana sebuah jasa diciptakan dan disampaikan 

kepada pelanggan, termasuk keputusan kebijakan tentang 

beberapa keterlibatan pelanggan dan persoalan-persoalan 

keleluasaan karyawan.
54

 

g. Physical Evidence (Sarana Fisik) 

Physical evidence ini merupakan suatu hal yang secara 

nyata dan mempengaruhi keputusan pelanggan untuk membeli 

serta menggunakan produk jasa yang ditawarkan. Unsur-unsur 

yang termasuk di dalam physical evidence antara lain lingkungan 

fisik, peralatan, perlengkapan, logo, warna dan barang-barang 

lainnya yang disatukan dengan servis yang diberikan seperti tiket, 

sampul, label dan lain sebagainya.
55
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Konsumen merasa kesulitan untuk menilai kualitas dari 

fasilitas yang diberikan suatu perusahaan, tetapi paling tidak para 

konsumen dapat memberikan kesempatan yang bagus bagi 

perusahaan yang ditujukan pada bagian pemasaran dan sifat dasar 

sistem pelayanan. Komponen bukti fisik terdiri atas rancangan 

fasilitas, perlengkapan, penandaan, pakaian pegawai, 

perlengkapan laporan, kartu bisnis dan lain-lainnya.
56

 

 

B. Analisis SWOT 

1. Pengertian Analisis SWOT 

Teori Analisis SWOT adalah sebuah teori yang digunakan 

untuk merencanakan sesuatu hal yang dilakukan dengan SWOT. 

SWOT adalah sebuah singkatan dari, S adalah Strenght atau kekuatan, 

W adalah Weakness atau kelemahan, O adalah Opportunity atau 

kesempatan, dan T adalah Threat atau ancaman. SWOT ini biasa 

digunakan untuk menganalisis suatu kondisi dimana akan dibuat 

sebuah rencana untuk melakukan suatu program kerja.
57

 

Matriks SWOT adalah alat yang dipakai untuk menyusun 

faktor-faktor strategi perusahaan. Matriks ini dapat menggambarkan 

secara jelas bagaimana peluang dan ancaman eksternal yang dihadapi 

perusahaan disesuaikan dengan kekuatan dan kelemahan yang 

dimiliki.
58

 SWOT adalah singkatan dari strengths (kekuatan), 

weakness (kelemahan), opportunities (peluang) dan threats 

(ancaman), dimana SWOT bisa dijadikan sebagai suatu modal dalam 

mengalisis suatu organisasi yang berorientasi profit dan non profit 

dengan tujuan utama untuk mengetahui keadaan organisasi tersebut 
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secara lebih komprehensif.
59

 Setelah mengetahui kekuatan, 

kelemahan, kesempatan yang terbuka, serta ancaman-ancaman yang 

dialaminya, maka kita dapat menyusun suatu rencana atau strategi 

yang mencakup tujuan yang telah ditentukan. 

Analisis SWOT membandingkan antara faktor eksternal peluang 

(opportunities) dan ancaman (threaths), dengan faktor internal 

kekuatan (strengths) dan kelemahan (weaknesses). Dan berikut adalah 

uraian atau pengertian dari strengths, weakness, opportunity, threat: 

a. Strenghts (Kekuatan) 

Merupakan faktor internal yang mendukung perusahaan 

dalam mencapai tujuannya. Kekuatan merupakan sumber 

daya/kapabilitas yang dikendalikan oleh atau tersedia bagi suatu 

perusahaan yang membuat perusahaan relatif lebih unggul 

dibanding dengan pesaingnya dalam memenuhi kebutuhan 

pelanggan yang dilayaninya. Kekuatan muncul dari sumber daya 

dan kompetensi yang tersedia bagi perusahaan.
60

 Faktor-faktor 

kekuatan (strenghts) yang dimiliki oleh suatu perusahaan adalah 

kompetensi khusus yang terdapat dalam organisasi yang berakibat 

pada kepemilikan keunggulan komparatif oleh unit usaha di 

pasaran. Karena satuan bisnis memiliki sumber, keterampilan, 

produk andalan dan sebagainya yang membuat perusahaan lebih 

kuat dari para pesaing dalam memuaskan kebutuhan pasar yang 

sudah di rencanakan. Contoh-contoh bidang keunggulan itu adalah 

kekuatan pada sumber keuangan, citra yang positif, keunggulan 

kedudukan di pasar, hubungan dengan pemasok, loyalitas 

pengguna produk dan kepercayaan dari berbagai pihak yang 

berkepentingan.
61

 Kekuatan (strenght) termasuk faktor internal 
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perusahaan yang penting dalam strategi pemasaran. Faktor internal 

selain kekuatan (strenght) yaitu kelemahan (weakness). 

b. Weakness (Kelemahan) 

Kelemahan adalah kegiatan-kegiatan organisasi yang tidak 

berjalan dengan baik atau sumber daya yang dibutuhkan oleh 

organisasi tapi tidak memiliki oleh organisasi. Kelemahan 

merupakan keterbatasn/kekurangan dalam satu atau lebih sumber 

daya/kapabilitas suatu perusahaan relatif terhadap pesaingnya, 

yang menjadi hambatan dalam memenuhi kebutuhan pelanggan 

secara efektif.
62

 Faktor-faktor kelemahan (weakness) yang 

dimaksud adalah keterbatasan atau kekurangan dalam hal sumber, 

keterampilan dan kemampuan menjadi penghalang serius bagi 

penampilan kinerja organisasi yang memuaskan. Dalam praktek, 

berbagai keterbatasan dan kekurangan kemampuan tersebut bisa 

terlihat pada sarana dan prasarana yang dimiliki atau tidak 

dimiliki, kemampuan manjerial yang rendah, keterampilan 

pemasaran yang tidak sesuai dengan tuntutan pasar, produk yang 

tidak atau kurang diminati oleh para pengguna atau calon 

pengguna dan tingkat perolehan keuntungan yang kurang 

memadai.
63

 

c. Opportunity (Peluang) 

Peluang merupakan situasi utama yang menguntungkan 

dalam lingkungan suatu perusahaan. Identifikasi segmen pasar 

yang sebelumnya terlewatkan, perubahan dalam kondisi 

persaingan, perkembangan teknologi, dan membaiknya hubungan 

dengan pembeli/pemasok dapat menjadi peluang bagi 

perusahaan.
64

 Faktor yang muncul dari lingkungan dan 

memberikan kesempatan bagi organisasi untuk dimanfaatkannya. 

Definisi peluang (opportunity) ialah berbagai situasi lingkungan 
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yang menguntungkan bagi suatu satuan bisnis. Arti dari berbagai 

situasi tersebut adalah
65

: 

1) Kecenderungan penting yang terjadi di kalangan pengguna 

produk. 

2) Identifikasi suatu segmen pasar yang belum mendapat 

perhatian. 

3) Perubahan dalam kondisi persaingan. 

4) Perubahan dalam peraturan perundang-undangan yang 

membuka berbagai kesempatan baru dalam kegiatan berusaha. 

5) Hubungan dengan para pembeli yang akrab. 

6) Hubungan dengan pemasim yang harmonis. 

d. Threat (Ancaman) 

Ancaman merupakan situasi utama yang tidak 

menguntungkan dalam lingkungan suatu perusahaan. Ancaman 

merupakan penghalang uatama bagi perusahaan dalam mencapai 

posisi saat ini atau yang diinginkan.
66

 Faktor negatif dari 

lingkungan yang memberikan hambatan bagi berkembangnya atau 

berjalannya sebuah organisasi dan program. Ancaman (threaths) 

adalah faktor-faktor lingkungan yang tidak menguntungkan suatu 

satuan bisnis. Jika tidak diatasi, ancaman akan menjadi “ganjalan” 

bagi bisnis yang bersangkutan baik untuk masa sekarang ataupun 

di masa depan. Berbagai contoh faktor ancaman antara lain
67

: 

1) Masuknya pesaing baru di pasar yag sudah dilayani oleh 

satuan bisnis. 

2) Pertumbuhan pasar yang lamban. 

3) Meningkatnya posisi tawar pembeli produk yang dihasilkan. 

4) Menguatnya posisi tawar pemasok bahan mentah atau bahan 

baku yang diperlukan untuk di proses lebih lanjut menjadi 

bahan tertentu. 
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5) Perkembangan dan perubahan teknologi yang belum dikuasai. 

6) Perubahan dalam peraturan perundang-undangan yang sifatnya 

restriktif. 

Untuk menganalisis secara lebih dalam tentang SWOT, maka 

perlu dilihat faktor internal dan eksternal sebagai bagian penting dalam 

analisis SWOT, yaitu: 

a. Faktor Internal 

Faktor internal ini mempengaruhi terbentuknya strenght 

dan weakness (S dan W). Dimana faktor ini menyangkut kondisi 

yang terjadi dalam perusahaan, dimana ikut mempengaruhi 

keputusan perusahaan. Faktor internal ini meliputi semua macam 

manajemen fungsional: pemasaran, keuangan, operasi, sumberdaya 

manusia, penelitian dan pengembangan, sistem informasi 

manajemen, dan budaya perusahaan. 

b. Faktor Ekternal 

Faktor eksternal ini mempengaruhi terbentuknya 

opportunity dan threat (O dan P). Dimana faktor ini bersangkutan 

dengan kondisi-kondisi yang terjadi di luar perusahan yang 

mempengaruhi pembuatan keputusan perusahaan. Faktor ini 

mencakup lingkungan industri (industry environtmen) dan 

lingkungan bisnis makro (macro environtment), ekonomi, politik, 

hukum, teknologi, kependudukan dan sosial budaya.
68

 

a. Faktor Eksternal 

Opportunity 

(Peluang) 
˃ 

Threat 

(Ancaman) 
→ 

Kondisi 

Perusahaan 

yang baik 

Opportunity 

(Peluang) 
˂ 

Threat 

(Ancaman) 
→ 

Kondisi 

Perusahaan 

yang tidak 
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baik 

b. Faktor Internal 

Strenght 

(Kekuatan) 
˃ 

Weakness 

(Kelemahan) 
→ 

Kondisi 

Perusahaan 

yang baik 

Strenght 

(Kekuatan) 
˂ 

Weakness 

(Kelemahan) 
→ 

Kondisi 

Perusahaan 

yang tidak 

baik 

Tabel 2 : Kondisi perusahaan yang dipengaruhi faktor internal atau 

faktor eksternal 

 

2. Tujuan Analisis SWOT 

 Tujuan penerapan SWOT pada suatu perusahaan adalah 

memberikan suatu panduan agar perusahaan menjadi lebih fokus, 

sehingga dengan penempatan analisa SWOT tersebut nantinya dapat 

dijadikan sebagai bandingan pikir dari berbagai sudut pandang, baik 

dari segi kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman yang 

mungkin bisa terjadi di masa-masa yang akan datang. 

 Dengan analisis SWOT memungkinkan perusahaan untuk 

mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi baik positif 

maupun negatif dari dalam dan dari luar perusahaan. Peran kunci dari 

SWOT adalah untuk membantu mengembangkan kesadaran penuh 

dari semua faktor yang dapat mempengaruhi perencanaan strategi dan 

pengambilan keputusan, tujuan yang dapat diterapkan pada hampir 

semua aspek industri.
69
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3. Manfaat Analisis SWOT 

 Menurut Suryatama beberapa manfaat yang bisa didapat dari 

analisis SWOT diantaranya adalah sebagai berikut:  

a. Sebagai panduan bagi perusahaan untuk menyusun berbagai 

kebijakan strategis terkait rencana dan pelaksanaan di masa depan.  

b. Menjadi bentuk bahan evaluasi kebijakan strategis dan sistem 

perencanaan sebuah perusahaan.   

c. Memberikan tantangan ide-ide bagi pihak manajemen perusahaan.   

d. Memberikan informasi mengenai kondisi perusahaan.
70

 

 

4. Tahapan Analisis SWOT 

a. Matriks IFAS (Internal Factor Analysis Summary) 

Setelah faktor-faktor strategis internal suatu perusahaan 

diidentifikasi,  suatu tabel IFAS (Internal Factor Analysis 

Summary) disusun untuk merumuskan faktor-faktor strategis 

internal tersebut dalam kerangka strength dan weakness 

perusahaan. tahapannya adalah : 

(1) Tentukan faktor-faktor yang menjadi kekuatan serta 

kelemahan perusahaan dalam kolom 1.  

(2) Beri bobot masing-masing faktor tersebut dengan skala mulai 

dari 1,0 (paling penting) sampai 0,0 (tidak penting), 

berdasarkan pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap posisi 

strategis perusahaan. (Semua bobot tersebut jumlahnya tidak 

boleh melebihi skor total 1,00).  

(3) Berikan rating 1 sampai 4 bagi masing-masing faktor untuk 

menunjukkan apakah faktor tersebut memiliki kelemahan 

yang besar (rating = 1), kelemahan yang kecil (rating = 2), 

kekuatan yang kecil (rating = 3), dan kekuatan yang besar 

(rating = 4). Jadi sebenarnya, rating mengacu pada perusahaan 
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sedangkan bobot mengacu pada industri dimana perusahaan 

berada.  

(4) Kalikan masing-masing bobot dengan rating-nya untuk 

mendapatkan score. 

(5) Jumlahkan total score masing-masing variabel.  

Berapapun banyaknya faktor yang dimasukkan dalam 

matrik IFAS, total rata-rata tertimbang berkisar antara yang rendah 

1,0 dan tertinggi 4,0 dengan rata-rata 2,5. Jika total rata-rata 

dibawah 2,5 menandakan bahwa secara internal perusahaan lemah, 

sedangkan total nilai diatas 2,5 mengindikasikan posisi internal 

yang kuat.
71

 

b. Matriks EFAS (Eksternal Factor Analysis Summary)  

Terdapat lima tahap penyusunan matriks faktor strategi eksternal 

yaitu :   

(1) Tentukan faktor-faktor yang menjadi peluang dan ancaman.  

(2) Beri bobot masing-masing faktor mulai dari 1,0 (sangat 

penting) sampai dengan 0,0 (tidak penting). Faktor-faktor 

tersebut kemungkinan dapat memberikan dampak terhadap 

faktor strategis. Jumlah seluruh bobot harus sama dengan 1,0. 

(3) Menghitung rating untuk masing-masing faktor dengan 

memberikan skala mulai 1 sampai 4, dimana 4 (respon sangat 

bagus), 3 (respon di atas rata-rata), 2 (respon rata-rata), 1 

(respon di bawah rata-rata). Rating ini berdasarkan pada 

efektivitas strategi perusahaan, dengan demikian nilainya 

berdasarkan pada kondisi perusahaan. 

(4) Kalikan masing-masing, bobot dengan rating-nya untuk 

mendapatkan score. 
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(5) Jumlahkan semua score untuk mendapatkan total score 

perusahaan. nilai total ini menunjukkan bagaimana perusahaan 

tertentu bereaksi terhadap faktor-faktor strategis eksternalnya. 

Sudah tentu bahwa dalam EFAS matrix, kemungkinan nilai 

tertinggi total score adalah 4,0 dan terendah adalah 1,0. Total score 

4,0 mengindikasikan bahwa perusahaan merespon peluang yang ada 

dengan cara yang luar biasa dan menghindari ancaman-ancaman di 

pasar industrinya. Total score 1,0 menunjukkan strategi-strategi 

perusahaan tidak memanfaatkan peluang-peluang atau tidak 

menghindari ancaman-ancaman eksternal.
72

 

c. Pencocokan Matrik Internal dan Eksternal (IE) 

Untuk merumuskan strategi yang akan digunakan selanjutnya 

dicocokannya dengan matrik IE. Matrik ini didasarkan pada dua 

dimensi kunci IFAS pada sumbu X dan EFAS pada sumbu Y. 

Untuk sumbu X skor ada tiga yaitu: 

1) Skor 4,0 – 3,0   = posisi internal kuat 

2) Skor 2,99 – 2,0 = posisi internal rata-rata 

3) Skor 1,99 – 1,0 = posisi internal lemah 

Untuk sumbu Y dengan cara yang sama yaitu: 

1) Skor 4,0 – 3,0   = posisi eksternal kuat 

2) Skor 2,99 – 2,0 = posisi eksternal rata-rata 

3) Skor 1,99 – 1,0 = posisi eksternal lemah 

Matrik IE dapat dibagi menjadi 3 bagian utama yang 

mempunyai dampak strategi berbeda. Divisi yang masuk sel I, II 

atau IV dapat disebut tumbuh dan bina, strategi-strategi yang 

cocok adalah strategi intensif seperti penetrasi pasar, 

pengembangan pasar dan pengembangan produk.  

Divisi yang masuk dalam sel III, V atau VII dapat 

menggunakan strategi pertahankan dan pemeliharaan. Penetrasi 

pasar dan pengembangan produk dapat digunakan untuk divisi ini. 
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Divisi yang masuk ke dalam sel VI, VIII atau IX adalah panen 

atau divestasi. Divestasi adalah pengurangan beberapa jenis aset 

baik dalam bentuk finansial atau barang. Ini merupakan kebalikan 

investasi. Perusahaan yang paling sukses adalah perusahaan yang 

mampu menghasilkan bisnis yang berada di posisi sel I. 

Matrik IE 

 

Total nilai IFAS yang diberi bobot 

Kuat 

4,0 – 3,0 

Rata-rata 

2,99 – 2,0 

Lemah 

1,99 – 1,0 

 

    4,0              3,0         2,0     1,0 

Tabel 

nilai 

EFAS 

diberi 

bobot 

 

Kuat 

4,0 – 3,0 

 

            3,0       

Sel I Sel II Sel III 

 

Rata-Rata 

2,99 – 2,0 

 

            2,0 

Sel IV Sel V Sel VI 

 

Lemah 

1,99 – 1,0 

 

            1,0 

Sel VII Sel VIII Sel IX 
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5. Matriks SWOT 

Menurut Rangkuti alat yang dipakai untuk menyusun faktor-faktor 

strategis perusahaan adalah matrik SWOT. Matriks ini dapat 

menggambarkan secara jelas bagaimana peluang dan ancaman 

eksternal yang dihadapi perusahaan dapat disesuaikan dengan 

kekuatan dan kelemahan yang dimilikinya.
73

 Matriks ini dapat 

menghasilkan strategi pemasaran yang tepat bagi perusahaan.  

Matrik SWOT 

F. Internal 

 

F. Eksternal  

Strenghts (S) 

Menentukan faktor-

faktor kekuatan internal 

Weakness (W) 

Menentukan faktor-

faktor kelemahan internal 

Opportunity 

(O) 

Menentukan 

ancaman 

eksternal 

Strategi (SO) 

Ciptakan strategi yang 

menggunakan kekuatan 

untuk memanfaatkan 

peluang yang ada. 

Strategi (WO) 

Ciptakan strategi yang 

meminimalkan 

kelemahan untuk 

memanfaatkan peluang. 

Threats (T) 

Menentukan 

ancaman 

eksternal 

Strategi (ST) 

Ciptakan strategi yang 

menggunakan kekuatan 

untuk mengatasi 

ancaman. 

Strategi (WT) 

Ciptakan strategi yang 

meminimalkan 

kelemahan dan 

menghindari ancaman. 

Tabel 3 : Matriks SWOT 

Dalam hal ini Iskandar Putong mengatakan bahwa berdasarkan 

nilai peringkat dan pembobotan yang kemudian dikalikan akan 

diperoleh hasil kombinasi antara beberapa situasi sebagai berikut: 

a. (Kekuatan, Peluang atau S,O) artinya perusahaan menentukan 

strategi berdasarkan kombinasi kekuatan dan peluang yang bisa 

memanfaatkan kekuatan untuk menggunakan peluang sebaik-

baiknya. 

                                                           
73

Ibid, 31. 



42 
 

 

b. (Kekuatan, Ancaman atau S,T) artinya perusahaan bisa 

memanfaatkan kekuatan baik dalam hal manajemen, sistem 

pemasaran maupun kemampuan financial untuk mengatasi 

ancaman. 

c. (Kelemahan, Peluang atau W,O) artinya perusahaan membuat 

strategi bagaimana meminimalkan kelemahan yang selalu muncul 

dalam perusahaan dengan memanfaatkan peluang yang 

menguntungkan. 

d.  (Kelemahan, Ancaman atau W,T) artinya perusahaan harus 

meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman.
74
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BAB III 

GAMBARAN STRATEGI PEMASARAN PADA SOME RENDERS 

MADIUN 

 

A. Profil Toko Furniture Some Renders Madiun 

1. Sejarah Berdirinya Toko Furniture Some Renders Madiun 

Mebel atau yang dikenal sebagai furniture merupakan 

perlengkapan rumah yang mencakup semua barang seperti kursi, meja, 

dan lemari.  Dengan kata lain, mebel atau furnitur  adalah semua benda 

yang ada di dalam rumah dan digunakan oleh penghuninya untuk 

duduk, berbaring, ataupun menyimpan benda kecil seperti pakaian atau 

cangkir. Mebel sendiri biasanya terbuat dari kayu atau papan.
75

 Dari 

pengertian mebel atau furnitur tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti 

sebuah usaha furnitur yang bernama Some Renders Madiun. 

Toko Some Renders merupakan toko furnitur berdiri sejak 29 

Januari 2018 dan beralamat di Jalan Diponegoro, Pasar Srijaya 2 

(Pasar Kotak Ruko No. 8 dan 9) Madiun.
76

 Lokasi perusahaan 

merupakan salah satu faktor penting dalam mempengaruhi jalannya 

sebuah usaha. Oleh karena itu dalam menentukan lokasi perusahaan 

harus didasarkan pada pertimbangkan yang sangat cermat, sehingga 

diharapkan dapat memenuhi seluruh kebutuhan konsumen. Lokasi 

tersebut belum strategis karena berada didalam pasar dan tidak begitu 

terlihat sehingga konsumen tidak begitu mengetahui tempat Some 

Renders. Some Renders Madiun merupakan CV furnitur dengan 

jumlah tenaga kerja sebanyak 5 orang. Some Renders Madiun 

merupakan market untuk melayani konsumen dalam pemenuhan 

furnitur meja, kursi, almari, aksesoris rumah, dan desain tempat. 

Dari awal berdiri hingga sekarang Some Renders Madiun ini 

merupakan salah satu usaha perseorangan yang berada di Kota 
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Madiun. Usaha ini didirikan oleh Ibu Hana Seta Pradhini bersama 

suaminya Bapak Bobby Hardian Pranata. Usaha ini merupakan usaha 

yang dijalankan sendiri oleh beliau. Ibu Hana selaku manajer dan juga 

owner ini mendirikan usaha furnitur dikarenakan tidak ingin bekerja 

dengan orang lain tetapi ingin membuka lowongan pekerjaan bagi 

orang lain. Selain itu, owner ingin menjualkan produk furnitur dengan 

desain minimalis dan memproduksi dengan bentuk yang limited 

edition namun kurang terimbangi dengan strategi pemasaran yang 

kurang tepat. 

Latar belakang keluarga Ibu Hana merupakan pengusaha furnitur. 

Kakek beliau dulunya mempunyai usaha membuat kusen jendela dan 

kusen pintu rumah. Ayah Hana sendiri bekerja di CV. Nobilita 

Indonesia bidang furnitur di Jepara. Hana menjelaskan bahwa ayahnya 

ini menjalankan perusahaan yang sudah dipercayakan oleh pemilik 

perusahaan untuk dijalankan ayahnya sejak tahun 1998. Furnitur yang 

diproduksi CV Nobilita Indonesia ini tidak dijual di dalam negeri, 

melainkan di ekspor ke pasar Eropa dan Amerika. Sehingga, Hana 

memanfaatkan keadaan ini untuk membuka usaha di bidang furnitur 

dari pengetahuannya di bangku perkuliahan dan didukung dari 

keluarga pebisnis di bidang yang sama pula. 

Hana dengan suaminya mendirikan Some Renders dengan biaya 

sendiri dan dengan tekad yang besar untuk membangun usaha bisnis 

sesuai dengan yang diinginkan mereka. Awalnya mereka hanya 

menjualkan furnitur, kemudian ada konsumen menanyakan apakah 

bisa mendesain ruangan lalu tanpa pikir panjang tawaran itu diterima. 

Karena Hana lulusan Desain Interior dan Bobby lulusan Desain 

Komunikasi Visual, maka mereka memberanikan diri untuk 

mengambil kesempatan itu dan hasilnya konsumen menyukai tersebut. 
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Kemudian Some Renders tidak hanya menjual furnitur saja, tetapi 

home decor dan aksesoris interior.
77

 

 

2. Visi dan Misi Toko Furniture Some Renders Madiun 

Visi Some Renders Madiun yaitu: 

a. Menjadi brand dengan produk life style funishing pilihan utama 

masyarakat. 

b. Menjadi konsultan perencanaan desain interior terpercaya yang 

menghasilkan produk dan jasa yang bermutu. 

Misi Some Renders Madiun yaitu: 

a. Menyajikan furnitur yang mengedepankan unsur estetis, ergonomis 

dan ekonomis dalam balutan gaya modern dengan material pilihan. 

b. Mengembangkan karya desain interior yang berkualitas dan tepat 

guna. 

c. Selalu mengedepankan kualitas dan pelayanan konsumen.
78

 

 

3. Struktur Organisasi Some Renders Madiun 

Struktur organisasi adalah suatu susunan dan hubungan antara 

setiap bagian serta posisi yang ada pada suatu organisasi atau 

perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai 

tujuan yang di harapkan dan inginkan. 

Deskripsi jabatan, tugas, dan wewenang masing-masing bagian 

dapat dijabarkan sebagai berikut:  

a. Pemimpin Perusahaan Some Renders 

Dalam mengelola bisnis ini, Hana Setya Pradhini dibantu 

oleh Bobby Hardian Pranatasebagai direktur Some Renders. Bapak 

Bobby bertugas sebagai pengelola dan bertanggung jawab terhadap 

pengambilan keputusan yang berkaitan dengan seluruh aktivitas 

perusahaan. Selain itu, beliau memiliki tugas membuat kebijakan-
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kebijakan untuk mencapai tujuan perusahaan serta memilih, 

menetapkan dan mengawasi kinerja para divisi-divisi yang ada.
79

 

b. Manajer Some Renders 

Manajer bertugas untuk mengatur kegiatan usaha dan juga 

memberikan pikiran atau saran kepada perusahaan sekaligus 

mendesain furnitur dan desain interior. Manajer di Some Renders 

adalah Ibu Hana Setya Pradhini sekaligus menjadi owner Some 

Renders.
80

 

c. Accounting (bagian keuangan)  

Dalam menangani masalah keuangan, Some Renders sudah 

menggunakan pencatatan secara akuntansi. Dalam hal ini, Mbak 

Anjar Dwi Utami diberi tanggungjawab untuk mengurus dan 

menangani masalah keuangan yang ada pada Some Renders, baik 

arus pemasukan maupun pengeluaran. Dan juga bertanggung jawab 

terhadap pembuatan analisis laporan keuangan.
81

 

d. Designer (bagian desain) 

Karyawan bertugas untuk mendesain macam-macam 

lemari, meja, kursi, sofa, dan lain-lain, dengan sekreatif mungkin 

agar barang-barang yang dibuat bisa memenuhi kepuasan 

konsumen dan harus selalu mempunyai ide baru dalam mendesain 

produk agara konsumen tidak bosan. Yang bekerja di bagian ini 

adalah Eren Harya Maulana.
82

 

e. Marketing (bagian pemasaran) 

Some Renders melakukan pemasaran secara langsung 

maupun tidak langsung. Pemasaran langsung dilakukan melalui 

dari mulut ke mulut (word of mouth). Yang bekerja di bagian ini 

adalah Dio Daniar.
83
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f. Produksi dan finishing 

Tahap produksi adalah tahap dimana pembuatan furnitur 

mulai dari pertama sampai barang setengah jadi, pembuatan 

furnitur dilakukan di Jepara. Finishing adalah tahap akhir pada 

proses pembuatan furnitur. Finishing dilakukan setelah tahap 

perakitan dan pengamplasan selesai kemudian dilanjut dengan 

pengecatan atau plitur/vernis sesuai kebutuhan. Finishing Some 

Renders dilakukan di Dimong Madiun.
84

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1: Struktur Organisasi Some Renders 

 

 

 

4. Produk-Produk Some Renders Madiun 
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Some Renders memproduksi lebih dari satu jenis produk. Some 

Renders selain memproduksi barang tetapi juga berupa jasa, antara 

lain: 

a) Furnitur 

1) Sofa 

2) Coffee table (meja kopi) 

3) Lounge seater (kursi panjang) 

4) Cafe table (meja ruang tamu) 

5) Chair (kursi) 

6) Dinning table (meja makan) 

7) Work desk (meja kerja) 

8) Drawer (laci) 

b) Home accessories (aksesoris rumah) 

c) Interior design (desain interior)
85

 

 

B. Strategi Pemasaran Toko Furniture Some Renders Madiun 

1. Product (Produk) 

Produk yang diproduksi oleh Some Renders sangat beragam mulai 

furnitur yang terdiri dari sofa, coffee table (meja kopi), lounge seater 

(kursi panjang), chair (kursi), dinning table (meja makan), work desk 

(meja kerja) dan drawer (laci). Ada juga home decor atau home 

accessories yang sangat inspiratif dan minimalis untuk hiasan atau 

aksesoris rumah agar lebih menarik dan mempunyai bentuk desain 

masa kini. Home Accessories ini seperti figura, tempat tisu, asbak dll.  

Lalu yang terakhir adalah design interior yaitu mendesain rumah atau 

ruangan sesuai dengan keinginan pelanggan yang menentukan tema 

ruangan tersebut, kemudian didesain sedemikian rupa oleh Some 

Renders. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan manager dan 
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konsumen Some Renders Madiun pada saat wawancara yang 

menyatakan bahwa: 

a. Hana (Manajer Some Renders) 

“Dengan keberanian dan tekad karena di Madiun belum 

pernah ada furnitur sekaligus desain interior. Lalu tak coba dan 

ternyata lancar. Setelah mengerjakan tawaran desain itu yang 

awalnya fokus ke furnitur saja tapi juga merambah ke interior 

desain sama aksesoris dekor.”
86

 

b. Abraham Kartiko (Konsumen merupakan owner cafe 3 coffee) 

“Setauku lebih ke furnitur, fortofolionya juga ada desain-

desain interiornya. Bagus sih furniturnya, tetapi kalau kita ini lebih 

memesan ke konsep atau desain interiornya, jadi merubah konsep 

restoran ayam menjadi cafe, jadi hanya memesan desain 

interiornya saja karena furnitur kita memakai kursi dan meja yang 

dulu di pakai sama restoran ayam yang dulu.”
87

 

c. Genio Bian (Konsumen merupakan pasangan rumah tangga) 

“Setau saya sih hanya furnitur, tidak tau kalau ada desain 

interiornya. Karena di Instagramnya hanya menampilkan 

furniturnya aja sih. Furniturnya bagus sih kemarin kita beli disana, 

kayaknya bertahan lama dan bahannya dari kayu jati. Saya beli 

meja makan dan kursi makan.”
88

 

2. Price (Harga) 

Harga furnitur di Some Renders Madiun dimulai dari Rp 525.000 

sampai dengan Rp 3.900.000, harga juga tercantum di Instagram Some 

Renders yaitu @somerenders.catalog.
89

 Beberapa harga produk 

furnitur di Some Renders antara lain: 
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No.  Barang Harga 

1) Sofa  

a) Moris (1s) 

b) Moris (2s) 

c) Moris (3s)  

d) Fusca Grid (1s) 

e) Fusca Grid (2s) 

f) Fusca Grid (3s)  

g) Fusca Dot (1s)  

h) Fusca Dot (2s)  

i) Fusca Dot (3s)  

 

Rp 2.500.000 

Rp 3.200.000 

Rp 3.700.000 

Rp 2.600.000 

Rp 3.300.000 

Rp 3.800.000 

Rp 2.700.000 

Rp 3.400.000 

Rp 3.900.000 

2) Coffee Table (Meja Kopi) 

a) Mona 

b) Bellina  

c) Magna 

d) Olive 

e) Emily 

 

Rp    990.000 

Rp    990.000 

Rp    990.000 

Rp    990.000 

Rp 1.450.000 

3) Long Seater (Kursi Panjang) 

a) Danish 

b) Ardeo  

c) Mono  

d) Aquila Set  

e) Aquila  

f) Aquila Stool  

g) Fusca Stool 

h) Puffinus Square 

i) Puffinus Round  

j) Fusca Bench  

k) Puffinus Bench  

 

Rp 1.900.000 

Rp 1.950.000 

Rp 1.650.000 

Rp 2.500.000 

Rp 2.000.000 

Rp    545.000 

Rp    525.000 

Rp    525.000 

Rp    525.000 

Rp    900.000 

Rp    900.000 

4) Cafe Table (Meja Kopi)  
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a) Trickle  

b) Double Trickle  

c) Livia  

d) Rufi 

e) Doria  

f) Vigo  

g) Pieter  

h) Salvadore  

Rp    800.000 

Rp 1.500.000 

Rp    900.000 

Rp    750.000 

Rp    700.000 

Rp    700.000 

Rp    750.000 

Rp    850.000 

5) Chair (Kursi) 

a) Muller  

b) Hiroshima 

c) Banjo  

d) Banjo (woven) 

e) Elbow  

f) Gracia  

g) Selly  

h) Marina  

i) Osprey  

j) Stera  

k) Rafles 

l) Ralina  

m) Ropan  

n) Ropan Small  

o) Selena   

 

Rp    850.000 

Rp    850.000 

Rp    825.000 

Rp    750.000 

Rp    775.000 

Rp    800.000 

Rp    750.000 

Rp    750.000 

Rp    675.000 

Rp    675.000 

Rp    675.000 

Rp    725.000 

Rp    650.000 

Rp    630.000 

Rp    650.000 

6) Dinning Table(Meja Makan) 

a) Maleo  

b) Casso  

c) Hiera 

d) Sigma  

 

Rp 2.000.000 – Rp 3.000.000 

Rp 1.900.000 – Rp 2.900.000 

Rp 1.900.000 – Rp 2.900.000 

Rp 2.050.000 – Rp 2.650.000 
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7) Work Desk (Meja Kerja) 

a) Jardine Desk 

b) Victoria 

 

Rp 1.550.000 

Rp 1.700.000 

8) Drawer (Laci) 

a) Jager  

b) Jardine 

c) Shelby  

d) Shelby TV cabinet  

e) Benety TV Cabinet  

f) Creda  

g) Creda (slide)  

 

Rp 2.700.000 

Rp    950.000 

Rp    950.000 

Rp 2.900.000 

Rp 3.200.000 

Rp 2.500.000 

Rp 2.700.000 

Tabel 4: Harga furnitur di Some Renders 

Harga furnitur di Some Renders Madiun dimulai dari Rp 525.000 

sampai dengan Rp 3.900.000, harga juga tercantum di Instagram 

Some Renders yaitu @somerenders.catalog.
90

 Harga, bentuk dan 

warna produk sudah tercantum di laman sosial media tersebut. Untuk 

konsumen yang ingin melihat karya interior design yang dihasilkan 

oleh Some Renders sendiri dapat dilihat di laman Instragram yaitu 

@somerenders.design. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan manajer 

dan konsumen Some Renders Madiun pada saat wawancara yang 

menyatakan bahwa: 

a. Hana (Manajer Some Renders) 

“Beberapa konsumen yang mampir kesini melihat bentuk 

furnitur seperti ini, diluar kota mahal belum lagi ongkos kirimnya 

juga mahal, makanya lebih memilih beli disini tanpa harus ada 

ongkos kirim dengan bentuk seperti produk IKEA ataupun 

INFORMA.”
91
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 “Catalog Some Renders” dalam http://instagram.com/somerenders.catalog, (diakses 
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b. Abraham Kartiko (Konsumen merupakan owner cafe 3 coffee) 

“Harganya menurutku mahal tapi tergolong bagus. 

Hasilnya memuaskan sesuai dengan harganya. Dan harganya 

furniture sudah terpampang di lamannya Instagram ataupun 

Facebook. Cuman kalau desain interior, harganya disesuaikan 

dengan desain dan luas ruangan serta kerumitannya.”
92

 

c. Genio Bian (Konsumen merupakan pasangan rumah tangga) 

“Kalau murah sih tidak, kalau dibanding sama IKEA tetap 

mahal IKEA. Di Some renders kan dari kayu jati. Terjangkau kan 

relatif, tergantung dengan daya beli konsumennya. Tapi untuk 

standart desain seperti itu sih tidak terlalu mahal sih. Dan harga 

sudah jelas di Instagram juga ada, kalau custom bisa dikira-kira 

harganya.”
93

 

3. Promotion (Promosi) 

Promosi dilakukan melalui media sosial dan brosur. Alamat 

Instagram Some Renders Madiun adalah @somerenders, 

@somerenders.catalog dan @somerenders.design. Untuk alamat 

Facebook Some Renders ini adalah @somerendersstore. Begitu juga 

ada di OLX dan Buka lapak namanya juga sama yaitu Some Renders. 

Hal tersebut sesuai dengan pernyataan manajer dan konsumen Some 

Renders Madiun pada saat wawancara yang menyatakan bahwa: 

a. Hana (Manajer Some Renders) 

“Kita promosi lewat media online yaitu instagram dan 

facebook, itu sangat dimanfaatkan karena dari tempat sendiri juga 

disini jadi untuk mengandalkan orang yang lewat juga sangat 

kurang. Jadi kita media promosi menggunakan media online. Di 

bagian marketing, kita mempromosikan ke perumahan-perumahan 

langsung, sasarannya untuk keluarga baru. Ada juga media online 
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yaitu OLX dan Buka lapak namanya juga sama yaitu Some 

Renders.”
94

 

b. Dio Daniar (Marketing Some Renders) 

“Pemasaran lewat Instagram lalu Facebook, dan juga 

pemasaran door to door. Biasanya pergi ke makelar perumahan 

kan pastinya punya data keluarga baru tentunya memerlukan 

furnitur baru. Baru setelah itu promosinya mendatangi ke 

customernya langsung”
95

 

c. Abraham Kartiko (Konsumen merupakan owner cafe 3 coffee) 

“Di instagram sih, tapi kalau tempatnya (showroom) dulu 

sempet kesusahan mencarinya.”
96

 

d. Genio Bian (Konsumen merupakan pasangan rumah tangga) 

“Awalnya dari facebook, lalu yang punya some renders 

ternyata temenku SMA. Lalu kita juga membutuhkan furnitur dan 

ternyata cocok sama desainnya yasudah pesan disana.”
97

 

4. Place (Tempat) 

Beralamat di Jalan Diponegoro, Pasar Srijaya 2 (Pasar Kotak Ruko 

No. 8 dan 9) Madiun. Lokasi tersebut belum strategis karena berada 

didalam pasar dan tidak begitu terlihat sehingga konsumen tidak begitu 

mengetahui tempat Some Renders. Hal tersebut sesuai dengan 

pernyataan manajer dan konsumen Some Renders Madiun pada saat 

wawancara yang menyatakan bahwa:   

a. Hana (Manajer Some Renders) 

“Some Renders ini berdiri pada tahun 2018, awalnya ditawari 

di dalam pasar di Jalan Diponegoro, Pasar Srijaya 2 (di dalam 

Pasar Kotak, Kios No. 8 dan 9) dan memang punyanya saudara 

lalu dipinjamkan buat buka Some Renders ini. Sambil jalan sambil 
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mencari tempat di pinggir jalan raya dan mengumpulkan dana 

yang cukup juga.”
98

 

b. Abraham Kartiko (Konsumen merupakan owner cafe 3 coffee) 

“Masih bisa dijangkau kan Some Renders ini masih di dalam 

Kota Madiun walaupun tidak strategis. Keadaan toko dalam 

penataan produk cukup jelas karena beberapa sudah ada yang di 

suplay disana.”
99

 

c. Genio Bian (Konsumen merupakan pasangan rumah tangga) 

“Kalau letaknya sih tidak strategis kan tempatnya menyempil 

masuk di dalam pasar. Tapi tetap terlihat, karena kan di depan 

tokonya sudah terpajang beberapa furnitur. Jadi kalau letaknya 

tidak strategis harusnya memang memakai media online. Beda 

dengan yang di pinggir jalan, konsumen mudah melihat walau 

hanya dengan lewat saja.”
100

 

5. People (Orang) 

Some Renders mempunyai 5 karyawan kecuali direktur dan 

manager. Ada 3 yaitu accounting, marketing dan designer. Kemudian 

ada 2 tukang bagiannya di produksi dan finishing. Hal tersebut sesuai 

dengan pernyataan manager dan konsumen Some Renders Madiun 

pada saat wawancara yang menyatakan bahwa: 

1) Hana (Manajer Some Renders) 

“Di kantor ini ada 3, lalu 1 tukang produksi dan 1 finishingnya, 

tapi finishingnya di Madiun. Bagiannya ada accounting, marketing 

sama designer.”
101

 

2) Dio Daniar (Marketing Some Renders) 

“Karyawan disini cuman bertiga saja.”
102
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3) Observasi  

Peneliti melihat terdapat karyawan yang bekerja di showroom 

Some Renders berjumlah 3 yaitu di bagian accounting, marketing 

dan yang terakhir designer. 

6. Process (Proses) 

Furnitur milik Some Renders merupakan hasil produksi sendiri. 

Produksi dilakukan di Jepara, dengan gambar desain yang sudah 

dibuat. Kemudian barang sudah menjadi setengan jadi, lalu dibawa ke 

Madiun untuk dilakukan finishing. Tempat dilakukannya finishing 

berada di Sirapan daerah Dimong. Untuk pelayanannya dilakukan oleh 

Hana sendiri terkadang oleh karyawannya. Dalam pengerjakannya 

Hana dan Bobby turun langsung dalam pembuatan desain interior. Hal 

tersebut sesuai dengan pernyataan manajer dan konsumen Some 

Renders Madiun pada saat wawancara yang menyatakan bahwa: 

1) Hana (Manajer Some Renders) 

“Karena kita produksinya di Jepara, tukang-tukangnya itu 

punya perusahaannya ayah saya. Di Jepara itu memproduksi 

bahan mentah sampai setengah jadi. Setelah itu finishingnya tetap 

di Madiun, karena saya tidak berani kalau membawa barang yang 

sudah jadi dibawa kesini takutnya rusak kalau sampai disini. 

Finishingnya di Sirapan, Daerah Dimong ke timur lagi.”
103

 

2) Abraham Kartiko (Konsumen merupakan owner cafe 3 coffee) 

“Pengerjaannya sesuai dengan target, kalau masalah yang 

berapa mengerjakan, mas Bobby sebagai pemimpin di Some 

Renders juga ikut mengerjakan. Beberapa bagian itu pegawainya 

gak bisa mengerjakan. Jadi mas Bobby nya sendiri yang 

mengerjakan seperti mengecat dan dia terjun ikut mengerjakan.”
104

 

 

 

                                                           
103

 “Hana Setya Pradhini, Wawancara, 28 Februari 2019” 
104

 “Abraham Kartiko Saputro, Wawancara, 03 Juli 2019” 



57 
 

 

7. Physical Evidence (Sarana Fisik) 

Physical evidence ini merupakan suatu hal yang secara nyata dan 

mempengaruhi keputusan pelanggan untuk membeli dan menggunakan 

produk jasa yang ditawarkan. Unsur-unsur yang termasuk di dalam 

physical evidence antara lain lingkungan fisik, peralatan, 

perlengkapan, logo, warna dan barang-barang lainnya yang disatukan 

dengan servis yang diberikan seperti tiket, sampul, label dan lain 

sebagainya. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan manajer Some 

Renders Madiun pada saat wawancara yang menyatakan bahwa: 

“Yang membuat desain, logonya dan juga packingnya itu Mas 

Bobby semua. Karena dia dulu juga lulusan dari DKV jadi dia yang 

memikirkan itu semua,agar konsumen tertarik dengan Some 

Renders.”
105

 

 

C. Faktor Internal dan Eksternal Toko Some Renders Madiun 

1. Faktor Internal 

Analisis lingkungan internal terdiri dari kekuatan dan kelemahan 

Some Renders Madiun. Peneliti menemukan dalam setiap faktor. 

Berikut merupakan faktor-faktor kekuatan dan ancaman yang dimiliki 

Some Renders Madiun.  

a. Strenght (Kekuatan) Some Renders Madiun  

Kekuatan dapat digunakan perusahaan agar tetap terus 

mampu untuk bersaing dalam sebuah usaha. Some Renders 

memiliki beberapa poin kekuatan yang menjadikannya tetap 

mampu bersaing. Kekuatan yang dimiliki Some Renders Madiun 

yaitu:   

1) Pilihan produk yang beragam  

Pilihan produk yang ditawarkan Some Renders Madiun 

pada para konsumennya tergolong bervariasi. Selain jenis 

furnitur yang ditawarkan bervariasi tetapi bentuknya juga 
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mengikuti jaman tidak terkesan jaman dulu dan material yang 

digunakan tetap berkualitas. Hal tersebut sesuai dengan 

pernyataan manajer dan konsumen Some Renders Madiun pada 

saat wawancara yang menyatakan bahwa:  

a) Hana (Manajer Some Renders) 

“Kita awalnya berfokus pada furnitur, tapi setelah 

itu merambah ke desain interior dan aksesoris dekor. 

Furnitur kebanyakan yang membeli dari kalangan keluarga 

muda yang baru saja menikah. Kalau desain interior kita 

sudah melayani di tempat kecantikan namanya “ICON”, 

lalu apotek Gatot Kaca, Studi Foto, kantor PT BPT, cafe 3 

coffee, lalu sama salon sekaligus penyewaan kostum.”
106

 

b) Abraham Kartiko (Konsumen merupakan owner cafe 3 

coffee) 

“Setauku di Instagramnya beragam furnitur terus 

hiasan dan pajangan-pajangan, lalu ada fortofolionya juga 

buat gambar-gambar desain.”
107

 

c) Genio Bian (Konsumen merupakan pasangan rumah 

tangga) 

“Saya hanya tau furniturnya saja, karena memang 

saya hanya butuh furniturnya saja. Sepertinya mereka 

update tentang desain gitu, cuman sayanya yang tidak 

tahu.”
108

 

2) Produk yang ditawarkan berkualitas dan unggulan  

Selain Some Renders menjualkan bermacam produk tidak 

hanya furnitur saja tetapi juga desain interior dan aksesoris 

dekor. Kekuatan Some Renders adalah produk yang ditawarkan 

berkualitas. Hal ini ditandai dengan kepuasan konsumen 

memilih di Some Renders Madiun. Hal tersebut sesuai dengan 
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pernyataan manajer dan konsumen Some Renders Madiun pada 

saat wawancara yang menyatakan bahwa: 

a) Hana (Manajer Some Renders) 

“Furniturku ini saya kasih label merek Some 

Renders. Dan kita memakai aliran Scandinavia yang 

memang memprioritaskan kegunaan atau fungsional tanpa 

menghilangkan keindahan dan keanggunan furnitur itu 

sendiri. Kita tidak asal asalan membuat produk itu, tetapi 

dengan didesain sedemikian rupa, diukur, lalu beban 

yangditanggung furnitur ini berapa, seperti itulah jadi 

semua detail fungsinya selalu saya utamakan.”
109

 

b) Abraham Kartiko (Konsumen merupakan owner cafe 3 

coffee) 

“Menurutku Some Renders ini mempunyai kualitas 

yang tidak bisa diremehkan. Jadi tidak hanya idenya yang 

bagus tetapi juga pengaplikasiannya yang bagus.”
110

 

c) Genio Bian (Konsumen merupakan pasangan rumah 

tangga) 

“Sepertinya bertahan lama karena bahannya dari 

kayu jati lalu desainnya juga menarik dan belum ada di 

Madiun. Kan Some Renders memakai desain gaya 

Scandinavia jadi saya tertarik untuk melihatnya. Kemarin 

itu saya beli satu set meja dan kursi makan.”
111

 

d) Atika Rahma Pratiwi (Supervisor Icon Madiun) 

“Saya senang di Some Renders karena memakai 

bahan dari kayu jati, dan saya memesan furnitur sekaligus 

desain interor disana.”
112
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3) Harga terjangkau bagi konsumen  

Some Renders Madiun tidak hanya menawarkan produk 

yang bervariasi dan kualitas yang baik, namun harga yang 

ditawarkan juga terjangkau sehingga bisa terima oleh 

konsumen. Karena harga yang diberikan memang sesuai 

dengan kualitas bagus dan hasil yang memuaskan. Hal tersebut 

sesuai dengan pernyataan konsumen Some Renders Madiun 

pada saat wawancara yang menyatakan bahwa: 

a) Abraham Kartiko (Konsumen merupakan owner cafe 3 

coffee) 

“Menurutku mahal tapi tergolong bagus. Hasilnya 

memuaskan sesuai dengan harganya.”
113

 

b) Genio Bian (Konsumen merupakan pasangan rumah 

tangga) 

“Kalau murah sih tidak, kalau dibanding sama 

IKEA 11/12. Di Some renders kan dari kayu jati. Kalau 

harga terjangkau kan relatif, tergantung dengan daya beli 

konsumennya. Tapi untuk standart desain seperti itu sih 

tidak terlalu mahal sih.”
114

 

4) Desain furnitur yang unik dan minimalis 

Some Renders mendapatkan respon positif dari konsumen 

karena desain furnitur yang unik dan berbeda dengan yang lain. 

Dengan warna dan bentuk yang mengikuti jaman serta 

diproduksi dengan gaya minimalis. Hal tersebut sesuai dengan 

pernyataan konsumen Some Renders Madiun pada saat 

wawancara yang menyatakan bahwa:  
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a) Genio Bian (Konsumen merupakan pasangan rumah 

tangga) 

“Iya,tergolong minimalis sehingga modelnya 

banyak diminati. Ditambah lagi dengan Some Renders 

memiliki aliran scandinaviayang model furniture nya belum 

adadi Madiun. Sebenernya di madiun ada cuman bahannya 

pakai kayu palet.”
115

 

b) Atika Rahma Pratiwi (Supervisor Icon Madiun) 

“Sangat unik dan memuaskan karena sesuai dengan 

suasana anak muda yang moders serta minimalis.”
116

 

5) Mengutamakan kualitas dari bahan baku 

Some Renders menggunakan bahan dari kayu jati, dan selalu 

mendahulukan kualitas barang yang di produksi. Hal tersebut 

sesuai dengan pernyataan konsumen Some Renders Madiun 

pada saat wawancara yang menyatakan bahwa: 

a) Genio Bian (Konsumen merupakan pasangan rumah 

tangga) 

“Model dan bentuk hampir sama dengan IKEA, jadi 

menarik sih bagi saya yang selera anak muda. Di Some 

Renders kan dari kayu jati.”
117

 

b) Atika Rahma Pratiwi (Supervisor Icon Madiun) 

“Kualitasnya bagus, dan saya sudah berlangganan 

membeli furnitur disana. Bahan yang digunakan asli dari 

kayu jati dan juga desainnya yang saya tertarik karena 

unik.”
118
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6) Strategi pemasaran melalui sosial media yang banyak diminati 

oleh anak muda saat ini. 

Di era global yang semakin maju, masyarakat banyak yang 

sudah mempunyai media sosial. Apalagi anak muda, mereka 

sudah masuk ke dalam era milenial dimana apapun sudah 

menggunakan jaringan internet. Mulai memesan barang apapun 

bisa lewat media sosial. Hal ini memudahkan bisnis usaha 

dalam mempromosikan barang dagangannya. Some Renders 

juga memanfaatkan media sosial untuk mempromosikan 

furniturnya melalui Instagram, Facebook, OLX dan Buka 

Lapak. 

Hal tersebut sesuai dengan pernyataan manajer Some 

Renders Madiun pada saat wawancara yang menyatakan 

bahwa: 

“Kita promosi lewat media online yaitu instagram dan 

facebook. Ada juga media online yaitu OLX dan Buka lapak 

namanya juga sama yaitu Some Renders.”
119

 

7) Pelayanan yang ramah dan menjelaskan kepada konsumen 

dengan bahasa yang mudah dipahami. Hal tersebut sesuai 

dengan pernyataan konsumen Some Renders Madiun pada saat 

wawancara yang menyatakan bahwa: 

“Saya tidak dilayani oleh karyawannya. saya langsung 

dilayani dengan mas Bobby. Untuk pengerjaannya desain 

sesuai dengan target, mas Bobby sebagai pemimpin di Some 

Renders juga ikut mengerjakan. Sebagian itu pegawainya gak 

bisa mengerjakan. Jadi mas Bobbynya sendiri yang 

mengerjakan seperti mengecat dan dia terjun ikut mengerjakan. 

Tergantung mas Bobbynya, karena kalau mengambil orang 

profesional pun harus bayar mahal. Mungkin mas Bobby 
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seperti seniman, jadi ada part part yang tidak bisa dikerjakan 

oleh sembarang orang selain dirinya.”
120

 

 

b. Weakness (Kelemahan) 

Selain memiliki kekuatan yang dapat digunakan untuk tetap 

bertahan menghadapi pesaing, Some Renders Madiun juga 

memiliki beberapa kelemahan dalam menghadapi pesaingnya. 

Kelemahan yang dimiliki Some Renders Madiun adalah: 

1) Bagian pemasaran kurang memaksimalkan dalam kegiatan 

promosi. 

Promosi yang kurang maksimal merupakan salah satu 

kelemahan di Some Renders Madiun dalam memasarkan 

produknya. Some Renders Madiun harus peka dalam 

menghadapi persaingan yang komplek dan harus berinovasi 

dalam pemasaran agar produk yang ditawarkan dapat terus 

digunakan konsumen. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan 

manajer dan konsumen Some Renders Madiun pada saat 

wawancara yang menyatakan bahwa: 

a) Hana (Manajer Some Renders) 

“Menurut saya yang perlu diperbaiki adalah bagian 

marketing dan pemasaran, karena tempat kita yang ada 

disini karena berada di dalam pasar jadi orang awam pun 

juga belum banyak yang tahu dan memperbaiki 

showroomnya.”
121

 

b) Abraham Kartiko (Konsumen merupakan owner cafe 3 

coffee) 

“Agar lebih mengenalkan diri, karena kan Some 

Renders ini keren. Walaupun harganya mahal tapi 
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kualitasnya bagus. Dan juga bisa pasang baliho jadi bisa 

terlihat oleh konsumennya.”
122

 

c) Genio Bian (Konsumen merupakan pasangan rumah 

tangga) 

“Kurang maksimal sih, harusnya makai facebook 

ads, google ads, biar selalu muncul bagi semua pengguna 

akun itu. Jadi kan buat orang awam juga gak tau kalau gak 

buka alamat some renders itu sendiri. Bagi konsumen yang 

repot untuk mencari dari sosial media, bisa memasang 

baliho atau banner untuk promosi secara offline”
123

 

d) Atika Rahma Pratiwi (Supervisor Icon Madiun) 

“Promosinya kurang dalam update furnitur, karena 

di Instagram kurang update barang-barang barunya.”
124

 

2) Letak lokasi yang kurang strategis 

Lokasi yang strategis merupakan salah satu kekuatan yang 

dapat menarik perhatian konsumen jika lewat di depan toko 

atau showroomnya. Some Renders Madiun ini seperti yang 

diketahui terletak di tengah Kota Madiun sebenarnya tetapi 

terletak di dalam pasar, jadi jarang terlihat oleh konsumen 

yang melewati Some Renders ini. Hal tersebut sesuai dengan 

pernyataan manager dan konsumen Some Renders Madiun 

pada saat wawancara yang menyatakan bahwa: 

a) Hana (Manajer Some Renders) 

“Letak Showroomnya yang kurang strategis. 

Karena memang tempatnya berada di dalam pasar.”
125

 

b) Abraham Kartiko (Konsumen merupakan owner cafe 3 

coffee) 
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“Tidak strategis, secara tempatnya itu masuk di 

pasar Joyo.”
126

 

c) Genio Bian (Konsumen merupakan pasangan rumah 

tangga) 

“Kalau letaknya sih tidak strategis kan tempatnya 

menyempil masuk di dalam pasar.”
127

 

3) Tidak adanya testimoni atau bukti penjualan 

Untuk mendapat kepercayaan konsumen sangatlah penting, 

terkadang sebuah usaha harus memberikan bukti atau testimoni 

sebagai bukti konsumen yang puas terhadap barang atau 

produk yang diproduksi disukai dan dipercayai oleh konsumen. 

Di laman Instagram Some Renders sedikit menampilkan 

testimoni dari konsumen. Hal tersebut sesuai dengan 

pernyataan konsumen Some Renders Madiun pada saat 

wawancara yang menyatakan bahwa: 

a) Abraham Kartiko (Konsumen merupakan owner cafe 3 

coffee) 

“Tidak ada testimoninya sih, hanya saja dari pihak 

Some Renders menanyakan apa saja yang kurang dan dia 

juga sebagai konsultan mengasih saran harus 

bagaimananya untuk desain cafe ini.”
128

 

b) Genio Bian (Konsumen merupakan pasangan rumah 

tangga) 

“Tidak ada sih setau saya.”
129

 

4) Banyaknya pesaing dengan penjualan produk yang sama yang 

menuntut Some Renders untuk selalu bisa mengikuti selera 

pasaran konsumen. Selalu membaca pasar dengan minat 

konsumen yang sekarang. Some Renders selalu memantau di 
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media sosial dan selalu bepergian ke luar kota untuk melihat 

dan juga mengamati furnitur ataupun desain interior yang 

bagus untuk dijadikan salah satu inspirasi dalam pembuatan 

produk. 

5) Kurang dalam pemanfaatan media sosial. Sesuai dengan 

pengamatan peneliti, Some Renders menggunakan media 

sosial Instagram dan Facebook. Some Renders tidak 

menggunakan media sosial khusus untuk berjualan seperti 

Instagram Ads, Facebook Ads, Google Ads karena kurang 

tahunya Some Renders akan kegunaan aplikasi tersebut yang 

ditujukan khusus untuk pebisnis. 

2. Faktor Eksternal 

Analisis lingkungan eksternal terdiri dari peluang dan ancaman 

Some Renders Madiun. Peneliti menemukan beberapa poin dalam 

setiap faktor. Berikut merupakan faktor-faktor peluang dan ancaman 

yang dimiliki Some Renders Madiun. 

a. Opportunity (Peluang) 

Lingkungan eksternal perusahaan harus diketahui agar hal-

hal yang  mendukung strategi pemasaran dapat diterapkan. Peluang 

merupakan salah satu aspek yang mencakup lingkungan yang dapat 

dimanfaatkan oleh perusahaan untuk mengembangkan atau 

memajukan perusahaan. Adapun peluang yang dimiliki Some 

Renders Madiun adalah: 

1) Mengatur strategi kerja sama dengan berbagai pihak 

Some Renders bekerja sama dengan tukang di Jepara. Karena 

Jepara sudah terkenal dengan kota yang menghasilkan atau 

memproduksi furnitur dengan baik. Hal tersebut sesuai dengan 

pernyataan manajer Some Renders Madiun pada saat 

wawancara yang menyatakan bahwa: 

“Kalau tukang produksinya di Jepara jadi tukang yang 

mengerjakan hasil desain saya merupakan tukang yang bekerja 
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di Perusahaan Ayah saya di Jepara, lalu barang setengah jadi 

dikirim ke Madiun dan di finishing di Dimong Madiun”
130

 

2) Pangsa pasar yang luas 

Tidak dapat dipungkiri saat ini bahwa furnitur dengan gaya 

klasik dan modern sangat disukai oleh masyarakat apalagi bagi 

keluarga baru. Karena sekarang banyak sekali keluarga baru 

yang notabene masih muda dan juga banyak cafe yang 

didesain ataupun furniturnya dibuat unik dan semenarik 

mungkin menjadikan pangsa pasar akan semakin luas. Hal 

tersebut sesuai dengan pernyataan manager dan hasil 

pengamatan di Some Renders Madiun pada saat wawancara 

yang menyatakan bahwa: 

a) Hana (Manajer Some Renders) 

“Banyak sekarang yang menikah muda dan 

tentunya menginginkan furnitur dan juga dengan desain 

interior rumah yang minimalis tetapi tetap terlihat elegan. 

Lalu sekarang di Madiun marak dengan cafe atau tempat 

anak muda nongkrong dan juga cafe-cafe menyediakan 

spot foto selfie yang menarik dengan desain yang unik.”
131

 

b) Observasi  

Karena jaman sekarang banyak pasangan rumah 

tangga yang menikah muda menginginkan rumah dengan 

desain yang simple dan menarik, furnitur yang unik, mudah 

pengaplikasiannya dan tentunya mengikuti jaman sekarang. 

Kalau dilihat cafe atau tempat untuk nongkrong lebih 

mengdepankan spot foto untuk berselfie, maka dari itu 

banyak cafe yang mendesain dengan semenarik mungkin 

untuk menarik perhatian konsumen. 
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3) Kualitas produk diakui konsumen 

Selain memiliki pangsa pasar yang luas, salah satu peluang 

yang bisa dimanfaatkan adalah produk yang ditawarkan Some 

Renders Madiun terbukti berkualitas. Hal ini dilihat dari 

banyaknya konsumen yang memesan bahkan menjadi 

langganan Some Renders Madiun. Hal tersebut sesuai dengan 

pernyataan konsumen Some Renders Madiun pada saat 

wawancara yang menyatakan bahwa: 

a) Abraham Kartiko (Konsumen merupakan owner cafe 3 

coffee) 

“Menurutku Some Renders ini mempunyai kualitas 

yang tidak bisa diremehkan. Jadi tidak hanya idenya yang 

bagus tetapi juga pengaplikasiannya yang bagus.”
132

 

b) Genio Bian (Konsumen merupakan pasangan rumah 

tangga) 

“Model dan bentuk hampir sama dengan IKEA, jadi 

menarik sih bagi saya yang selera anak muda. Di Some 

Renders kan dari kayu jati.”
133

 

c) Atika Rahma Pratiwi (Supervisor Icon Madiun) 

“Kualitasnya bagus, dan saya sudah berlangganan 

membeli furnitur disana. Bahan yang digunakan asli dari 

kayu jati dan juga desainnya yang saya tertarik karena 

unik.”
134

 

4) Dukungan Pemerintah 

Dukungan Pemerintah memberikan peluang secara tidak 

langsung mendukung industri furnitur dari Some Renders dan 

mengikutkan Some Renders ke pameran INACRAFT 2018 

The 20th Jakarta International Handicraft Trade Fair. Hal 
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tersebut sesuai dengan pernyataan manajer Some Renders 

Madiun pada saat wawancara yang menyatakan bahwa: 

“Dinas Perdagangan pernah kesini dateng dan melihat 

Some Renders karena pernah diliput oleh Madiun Today, 

memang furnitur seperti ini memang jamannya nah berhubung 

di Madiun itu jarang seperti ini makanya terbilang unik. Dan 

diikutkan ke pameran INACRAFT 2018 The 20th Jakarta 

International Handicraft Trade Fair”
135

 

5) Pesaing di Madiun masih sedikit 

Menurut observasi peneliti, pesaing di Madiun dalam bisnis 

furnitur dengan desain dan gaya seperti Some Renders 

sangatlah sedikit. Kebanyakan dengan desain ukir-ukiran kayu 

dan pemilihan warna-warna yang selalu digunakan seperti 

coklat, hitam, abu-abu.  

6) Banyaknya pasangan menikah muda yang mempunyai selera 

desain furnitur yang minimalis. Banyak yang memesan dari 

Some Renders untuk isi hunian bagi pasangan suami istri. 

Selera mereka lebih simpel dan kekinian sesuai dengan furnitur 

yang diproduksi oleh Some Renders. Hal tersebut sesuai 

dengan pernyataan konsumen yang merupakan pasangan suami 

istri muda pada saat wawancara yang menyatakan bahwa: 

“Karena model furniture Some Renders yang kekinian dan 

ditambah lagi dengan harga yang sewajarnya. Dapat 

dikatakan dengan harga miring kita sudah mampu membeli 

furniture bisa dibilang sama seperti IKEA.”
136

 

 

b. Threats (Ancaman) 

Hal yang tidak kalah penting untuk diperhatikan adalah dari 

lingkungan eksternal perusahaan yaitu ancaman yang dihadapi 
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Some Renders Madiun. Ancaman tersebut dapat berasal dari apa 

saja termasuk kegiatan yang dijalankan perusahaan pesaing. 

Ancaman yang dihadapi oleh Some Renders Madiun adalah: 

1) Pesaing yang bergerak pada bidang yang sama  

Some Renders Madiun merupakan perusahan bisnis yang 

bergerak pada usaha furnitur dan desain interior. Saat ini 

terdapat beberapa perusahan yang bergerak pada bisnis ini. 

Persaingan antar usaha menuntut pengusaha untuk 

memperhatikan keadaan sekitar. Dengan adanya persaingan 

menjadikan perusahaan lebih kompetitif dalam menjalankan 

usahanya. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan manajer, 

karyawan dan observasi Some Renders Madiun pada saat 

wawancara yang menyatakan bahwa: 

a) Hana (Manajer Some Renders) 

“Sebenarnya banyak yang jual furnitur cuman 

dengan model atau bentuk yang begitu-begitu saja. Tapi 

juga ada yang berjualan furniture dengan gaya klasik dan 

modern tapi kebanyakan lewat online masihan. Jadi 

mungkin itu saingan yang saat ini terjadi.”
137

 

b) Dio (Karyawan bagian marketing) 

“Pastinya memang ada saingan, cuman kami tetap 

memberikan hasil yang berbeda.”
138

 

c) Observasi 

Memang ada banyak di Kota Madiun yang 

berjualan furnitur. Tetapi ada beberapa yang memang 

menjual furnitur seperti Some Renders salah satunya 

adalah Erpro Frun. Erpro Frun disini hanya menjual 

furnitur saja tanpa ada desain interior, furnitur yang 
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diproduksi juga bisa dicustom sesuai dengan keinginan 

konsumen.  

2) Konsumen yang beralih ke perusahaan lain  

Konsumen merupakan aset penting dalam sebuah kegiatan 

usaha, karena dengan adanya konsumen maka perusahaan 

mendapat pemasukan dan akan tetap terus beroprasi. Menjaga 

konsumen agar tetap memakai produk memang tidak mudah 

meskipun sudah melakukan pelayanan yang terbaik. Hal 

tersebut sesuai dengan pernyataan Hana sebagai manajer dan 

juga Dio Daniar sebagai marketing Some Renders Madiun 

pada saat wawancara yang menyatakan bahwa:  

a) Hana (Manajer Some Renders Madiun) 

“Pastinya produk furnitur seperti ini akan ditiru, 

karena kan teknologi sudah canggih. Dengan melihat 

bentuk furnitur yang seperti ini di Google sudah bisa, 

tetapi mereka pastinya membuat asal membuat tanpa 

memikirkan kegunaan dan ukuran dari furnitur itu sendiri. 

Pastinya takut kalau konsumen salah memilih produk 

dengan mengeluarkan biaya yang tidak sedikit.”
139

 

b) Dio Daniar (Marketing Some Renders Madiun) 

“Saingan mungkin tidak terlalu berpengaruh bagi 

Some Renders, cuman untuk konsumen yang beralih ke 

perusahaan bisnis lain pasti bisa membedakan produk 

yang dibeli. Jadi konsumen yang bisa menilai tanpa perlu 

takut, yang terpenting Some Renders memberikan yang 

terbaik.”
140

 

3) Pesaing yang memberikan harga miring  

Dalam dunia bisnis persaingan harga merupakan hal yang 

wajar di dunia pembisnis. Begitu juga dengan usaha-usaha 
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furnitur di Madiun. Banyak cara yang dilakukan pemilik usaha 

agar bisnis yang di jalani diminati oleh konsumen. Salah satu 

cara yang dilakukan yaitu dengan memberikan harga yang 

miring agar konsumen tertarik berkunjung ke tempat furnitur 

tersebut. Hal ini merupakan ancaman bagi usaha sejenis untuk 

tetap mempertahankan konsumen seperti yang diungkapkan 

manajer Some Renders Madiun bahwa: 

“Konsumen pasti akan tergiur dengan harga miring yang 

ditawarkan toko furnitur lainnya. Dengan bentuk dan model 

yang sama tentunya. Terkadang memang ada konsumen yang 

cerdas tahu kegunaan furnitur dan bahannya yang baik 

bagaimana, tetapi bagi konsumen yang kurang paham pasti 

akan tertipu.”
141

 

4) Faktor cuaca yang terkadang tidak menentu menjadikan 

pesanan tidak selesai tepat waktu  

Waktu produksi yang terkadang tidak sesuai dengan waktu 

pemesanan karena faktor cuaca yang tidak menentu. Jika pada 

musim hujan, produksi bagian pengecatan akan membutuhkan 

waktu yang lama karena membutuhkan sinar matahari yang 

banyak. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Hana sebagai 

manajer dan konsumen Some Renders Madiun pada saat 

wawancara yang menyatakan bahwa: 

a) Hana (Manajer Some Renders) 

“Pada pembuatan produksi furnitur sendiri 

mungkin dari seberapa susahnya bentuk furniturnya dan 

terkadang kendala cuaca juga jadi terkadang molor 

sampai 1 minggu.”
142
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b) Genio Bian (Konsumen merupakan pasangan rumah 

tangga) 

“Hampir telat satu bulan, karena cuaca yang tidak 

menentu sih, tapi dengan keterlambatan pengiriman Some 

Renders mengirim stone sebagai ganti rugi karena 

terlambatnya barang datang.”
143

 

c) Atika (Supervisor Icon Madiun) 

“Memang pengerjakan agak terlambat karena 

harus menunggu toko (Icon Madiun) ini tutup dan karena 

cuaca yang tidak menentu. Maklum jika pengerjakan 

memang terlambat.”
144

 

5) Kualitas pelayanan dari perusahaan lain yang lebih baik. 

Jika pelayanan di Some Renders semakin menurun sangat 

dikhawatirkan apabila pesaing bisa mengambil pelanggan 

dengan pelayanan yang lebih baik lagi. Some Renders sudah 

memberikan tempat untuk konsumen merasa nyaman di dalam 

showroomnya. Akan tetapi di samping Some Renders 

merupakan toko las karbit, dan pada pengerjakan menimbulkan 

suara yang bising dan dapat membuat ketidaknyamanan 

konsumen. 
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BAB IV 

ANALISIS SWOT DALAM MENENTUKAN STRATEGI PEMASARAN 

SOME RENDERS MADIUN 

 

A. Analisis Strategi Pemasaran pada Usaha Furniture di Some Renders 

Madiun 

Menurut Assauri, strategi pemasaran adalah serangkaian tujuan dan 

sasaran, kebijakan dan aturan yang memberi arah kepada usaha-usaha 

pemasaran perusahaan dari waktu ke waktu, pada masing-masing 

tingkatan dan acuan serta alokasinya, terutama sebagai tanggapan 

perusahaan dalam menghadapi lingkungan dan keadaan persaingan yang 

selalu berubah, Oleh karena itu, penentuan strategi pemasaran harus 

didasarkan atas analisa lingkungan dan internal perusahaan melalui analisa 

keunggulan dan kelemahan perusahaan, serta analisa kesempatan dan 

ancaman yang dihadapi perusahaan dari lingkungannya.
145

 

Untuk menganalisis strategi pemasaran secara tepat selain 

menggunakan analisis SWOT perlu adanya memakai bauran pemasaran 

(marketing mix) untuk menambah analisa secara internal dan eksternal. 

Pendekatan pemasaran 4P, yaitu product, price, place and promotion 

sering berhasil untuk barang, tetapi berbagai elemen tambahan 

memerlukan perhatian dalam bisnis jasa. Booms dan Bitner menyarankan 

tambahan 3P yang terlibat dalam pemasaran jasa (servise marketing) 

adalah people, process dan physical evidence.
146

 

1. Product (Produk) 

Produk adalah salah satu faktor penting yang dapat dikendalikan 

oleh manajer pemasaran dan dalam banyak hal merupakan alat yang 

paling efektif baginya. Produk dapat diubah dengan berbagai cara 

untuk meningkatkan tercapainya sasaran pemasaran. Ia dapat diubah 

kualitasnya, ukurannya, bentuknya, warnanya, variasi, dan lain 
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sebagainya.
147

 Some Renders menjualkan produk dengan jenis 

produknya adalah barang konsumsi dikarenakan barang yang dibeli 

untuk dikonsumsi sendiri guna memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dan 

berdasarkan daya tahan produk, Some Renders termasuk produk yang 

bertahan lama. Karena barang tahan lama ialah barang yang berwujud 

yang biasanya untuk dipakai dalam waktu lama. 

2. Price (Harga) 

Alma menyatakan bahwa harga merupakan sebuah nilai yang 

ditentukan untuk suatu barang maupun jasa yang ditentukan dengan 

uang.
148

 Harga yang diberikan oleh Some Renders pada furnitur 

tergolong mahal tetapi memberikan kualitas yang bagus. Some 

Renders menurut peneliti menggunakan strategi harga bagi produk 

baru. Yang dimaksud adalah suatu perusahaan tidak menentukan harga 

jual produknya secara tunggal dan tetap, akan tetapi sering diubah-

ubah disesuaikan dengan keadaan pasar. Jadi strategi ini melakukan 

penetapan harga yang setinggi-tingginya jika cukup banyak 

permintaan terhadap produk, , harga yang tinggi mampu meningkatkan 

citra produk dan penetapan harga yang serendah-rendahnya apabila 

mampu menekan biaya produksi dan distribusi. 

3. Promotion (Promosi) 

Promosi adalah merupakan kegiatan yang ditujukan untuk 

mempengaruhi konsumen agar mereka dapat menjadi kenal akan 

produk yang ditawarkan oleh perusahaan kepada mereka dan 

kemudian mereka menjadi senang lalu membeli produk tersebut.
149

 

Strategi promosi yang dilakukan Some Renders adalah personal 

selling. Some Renders mempromosikan kepada konsumen yang baru 

mempunyai rumah lalu memberikan infomrasi tentang produknya. 

Selain personal selling, Some Renders menggunakan media 
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onlineuntuk mempromosikan produknya melalui Instagram, Facebook, 

OLX dan Buka Lapak. 

4. Place (Tempat/Saluran Distribusi) 

Kotler dan Amstrong menyatakan bahwa place/tempat adalah 

memilih dan mengelola saluran perdagangan yang dipakai 

menyalurkan produk atau jasa dan juga untuk melayani pasar 

sasaran.
150

 Some Renders menggunakan saluran distribusi secara 

langsung. Barang yang dipesan lalu dikirimkan ke konsumen. Selain 

itu konsumen bisa mengecek barang yang dipesan sesampainya di 

rumah dan biasanya mendapat fasilitas pemasangan bagi barang yang 

dikirimkan ke rumah konsumen.   

5. People (Orang) 

Orang atau people merupakan aset utama yang berfungsi sebagai 

servise provider yang sangat mempengaruhi kualitas jasa yang 

diberikan. Karenanya keputusan dalm merekrut orang ini sangat 

berhubungan dengan hasil seleksi pemberian motivasi dan manajemen 

sumber daya manusia.
151

 Pelayanan konsumen harus diperhatikan 

karena merupakan hal penting bagi perkembangan bisnis tersebut. 

Manajer dan Direktur yang melayani secara langsung kepada 

konsumen yang datang ke showroom karena lebih paham dari segi 

produk furnitur sampai dengan desain interiornya. 

6. Process (Proses) 

Proses merupakan seluruh prosedur, mekanisme, dan kebiasaan di 

mana sebuah jasa diciptakan dan disampaikan kepada pelanggan, 

termasuk keputusan kebijakan tentang beberapa keterlibatan pelanggan 

dan persoalan-persoalan keleluasaan karyawan.
152

 Proses produksi 

yang dilakukan oleh Some Renders di Jepara, lalu dilakukannya 
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finishing di Madiun. Barang yang didesain oleh Some Renders 

dibuatkan di Jepara lalu barang sudah setengah jadi dikirim ke Madiun 

dan dilakukan finishing yaitu pengamplasan dan pengecetan.  

7. Physical Eviden (Sarana Fisik) 

Physical evidence ini merupakan suatu hal yang secara nyata dan 

mempengaruhi keputusan pelanggan untuk membeli serta 

menggunakan produk jasa yang ditawarkan. Unsur-unsur yang 

termasuk di dalam physical evidence antara lain lingkungan fisik, 

peralatan, perlengkapan, logo, warna dan barang-barang lainnya yang 

disatukan dengan servis yang diberikan seperti tiket, sampul, label dan 

lain sebagainya.
153

 Some Renders memberikan label sendiri karena 

memproduksi sendiri furniturnya. Lingkungan showroomnya, penataan 

furnitur di showroom, logo Some Renders, sudah menarik dan nyaman 

bagi konsumen untuk berkunjung. Tetapi Some Renders kurang dalam 

melakukan testimoni dari konsumen yang merasa puas dengan produk 

yang diproduksi. Testimoni ini penting bagi keuntungan perusahaan. 

Karena bisa membuat konsumen baru yang mempercayai kualitas 

Some Renders dari kepuasan konsumen sebelumnya. 

 

B. Analisis SWOT dalam Menentukan Strategi Pemasaran pada Usaha 

Furniture di Some Renders Madiun 

Pada tahap selanjutnya adalah perumusan strategi pemasaran 

berdasarkan matrik SWOT berdasarkan data dari perusahaan Some 

Renders Madiundari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi. 

Analisis strategi pemasaran berdasarkan matrik SWOT mempunyai empat 

alternatif strategi yang dapat diterapkan oleh perusahaan yang diperoleh 

dari analisis faktor internal dan eksternal serta dari bauran pemasaran 7P. 

1. Analisis Lingkungan Internal Some Renders 

Menurut Irham Fahmi, faktor internal ini mempengaruhi 

terbentuknya kekuatan (strenght) dan kelemahan (weakness). Dimana 
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faktor ini menyangkut kondisi yang terjadi dalam perusahaan, dimana 

ikut mempengaruhi keputusan perusahaan.
154

 

Strenght (kekuatan) merupakan faktor internal yang mendukung 

perusahaan dalam mencapai tujuannya. Kekuatan merupakan sumber 

daya/kapabilitas yang dikendalikan oleh atau tersedia bagi suatu 

perusahaan yang membuat perusahaan relatif lebih unggul dibanding 

dengan pesaingnya dalam memenuhi kebutuhan pelanggan yang 

dilayaninya. Kekuatan muncul dari sumber daya dan kompetensi yang 

tersedia bagi perusahaan.
155

 Kekuatan yang dimiliki Some Renders 

Madiun setelah dilakukan penelitian antara lain:  

a. Pilihan produk yang beragam. Produk yang terdapat di Some 

Rendres tidak hanya di bidang manufaktur yaitu menjual furniture 

dan aksesoris rumah, tetapi juga di bidang jasa yaitu memberikan 

jasa desain interior.  

b. Produk yang ditawarkan berkualitas dan unggulan. Produk 

furniture yang dibuat di desain dengan mengedepankan memang 

memprioritaskan kegunaan atau fungsional tanpa menghilangkan 

keindahan dan keanggunan furniture itu sendiri. Untuk desain 

interior dibuat sesuai keinginan konsumen, lalu didesain dengan 

sedemikian rupa agar konsumen puas. 

c. Harga yang terjangkau bagi konsumen. Menurut konsumen tentang 

harga di Some Renders termasuk masih terjangkau bagi konsumen 

dengan pendapatan menengah ke atas karena harga yang diberikan 

memang sesuai dengan bahan baku serta bentuk furniture yang 

berbeda.  

d. Desain furnitur yang unik dan minimalis. Owner Some Renders 

merupakan lulusan desain interior, maka dari itu furnitur yang 

didesain selalu mengutamakan fungsi dari furnitur itu sendiri. Dan 

juga selalu mengikuti desain trend mode yang terjadi. 
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e. Mengutamakan kualitas dari bahan baku. Bahan yang digunakan 

oleh Some Renders ialah kayu jati. Jadi konsumen merasa puas 

dengan bahan yang digunakan tanpa takut jika mengalami 

kerusakan pada bahan yang dibuat. 

f. Strategi pemasaran melalui sosial media yang banyak diminati 

oleh anak muda saat ini. Karena media sosial sudah luas dan 

digunakan oleh berbagai kalangan. 

g. Pelayanan yang ramah dan menjelaskan kepada konsumen dengan 

bahasa yang mudah dipahami. Manajer selalu menjelaskan dari 

bahan dan juga model furnitur. Jika konsumen memesan desain 

interior, maka Some Renders akan memberikan desai terbaik agar 

konsumen puas. 

Menurut Sedarmayanti, weakness (kelemahan) adalah kegiatan-

kegiatan organisasi yang tidak berjalan dengan baik atau sumber daya 

yang dibutuhkan oleh organisasi tapi tidak memiliki oleh organisasi. 

Kelemahan merupakan keterbatasan/kekurangan dalam satu atau lebih 

sumber daya/kapabilitas suatu perusahaan relatif terhadap pesaingnya, 

yang menjadi hambatan dalam memenuhi kebutuhan pelanggan secara 

efektif.
156

 Kelemahan yang dimiliki Some Renders Madiun setelah 

dilakukan penelitian antara lain: 

a. Bagian pemasaran kurang memaksimalkan dalam kegiatan 

promosi. Strategi promosi yang dilakukan Some Renders Madiun 

masih kurang maksimal, promosi hanya dilakukan melalui mulut 

ke mulut. Promosi melalui pamflet belum dilakukan karena butuh 

biaya banyak dan juga proses yang panjang. 

b. Letak lokasi yang kurang strategis. Tempat yang strategis bisa 

menambah minat konsumen. Tetapi Some Renders berada di dalam 

pasar jadi kurang terlihat oleh konsumen. 
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c. Tidak adanya testimoni atau bukti penjualan. Perlu adanya 

testimoni untuk mendapat kepercayaan konsumen, terkadang 

sebuah usaha harus memberikan bukti atau testimoni sebagai bukti 

konsumen puas terhadap barang atau jasa. Untuk konsumen baru 

bisa percaya kalau ada konsumen lain yang pernah membeli dari 

Some Renders dan merasa puas membeli produk dari Some 

Renders. 

d. Banyaknya pesaing dengan penjualan produk yang sama dan 

menuntut Some Renders untuk selalu bisa mengikuti selera pasaran 

konsumen. Some Renders harus selalu membaca pasaran yang ada, 

agar bisa bertahan di pangsa pasar yang lebih luas lagi. 

e. Kurang pemanfaatan media sosial. Some Renders hanya 

menggunakan aplikasi media sosial biasa, tidak menggunakan 

media sosial yang khusus berjualan seperti Instagram ads, 

Facebook ads, Google ads. Media sosial khusus berjualan 

memudahkan Some Renders untuk mempromosikan barang dan 

jasanya.  

 

2. Analisis Lingkungan Eksternal Some Renders  

Menurut Irham Fahmi, faktor eksternal ini mempengaruhi 

terbentuknya opportunity dan threat (O dan P). Dimana faktor ini 

bersangkutan dengan kondisi-kondisi yang terjadi di luar perusahan 

yang mempengaruhi pembuatan keputusan perusahaan. Faktor ini 

mencakup lingkungan industri (industry environtmen) dan lingkungan 

bisnis makro (macro environtment), ekonomi, politik, hukum, 

teknologi, kependudukan dan sosial budaya.
157

 Tujuan analisis ini 

untuk mengetahui peluang dan ancaman yang akan berpengaruh pada 

perusahaan. 

Opportunity (peluang) menurut Sedarmayanti merupakan situasi 

utama yang menguntungkan dalam lingkungan suatu perusahaan. 
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Identifikasi segmen pasar yang sebelumnya terlewatkan, perubahan 

dalam kondisi persaingan, perkembangan teknologi, dan membaiknya 

hubungan dengan pembeli/pemasok dapat menjadi peluang bagi 

perusahaan.
158

 Peluang yang dimiliki oleh Some Renders Madiun 

setelah dilakukan penelitian antara lain: 

a. Mengatur strategi kerja sama dengan berbagai pihak. Some 

Renders melakukan kerja sama dengan tukang yang memproduksi 

atau yang membuatkan furnitur sesuai dengan desain yang 

diberikan Some Renders. Bekerja sama dengan tukang dari CV 

Nobilita di Jepara. Yang sudah mahir dan tentunya dalam 

pembuatan furnitur dalam model apapun. 

b. Pangsa pasar yang luas. Menurut Menteri Perindustrian Airlangga 

Hartanto pada pembukaan pameran Indonesia International 

Furniture Expo (IFEX) 2019 di Jakarta pada hari Senin tanggal 11 

Maret 2019, di setiap tahunnya furniture di Indonesia mengekspor 

produk yang diproduksi sendiri. Di tahun 2018 meningkat 4% 

dibanding tahun 2017.
159

 Berarti semakin tingginya nilai ekspor 

furnitur, semakin tinggi pula minat konsumen untuk membeli 

furniture. Some Renders memanfaatkan peluang ini dengan selalu 

membaca pasar mulai dengan trend masa kini, bentuk serta warna 

yang di sukai konsumen, sasaran konsumen lebih tepat kepada usia 

muda. Tidak dapat dipungkiri saat ini bahwa furnitur dengan gaya 

klasik dan modern sangat disukai oleh masyarakat. 

c. Kualitas produk yang diakui konsumen. Kualitas produk sangat 

berpengaruh terhadap kelangsungan bisnis seseorang. Dengan 

kualitas yang bagus, maka konsumen bisa menilai dan merasa puas 

terhadap produk yang dibeli serta bisa membuat konsumen kembali 
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lagi untuk membeli produk barang atau jasa. Some Renders selalu 

mengedepankan kualitas, karena dengan harga furnitur yang 

terbilang mahal maka kualitas selalu diprioritaskan. Furnitur di 

desain bukan hanya bentuk dan warnanya yang menarik tetapi juga 

fungsi dari furnitur tersebut selalu dipikirkan dan dirancang serta 

didesain sedemikian rupa. 

d. Mendapat dukungan dari Dinas Perdagangan. Some Renders baru 

saja diikutkan oleh Dinas Perdagangan ke pameran Pameran 

INACRAFT 2018 The 20th Jakarta International Handicraft Trade 

Fair. Pertama kali Some Renders, showroom furnitur yang 

dipercayakan untuk mengikuti pameran tersebut. Salah satu 

peluang Some Renders bisa dikenal diluar Kota Madiun. 

e. Pesaing di Madiun masih sedikit. Julam toko furnitur sangat 

banyak di Madiun tetapi sedikit yang menjual furnitur dengan gaya 

minimalis dan unik. Sebagian besar menjualkan furnitur dengan 

desain jaman dulu atau lawas. Seperti desain ukir-ukiran yang 

berbahan dasar kayu. Dan selalu memberikan warna gelap 

mendominasi warna kayu. 

f. Banyaknya pasangan menikah muda yang mempunyai selera 

desain furnitur yang minimalis. 

Ancaman merupakan situasi utama yang tidak menguntungkan 

dalam lingkungan suatu perusahaan. Ancaman merupakan penghalang 

uatama bagi perusahaan dalam mencapai posisi saat ini atau yang 

diinginkan.
160

 Faktor negatif dari lingkungan yang memberikan 

hambatan bagi berkembangnya atau berjalannya sebuah organisasi dan 

program. Ancaman (threaths) adalah faktor-faktor lingkungan yang 

tidak menguntungkan suatu satuan bisnis. Jika tidak diatasi, ancaman 

akan menjadi penghalang bagi perusahaan baik untuk masa sekarang 

ataupun di masa depan.  
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a. Pesaing yang bergerak pada bidang yang sama. Some Renders 

Madiun merupakan perusahan bisnis yang bergerak pada usaha 

furnitur dan desain interior. Saat ini terdapat beberapa perusahan 

yang bergerak pada bisnis ini. Persaingan antar usaha menuntut 

pengusaha untuk memperhatikan keadaan sekitar. Dengan adanya 

persaingan menjadikan perusahaan lebih kompetitif dalam 

menjalankan usahanya. Some Renders tetap yakin terhadap produk 

yang diproduksi sendiri, pesaing di bidang yang sama tidak 

membuat Some Renders khuatir karena menurut Hana selaku 

owner dan mendesain furniturnya tetap ada perbedaan antara 

produk miliknya dengan produk furnitur lainnya. Some Renders 

harus tetap mempertahankan kualitas. 

b. Konsumen yang beralih ke perusahaan lain. Salah satu kecemasan 

Some Renders, konsumen merupakan aset penting dalam sebuah 

kegiatan usaha, karena dengan adanya konsumen maka perusahaan 

mendapat pemasukan dan akan tetap terus beroperasi. Menjaga 

konsumen agar tetap memakai produk memang tidak mudah 

meskipun sudah melakukan pelayanan yang terbaik. Some Renders 

sendiri tetap memproduksi furnitur dengan ciri khas yang dipunyai 

yaitu gaya furnitur Scandinavia. Yang dikhawatirkan Some 

Renders ialah toko furniture yang mencontoh desain di website 

atau Google tanpa memikirkan atau memproduksinya dengan 

benar. Karena menurut Some Renders, konsumen akan merasa 

dicurangi karena membeli dengan desain yang klasik tetapi tidak 

tahan lama dan kualitas yang buruk. Seharusnya Some Renders 

memberikan kepercayaan kepada konsumen bahwa produk yang 

diproduksi mempunyai kelebihan. 

c. Pesaing yang memberikan harga miring. Dalam dunia bisnis 

persaingan harga merupakan hal yang wajar di dunia pebisnis. 

Begitu juga dengan usaha furnitur di Madiun. Banyak cara yang 

dilakukan pemilik usaha agar bisnis yang di jalani diminati oleh 
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konsumen. Salah satu cara yang dilakukan yaitu dengan 

memberikan harga yang miring agar konsumen tertarik berkunjung 

ke tempat furnitur tersebut. Some Renders selalu dibanding-

bandingkan dengan tempat furnitur di Solo ataupun Surabaya yang 

menjualkan furnitur dengan harga miring dan bisa ditawar. Some 

Renders sudah mempertahankan kualitas yang dimiliki tetapi juga 

kalah harga jika dibandingkan dengan toko furnitur yang bisa 

ditawar harganya. 

d. Faktor cuaca yang terkadang tidak menentu menjadikan pesanan 

tidak selesai tepat waktu. Ancaman cuaca sudah pastinya menjadi 

kendala bagi produksi furnitur. Some Renders mengalami 

ketidaksesuaian jadwal pengiriman karena cuaca tidak menentu 

yang membuat furniture belum jadi sepenuhnya. Some Renders 

segera mengkonfirmasi konsumen jika ada keterlambatan dalam 

pengiriman produk agar konsumen tidak menunggu tanpa 

kepastian. 

e. Kualitas pelayanan dari perusahaan lain yang lebih baik. Pesaing 

memproduksi produk yang sama dengan Some Renders dan 

memberikan pelayanan yang baik melebihi Some Renders, hal ini 

yang dikhuatirkan apabila konsumen lebih memilih pergi ke toko 

furnitur lainnya. 

Setelah dilakukan analisis internal dan eksternal diketahui hasil 

dari kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman. Sebagaimana 

tertera pada tabel sebagai berikut:   

Analisis SWOT pada Some Renders Madiun 

Strenght (Kekuatan) 

1. Pilihan produk yang 

beragam. 

2. Produk yang ditawarkan 

berkualitas dan unggulan. 

Weakness (Kelemahan) 

1. Bagian pemasaran kurang 

memaksimalkan dalam 

kegiatan promosi. 

2. Letak lokasi yang kurang 
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3. Harga yang terjangkau 

bagi konsumen. 

4. Desain furnitur yang unik 

dan minimalis. 

5. Mengutamakan kualitas 

dari bahan baku. 

6. Strategi pemasaran melalui 

sosial media yang banyak 

diminati oleh anak muda 

saat ini.  

7. Pelayanan yang ramah dan 

menjelaskan kepada 

konsumen dengan bahasa 

yang mudah dipahami. 

strategis. 

3. Tidak adanya testimoni 

atau bukti penjualan. 

4. Banyaknya pesaing 

dengan penjualan produk 

yang sama dan harus 

menuntut Some Renders 

untuk selalu bisa 

mengikuti selera pasaran 

konsumen.  

5. Kurang dalam 

pemanfaatan media 

sosial. 

 

Opportunity (Peluang) 

1. Mengatur strategi kerja 

sama dengan berbagai 

pihak.  

2. Pangsa pasar yang luas. 

3. Kualitas produk yang 

diakui konsumen. 

4. Mendapat dukungan dari 

Dinas Perdagangan. 

5. Pesaing di Madiun masih 

sedikit. 

6. Banyaknya pasangan 

menikah muda yang 

mempunyai selera desain 

furnitur yang minimalis. 

Treaths (Ancaman) 

1. Pesaing yang bergerak 

pada bidang yang sama. 

2. Konsumen yang beralih 

ke perusahaan lain. 

3. Pesaing yang 

memberikan harga 

miring. 

4. Faktor cuaca yang 

terkadang tidak menentu 

menjadikan pesanan tidak 

selesai tepat waktu. 

5. Kualitas pelayanan dari 

perusahaan lain yang 

lebih baik.  

Tabel 5: Analisis SWOT Some Renders Madiun 
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3. Matrik IFAS (Internal Factor Analysis Sumarry) Some Renders 

Madiun 

Setelah faktor-faktor strategis internal suatu perusahaan 

diidentifikasi, suatu tabel IFAS (Internal Factor Analysis Summary) 

disusun untuk merumuskan faktor-faktor strategis internal tersebut 

dalam kerangka strength dan weakness perusahaan, tahapannya ialah: 

a) Tentukan faktor-faktor yang menjadi kekuatan serta kelemahan 

perusahaan dalam kolom 1. 

b) Beri bobot masing-masing faktor tersebut dengan skala mulai dari 

1,0 (paling penting) sampai 0,0 (tidak penting), berdasarkan 

pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap posisi strategis 

perusahaan. (Semua bobot tersebut jumlahnya tidak boleh melebihi 

skor total 1,00). 

c) Berikan rating 1 sampai 4 bagi masing-masing faktor untuk 

menunjukkan apakah faktor tersebut memiliki kelemahan yang 

besar (rating = 1), kelemahan yang kecil (rating = 2), kekuatan 

yang kecil (rating = 3), dan kekuatan yang besar (rating = 4). Jadi 

sebenarnya, rating mengacu pada perusahaan sedangkan bobot 

mengacu pada industri dimana perusahaan berada. 

d) Kalikan masing-masing bobot dengan rating-nya untuk 

mendapatkan score.  

e) Jumlahkan total score masing-masing variabel.  

Berapapun banyaknya faktor yang dimasukkan dalam matrik IFAS, 

total rata-rata tertimbang berkisar antara yang rendah 1,0 dan tertinggi 

4,0 dengan ratarata 2,5. Jika total rata-rata dibawah 2,5 menandakan 

bahwa secara internal perusahaan lemah, sedangkan total nilai diatas 

2,5 mengindikasikan posisi internal yang kuat. 
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No Faktor Internal Bobot Rating Skor 

Kekuatan (Strength) 

1. Pilihan produk yang beragam. 0,09 4 0,36 

2. Produk yang ditawarkan 

berkualitas dan unggulan. 

0,13 4 0,52 

3. Harga yang terjangkau bagi 

konsumen 

0,07 3 0,21 

4. Desain furnitur yang unik dan 

minimalis 

0,08 3 0,24 

5. Mengutamakan kualitas dari 

bahan baku 

0,09 4 0,36 

6. Strategi pemasaran melalui 

media sosial yang banyak 

diminati oleh anak muda saat ini 

0,07 3 0,21 

7. Pelayanan yang ramah dan 

mudah dipahami 

0,07 3 0,21 

Sub.Total 0,60  2,11 

Kelemahan (Weakness) 

1. Bagian pemasaran kurang 

memaksimalkan dalam kegiatan 

promosi. 

0,13 2 0,26 

2. Letak lokasi yang kurang 

strategis. 

0,10 2 0,20 

3. Tidak adanya testimoni atau 

bukti penjualan 

0,06 1 0,06 

4. Banyaknya pesaing dengan 

menjualkan produk yang sama 

dan harus menuntut untuk selalu 

mengikuti selera pasar. 

0,05 2 0,10 

5. Kurang dalam pemanfaatan 0,06 2 0,12 



88 
 

 

media sosial. 

Sub.Total 0,40  0,74 

Total Kekuatan dan Kelemahan 1  2,85 

Tabel 6: Matrik IFAS 

Keterangan: 

Bobot     Rating 

 >0,20       : Sangat Penting  4 : Kekuatan yang besar 

 0,11-0,20 : Penting   3 : Kekuatan yang kecil 

 0,06-0,10 : Lumayan Penting  2 : Kelemahan yang kecil 

 0,01-0,05 : Tidak Penting  1 : Kelemahan yang besar 

 

Dari hasil analisis pada tabel IFAS, faktor kekuatan dan kelemahan 

memiliki total skor 2,85. Karena total skor diatas 2,5 berarti ini 

mengindikasikan posisi internal pada perusahaan begitu kuat. 

4. Matrik EFAS (Eksternal Factor Analysis Sumarry) Some Renders 

Madiun 

Ada lima tahap penyusunan matriks faktor strategi eksternal yaitu : 

a) Tentukan faktor-faktor yang menjadi peluang dan ancaman. 

b) Beri bobot masing-masing faktor mulai dari 1,0 (sangat penting) 

sampai dengan 0,0 (tidak penting). Faktor-faktor tersebut 

kemungkinan dapat memberikan dampak terhadap faktor strategis. 

Jumlah seluruh bobot harus sama dengan 1,0. 

c) Menghitung rating untuk masing-masing faktor dengan 

memberikan skala mulai 1 sampai 4, dimana 4 (respon sangat 

bagus), 3 (respon di atas rata-rata), 2 (respon rata-rata), 1 (respon 

di bawah rata-rata). Rating ini berdasarkan pada efektivitas strategi 

perusahaan, dengan demikian nilainya berdasarkan pada kondisi 

perusahaan. 

d) Kalikan masing-masing, bobot dengan rating-nya untuk 

mendapatkan score. 
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e) Jumlahkan semua score untuk mendapatkan total score perusahaan. 

nilai total ini menunjukkan bagaimana perusahaan tertentu bereaksi 

terhadap faktor-faktor strategis eksternalnya.  

Sudah tentu bahwa dalam EFAS matrik, kemungkinan nilai 

tertinggi total score adalah 4,0 dan terendah adalah 1,0. Total score 4,0 

mengindikasikan bahwa perusahaan merespon peluang yang ada 

dengan cara yang luar biasa dan menghindari ancaman-ancaman di 

pasar industrinya. Total score 1,0 menunjukkan strategi-strategi 

perusahaan tidak memanfaatkan peluang-peluang atau tidak 

menghindari ancaman-ancaman eksternal. 

 

No Faktor Eksternal Bobot Rating Skor 

Peluang (Opportunity) 

1. Mengatur strategi kerja sama 

dengan berbagai pihak 

0,10 3 0,30 

2. Pangsa pasar yang luas. 0,13 3 0,39 

3. Kualitas produk yang diakui 

konsumen. 

0,14 4 0,56 

4. Mendapat dukungan dari Dinas 

Perdagangan. 

0,10 3 0,30 

5. Pesaing di Madiun masih 

sedikit. 

0,10 2 0,20 

6. Banyaknya pasangan menikah 

muda yang mempunyai selera 

desain furnitur yang minimalis 

0,08 2 0,16 

Sub.Total 0,65  1,91 

Ancaman (Threats) 

1. Pesaing yang bergerak pada 

bidang yang sama. 

0,08 3 0,24 

2. Konsumen yang beralih ke 0,06 2 0,12 
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perusahaan lain. 

3. Pesaing yang memberikan harga 

miring. 

0,07 2 0,14 

4. Faktor cuaca yang terkadang 

tidak menentu menjadikan 

pesanan tidak selesai tepat 

waktu. 

0,10 3 0,30 

5. Kualitas pelayanan dari 

perusahaan lain yang lebih baik 

0,04 2 0,08 

Sub.Total 0,35  0,88 

Total Kekuatan dan Kelemahan 1  2,79 

Tabel 7: Matriks EFAS 

Keterangan: 

Bobot           Rating 

 >0,20       : Sangat Penting        4 : Respon sangat bagus  

 0,11-0,20 : Penting         3 : Respon di atas rata-rata 

 0,06-0,10 : Lumayan Penting        2 : Respon rata-rata 

 0,01-0,05 : Tidak Penting        1 : Respon di bawah rata-rata 

 

Dari hasil analisis pada tabel EFAS, faktor peluang dan ancaman 

memiliki total skor 2,79. Karena total skor setengah lebih dari 4,0 

berarti ini mengindikasikan bahwa peruahaan merespon peluang yang 

ada dengan baik dan menghindari ancaman-ancaman yang datang dari 

pesaing maupun dari keadaan tidak terduga (cuaca). 

5. Matrik IE (Internal dan Eksternal) 

Untuk merumuskan strategi yang akan digunakan selanjutnya 

dicocokannya dengan matrik IE. Matrik ini didasarkan pada dua 

dimensi kunci IFAS pada sumbu X dan EFAS pada sumbu Y. 

Some Renders memiliki nilai total 2,85 pada faktor internal dan 

nilai total 2,79 pada faktor eksternal. Some Renders Madiun berada 



91 
 

 

pada posisi sel V, yang dapat menggunakan strategi pertahanan dan 

pemeliharaan. Penetrasi pasar dan pengembangan produk. 

 

Matrik IE 

 

Total nilai IFAS : 2,85 

Kuat 

4,0 – 3,0 

Rata-rata 

2,99 – 2,0 

Lemah 

1,99 – 1,0 

 

       4,0  3,0          2,0       1,0 

Tabel 

nilai 

EFAS : 

2,75 

 

Kuat 

4,0 – 3,0 

 

            3,0       

Sel I Sel II Sel III 

 

Rata-Rata 

2,99 – 2,0 

 

            2,0 

Sel IV 

Sel V Sel VI 

 

Lemah 

1,99 – 1,0 

 

            1,0 

Sel VII Sel VIII Sel IX 

 

6. Analisis SWOT dengan Matriks SWOT pada Some Renders 

Madiun 

Dengan analisis SWOT memungkinkan perusahaan untuk 

mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi baik positif 

maupun negatif dari dalam dan dari luar perusahaan. Peran kunci dari 
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SWOT adalah untuk membantu mengembangkan kesadaran penuh dari 

semua faktor yang dapat mempengaruhi perencanaan strategi dan 

pengambilan keputusan, tujuan yang dapat diterapkan pada hampir 

semua aspek industri.
161

 Hasil pada Matrik SWOT Some Renders 

Madiun berikut yang sudah ditambah dengan marketing mix: 

 Strength (S) Weakness (W) 

 1. Pilihan produk yang 

beragam. 

2. Produk yang 

ditawarkan 

berkualitas dan 

unggulan. 

3. Harga yang 

terjangkau bagi 

konsumen. 

4. Desain furnitur 

yang unik dan 

minimalis. 

5. Mengutamakan 

kualitas dari bahan 

baku. 

6. Strategi pemasaran 

melalui sosial media 

yang banyak 

diminati oleh anak 

muda saat ini. 

7. Pelayanan yang 

ramah dan 

1. Bagian pemasaran 

kurang 

memaksimalkan 

dalam kegiatan 

promosi. 

2. Letak lokasi yang 

kurang strategis. 

3. Tidak adanya 

testimoni atau 

bukti penjualan. 

4. Banyaknya pesaing 

dengan penjualan 

produk yang sama 

yang menuntut 

Some Renders 

untuk selalu bisa 

mengikuti selera 

pasaran konsumen. 

5. Kurang dalam 

pemanfaatan media 

sosial. 

                                                           
161

 Evi Aprianti, “Analisis SWOT dalam Menentukan Strategi Pemasaran Sepeda Motor 

Honda Studi pada PT. Pasific Motor 1 Cikarang,” Skripsi (Bekasi: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 

Pelita Bangsa, 2017), 29. 
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menjelaskan kepada 

konsumen dengan 

bahasa yang mudah 

dipahami. 

Opportunity (O) (SO) (WO) 

1. Mengatur 

strategi kerja 

sama dengan 

berbagai 

pihak.  

2. Pangsa pasar 

yang luas. 

3. Kualitas 

produk yang 

diakui 

konsumen. 

4. Mendapat 

dukungan 

dari Dinas 

Perdagangan 

5. Saingan di 

Madiun 

masih 

sedikit. 

6. Banyaknya 

yang 

pasangan 

menikah 

muda yang 

mempunyai 

 Memanfaatkan 

dukungan dari 

Dinas Perdagangan. 

 Mengutamakan 

kepuasan 

konsumen dengan 

model dan bentuk 

furnitur yang beda 

dengan yang lain. 

 Menjaga kualitas 

furnitur. 

 Memberikan harga 

yang sebanding 

dengan kualitas 

produk yang 

dijualkan. 

 Menggunakan 

media sosial khusus 

untuk berjualan. 

 Selalu mengupdate 

media sosial agar 

konsumen 

mengetahui desain 

terbaru Some 

Renders 

 Agar lebih 

menfokuskan 

sasaran pemasaran 

tidak hanya lewat 

media sosial saja 

tetapi juga salah 

satu contoh 

pamflet. 

 Mencari lokasi 

yang dinilai lebih 

strategis. 

 Harus memberikan 

testimoni dari 

pembelian furnitur 

sebelumnya, agar 

konsumen baru 

bisa mempercayai 

kualitas furnitur 

ataupun desain 

interiornya. 

 Harus selalu 

membaca pasar 

untuk bentuk dan 

jenis furnitur yang 

menjadi 
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selera desain 

furnitur yang 

minimalis. 

 Mempertahankan 

pelayanan agar 

konsumen merasa 

nyaman. 

trendsekarang. 

Threat (T) (ST) (WT) 

1. Pesaing yang 

bergerak 

pada bidang 

yang sama. 

2. Konsumen 

yang beralih 

ke 

perusahaan 

lain. 

3. Pesaing yang 

memberikan 

harga 

miring. 

4. Faktor cuaca 

yang 

terkadang 

tidak 

menentu 

menjadikan 

pesanan 

tidak selesai 

tepat waktu. 

5. Kualitas 

pelayanan 

dari 

 Memberikan 

inovasi yang 

berbeda tetapi tetap 

mengdepankan 

kualitas. 

 Walaupun ada 

pesaing dalam 

bidang furnitur, 

namun hal ini dapat 

diatasi dengan 

memberikan 

kualitas diatas rata-

rata dari para 

pesaing. 

 Memberikan proses 

produksi yang lebih 

tepat waktu. Jika 

memang tidak tepat 

waktu, segera 

konfirmasi kepada 

konsumen alasan 

kenapa tidak tepat 

waktu. 

 Memaksimalkan 

dalam proses 

pemasaran, hal ini 

bertujuan agar para 

pesaing tidak 

sebagai ancaman 

yang besar. 

 Lebih memilih 

lokasi di tengah 

kota agar mudah 

dijangkau oleh 

konsumen. 

 Selalu 

memperbarui 

desain furnitur dan 

harga yang 

terjangkau sesuai 

dengan kualitas 

agar konsumen 

semakin 

bertambah. 

 Meningkatkan 

kualitas pelayanan 

kepada konsumen. 
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perusahaan 

lain yang 

lebih baik. 

Tabel 8: Hasil Analisis SWOT pada Some Renders Madiun 

Menggunakan analisis faktor internal dan eksternal seperti yang 

sudah dijelaskan, maka dapat diketahui empat strategi yang terangkum 

dalam matrik SWOT yang dapat dijadikan pertimbangan perusahaan 

untuk diterapkan. Strategi tersebut adalah strengths opportunity (SO), 

strengths theats (ST), weakness opportunity (WO) dan strategi 

weakness threats (WT). Berdasarkan keterangan pada tabel matrik 

SWOT diketahui strategi yang tepat untuk dilaksanakan oleh Some 

Renders Madiun adalah sebagai berikut:  

a. Strategi Strength Opportunity (SO)  

Sesuai yang dikemukakan Irham Fahmi, strategi SO merupakan 

perusahaan menentukan strategi berdasarkan kombinasi kekuatan 

dan peluang yang bisa memanfaatkan kekuatan untuk menggunakan 

peluang sebaik-baiknya. Dalam hal ini Some Renders Madiun 

berusaha menggunakan kekuatan yang dimilikinya untuk 

memanfaatkan peluangnya. Berikut ini rekomendasi strategi yang 

dapat menjadi pertimbangan untuk diterapkan oleh Some Renders 

Madiun, antara lain: 

1) Dengan dukungan Dinas Perdagangan dan diikutkan pameran, 

maka terbuka lebar kesempatan pasar yang luas. Diikutkannya 

Some Renders di pameran INACRAFT 2018 The 20th Jakarta 

International Handicraft Trade Fair menjadikan Some Renders 

dikenal lebih luas lagi tidak hanya di Kota Madiun saja. 

Kesempatan Some Renders memamerkan furniture yang 

didesain serta diproduksi sendiri. 

2) Mengutamakan kepuasan konsumen dengan model dan bentuk 

furniture yang beda dengan yang lain. Selalu memperbarui 

desain atau furniture di laman sosial media, agar konsumen 
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mengetahui perkembangan dan juga produk baru dari Some 

Renders Madiun. 

3) Menjaga kualitas furniture. Some Renders selalu mengutamakan 

kualitas furniture, bahan yang digunakan ialah kayu jati. Kayu 

jati merupakan bahan yang digunakan untuk memproduksi 

furniture dan akan bertahan lama. 

4) Memberikan harga yang sebanding dengan kualitas produk yang 

dijualkan. Dengan harga yang tidak murah, Some Renders 

selalu mengedepankan kualitas agar konsumen merasa puas 

dengan produk yang diproduksi dan membuat konsumen 

kembali lagi ke Some Renders. 

5) Menggunakan media sosial khusus untuk berjualan. Iklan akan 

selalu muncul di laman tanpa harus mengetik Some Renders, 

aplikasi yang harus digunakan yaitu seperti Facebook ads, 

Instagram ads, Google ads, dll. Aplikasi tersebut dikhususkan 

untuk pebisnis dalam mengiklankan produknya. 

6) Selalu mengupdate bentuk dan gaya furnitur yang terbaru agar 

konsumen mengetahui. Karena masyarakat sekarang banyak 

yang menggunakan media sosial jadi Some Renders harus 

sering menggunakan media sosial untuk memberikan promosi 

dengan tepat sasaran. 

7) Mempertahankan pelayanan agar konsumen merasa nyaman dan 

merasa puas setelah membeli produk dari Some Renders. 

Kepuasan konsumen bisa mempengaruhi jumlah konsumen 

yang datang. Apabila konsumen merasa puas, maka konsumen 

akan memberikan tahu kepada konsumen yang lainnya. 

b. Strategi Strenght Threats (ST) 

perusahaan bisa memanfaatkan strenght (kekuatan) baik dalam hal 

manajemen, sistem pemasaran maupun kemampuan financial untuk 

mengatasi threats (ancaman). Berikut ini rekomendasi strategi yang 
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dapat menjadi pertimbangan untuk diterapkan oleh Some Renders 

Madiun, antara lain: 

1) Memberikan inovasi yang berbeda tetapi tetap mengedepankan 

kualitas. Memproduksi bentuk furniture berani dengan desain 

yang menantang dan berbeda tetapi tetap mengedepankan 

kualitas, supaya konsumen merasa tidak bosan dengan desain 

yang biasa dibuat Some Renders. 

2) Memberikan kualitas hasil produksi yang lebih baik. Walaupun 

ada pesaing dalam bidang furnitur, namun hal ini dapat diatasi 

dengan memberikan kualitas yang diatas rata-rata pesaing. 

3) Memberikan proses produksi yang lebih tepat waktu. Jika 

memang tidak tepat waktu, segera memberitahukan konsumen 

alasan kenapa tidak sesuai waktu. Dengan begitu konsumen 

tidak merasa kecewa jika barang yang dipesan telat dalam 

pengiriman. 

c. Strategi Weakness Opportunity (WO) 

Menurut Irham Fahmi, perusahaan membuat strategi bagaimana 

meminimalkan kelemahan yang selalu muncul dalam perusahaan 

dengan memanfaatkan peluang yang menguntungkan. Some 

Renders Madiun harus memanfaatkan peluang untuk menutupi 

kelemahan yang dimiliki. Berikut ini rekomendasi strategi yang 

dapat menjadi pertimbangan untuk diterapkan oleh Some Renders 

Madiun, antara lain: 

1) Dengan pangsa pasar yang luas, harus lebih menfokuskan 

sasaran pemasaran dengan tidak hanya lewat media sosial saja 

tetapi dengan membuat brosur atau pamflet/baliho. Agar 

masyarakat mengetahui keberadaan Some Renders di Madiun 

pada saat melihat papan pamflet. 

2) Mencari lokasi yang strategis agar konsumen mengetahui Some 

Renders tidak hanya sosial media. Untuk masyarakat umum bisa 

mengetahui Some Renders jika berada di pusat keramaian. 
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3) Konsumen yang mengakui kualitas Some Renders, harusnya 

memberikan testimoni dari konsumen yang sudah menikmati 

hasil desain ataupun furnitur dari Some Renders, agar konsumen 

baru bisa mempercayai kualitas furniturnya ataupun desain 

interiornya. 

4) Selalu membaca pasar untuk bentuk dan jenis furnitur yang 

sedang menjadi trend. Agar tidak selalu monoton dengan desain 

yang terus berulang. Pangsa pasar sangat berpengaruh bagi 

semua usaha bisnis agar tidak ketinggalan jaman. 

d. Strategi Weakness Threats (WT) 

Menurut Fahmi perusahaan harus meminimalkan kelemahan yang 

ada dan menghindari ancaman yang terjadi sewaktu-waktu. Berikut 

ini rekomendasi strategi yang dapat menjadi pertimbangan untuk 

diterapkan oleh Some Renders Madiun, antara lain: 

1) Memaksimalkan dalam proses pemasaran, hal ini bertujuan agar 

para pesaing tidak sebagai ancaman yang besar. Dengan selalu 

menargetkan sasaran pemasaran dan juga melakukan promosi 

secara offline ataupun online. 

2) Lebih memilih lokasi di tengah kota agar mudah dijangkau oleh 

konsumen. Serta dapat terlihat bagi masyarakat umum pada saat 

melewati Some Renders. 

3) Selalu memperbarui desain furnitur dan harga yang terjangkau 

sesuai dengan kualitas agar konsumen semakin bertambah.  

4) Meningkatkan kualitas pelayanan kepada konsumen.  Karena 

konsumen akan kembali membeli produk apabila merasa 

nyaman apabila membeli dari tempat yang memberikan 

pelayanan yang sesuai. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Pada penelitian ini yang berjudul Analisis SWOT dalam 

Menentukan Strategi Pemasaran pada Usaha Furniture di Some Renders. 

Maka dapat diambil kesimpulan: 

1. Strategi pemasaran yang digunakan Some Renders Madiun yaitu 

mengacu kepada marketing mix 7P. Untuk segi product, price, 

peopledan prosesSome Renders sudah melakukan strategi tepat 

sasaran dengan tujuan perusahaan. Tetapi segi place, Some Renders 

belum mempunyai lokasi yang strategis. Promotion yang dilakukan 

hanya dilakukan lewat media online dan kurang secara offline (iklan, 

pamflet, dll). Dan secara phisycal eviden, Some Renders jarang 

memperbarui produknya di media sosial dan menampilkan bukti 

kepuasan konsumen setelah membeli produk Some Renders. 

2. Strategi yang dapat digunakan Some Renders Madiun berdasarkan 

matriks SWOT yaitu dengan memanfaatkan dukungan dari Dinas 

Perdagangan untuk lebih luas memasuki pangsa pasar, 

memaksimalkan promosi secara media online ataupun offline, selalu 

membaca pangsa pasar setiap saat,mengutamakan kepuasan konsumen 

dengan kualitas produk, memperbanyak model furnitur dan harga yang 

terjangkau serta mencari lokasi yang strategis untuk menarik minat 

konsumen. 

B. Saran 

Berdasarkan hasil analisis yang penelitian yang telah disimpulkan, 

maka peneliti dapat memberikan saran-saran yang bermanfaat bagi pihak 

yang terkait dalam penelitin ini. Adapun saran-saran yang diberikan adalah 

sebagai berikut: 

- Some Renders diharapkan untuk lebih memperhatikan cara 

memasarkan produknya melalui media sosial agar lebih dikenali oleh 
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masyarakat Kota Madiun dan membuat promosi secara offline seperti 

memasang pamflet di sudut kota. 

- Some Renders diharapkan perlu untuk membuat testimoni. Hal ini 

dilakukan agar orang-orang dapat melihat bagaimana tanggapan dan 

respon dari para konsumen, sehingga masyarakat akan tertarik. 

- Dalam penentuan lokasi showroom Some Renders diharapkan untuk 

lebih memikirkan ulang, karena dengan lokasi yang strategis maka 

konsumen dapat dengan mudah untuk menjangkaunya. 
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