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Tingkat perubahan yaag berjalan dengan cepat pada semua sisi kehidupan 
menjadi ciri utama yang dihadapi oleh berbagai dunia usaha saat ini. Apalagi 
kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa perekonomian di dunia mengalami 
perturnbullan yang terus melambat dan bahkan telah mengalami resesi, sementara 
di dalam negeri, kondisi sosial politik dan keamanan masih belum stabil, antara 
lain diwamai dengan pergantian pemerintah pada pertengahan tahun 2001, 
diterapkannya Undang-Undang otonomi daerah yang membuat sedikit kegalauan 
di kalangan birokrat, serta berbagai masalah restrukturisasi ekonomi yang masih 
terus berlanjut sementara resiko dan ketidakpastian usaha masih tetap tinggi. Hal 
ini mengakibatkan turunnya tingkat pendapatan, banyak perusahaan tidak dapat 
lagi menjalankan kegiatan operasionalnya, turunnya kepercayaan dunia usaha 
untuk berproduksi dan investasi, serta memicu persaingan dunia usaha yang ada 
menjadi semakin dinamis dan kompetitif untuk tetap bertahan dan unggul. 

PT. XYZ merupakan salah satu perusahaan yang bergerak dalam industri 
alat-alat besar dan menjadi dealer alat-alat berat dari Caterpillar, juga tidak lepas 
dari pengaruh berbagai krisis yang terjadi. Oleh sebab itu, perusahaan sebagai 
pemain baru pada forklift market dengan optimis melihat adanya peluang ke depan 
untuk merebut pangsa pasar di dalam negeri dengan memperhatikan lingkungan 
eksternal bisnis melalui persiapan strategi bersaing yang tepat untuk menghadapi 
ketidakpastian dan trend persaingan industri alat-alat berat di masa depan secara 
komprehensif dan terintegrasi sehingga dapat meningkatkan daya saing 
(conlpetitive advantage). 

Berawal dari kondisi tersebut maka rumusan masalah dalam geladikarya ini 
adalah : (1) Bagaimana strategi bersaing yang dilaksanakan oleh perusahaan 
selama ini ? (2) Faktor-faktor apakah yang secara kritis mempengaruhi 
perkembangan perusahaan dalam industri, baik secara eksternal maupun internal ? 
(3) Bagaimana alternatif strategi bersaing yang paling sesuai bagi perusahaan. 
Tujuan dari geladikarya ini adalah : (1) Mengidentifikasi faktor-faktor lingkungan 
eksternal dan internal yang secara kritis mempengaruhi posisi bersaing 
perusahaan. (2) Memformulasikan alternatif strategi bersaing yang dapat 
dilakukan perusahaan dalam menghadapi perubahan lingkungan. (3) Memilih 
strategi yang paling sesuai bagi perusahaan. 

Metodologi yang digunakan dalam geladikarya ini adalah studi kasus 
dengan metode deskriptif yang sampelnya ditentukan secara sengaja (purposive 
sampling) untuk menjawab pennasalahan yang ada. Untuk analisis lingkungan 
internal dan eksternal dilakukan dengan analisis matriks IFE dan matriks IFE yang 
menghasilkan matriks IE dan analisis industri. Selanjutnya, dilakukan analisis 
SWOT dan SPACE untuk menentukan posisi perusahaan dan altematif strategi 
yang mungkin digunakan oleh perusahaan. Alternatif strategi yang berhasil 
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dirumuskan akan dianalisis dengan QSPM untuk mendapatkan strategi yang 
paling sesuai dari alternatif yang dirumuskan. 

Secara keseluruhan, hasil analisis industri berada pada posisi sedang, yang 
berarti kekuatan tekananlgaya persaingan dan tingkat keuntungan yang diperoleh 
pemsahaan dalam industri ini tidak terlalu besar. Nanlun, yang perlu diperhatikan 
perusahaan dalam tekananlgaya pesaingan industri adalah ancaman masuknya 
pendatang baru (3,09) terutama pencapaian faktor skala ekonomi karena bisa 
dijadikan barrier to entry bagi pemain yang sudah ada agar tidak mengurangi 
perolehan laba dalam industri, Selanjutnya, persaingan antar perusahaan dealer 
alat berat Indonesia (2,87), tawar menawar pemasok (2,75) dan tawar menawar 
pembeli (3,Ol) berada pada posisi sedang, sedangkan ancaman produk substitusi 
(1 $4) berada pada posisi rendah. 

Berdasarkan analisis lingkungan internal-eksternal perusahaan menunjukkan 
ballwa : (1) faktor kekuatan, meliputi ; brand image Caterpillar (0,38); dukungan 
jaringan distribusi dan kantor cabang (0,32); part dan service facility (0,29); 
initialprice yang lebih rendah dari pesaing (0,26); warranv dan range ofproduct 
yang luas (0,24). (2) faktor kelemal~an, meliputi ; terbatasnyaproduct knon~ledge 
perusahaan pada front liners (0,14); terbatasnya- jumlah salesman specialist 
(0,13); right bussiness procedure (0,ll); sebagai pemain baru dalam fork19 
market sehingga customer base dan populasinya masih terbatas (0,lO). (3) faktor 
peluang, meliputi ; pertumbuhan forklifl market Indonesia (0,40); Kebijakan 
pemerintah (0,36); perluasan pabrik dan industri (0,30); pertumbuhan ekonomi 
(0,28); kondisi politik (0,23); suku bunga (0,20) dan global investnwnt (0,18). 

Selanjutnya, faktor ekstemal dan internal perusahaan diposisikan pada 
matriks IE yang menghasilkan skor IFE sebesar 2,31 dan skor EFE sebesar 3,63 
sehingga PT. XYZ berada pada kuadran 11, yaitu pembangunan dan pertumbuhan 
dengan strategi yang dapat dipilih adalah strategi pertumbuhan melalui strategi 
intensif seperti penetrasi pasar dan pengembangan pasar untuk meningkatkan 
nzarket share perusahaan. 

Analisis selanjutnya adalah SWOT untuk menentukan posisi perusahaan 
dalam dengan membandingkan kekuatan perusahaan dengan kelemahan 
perusahaan serta peluang dengan ancman pemsahaan, menunjukkan bahwa total 
skor kekuatan adalah 1,83 dan total skor kelemahan perusahaan adalah 0,48 
sehingga perusahaan berada pada fase pertumbuhan (kuadran I) yang berarti 
perusahaan dengan kekuatannya berusaha memanfaatkan peluang yang ada 
sehingga yang sesuai diterapkan adalah yang mendukung kebijakan pertumbuhan 
agresif (growth oriented strategv). 

Posisi perusahaan dengan analisis SPACE berada pada kuadran bersaing 
yang terletak di kanan bawah matrik, yang berarti perusahaan memiliki 
keunggulan bersaing yang cukup dengan memanfaatkan kekuatan dan peluang 
serta mengatasi kelemahan dan menghindari ancaman yang ada pada pertumbuhan 
industri yang tidak terlalu besar. 

Dari keseluruhan analisis yang dijalankan, tidak semua strategi pertunlbuhan 
yang ada dapat diterapkan di perusahaan, seperti strategi integrasi kedepan, 
vertikal, pengembangan produk dan usaha patungan sebab kondisi perusahaan 
sebagai dealer tunggal brand Caterpillar yang mengimpor forklifl dalam bentuk 

http://www.mb.ipb.ac.id



CBU dengan kondisi pertumbuhan ekonomi yang tidak terlalu tinggi, baik untuk 
pertumbuhan forkliji market atau pertumbuhan ekon'omi Indonesia. 

Hasil analisis QSPM menunjukkan bahwa strategi penetrasi pasar (TAS = 
6,82) dan strategi pengembangan pasar (TAS = 6,33) adalah sangat menarik dan 
dapat diterapkan oleh perusahaan baik secara terpisah atau dengan 
mengkombinasikan keduanya untuk menciptakan strategi yang lebih unggul dan 
competitive advantage sesuai segmen industri, artinya ukuran yang memadai dan 
potensi pertumbuhan yang baik. 

Implikasi strategi tersebut bagi perusallaan adalah : 

A. Strategi Tingkat Unit Bisnis 
Strategi unit bisnis perusahaan yang berhasil dimmuskan dari analisis adalah 

strategi pertumbuhan (growth strategies) untuk pasar saat ini atau pasar baru, 
yang dibedakan atas strategi penetrasi pasar (market penetration strategy) dan 
strategi pengembangan pasar (market development strategy), dimana perusahaan 
dapat memilih salah satu atau mengkombinasikan keduanya untuk mendapatkan 
suatu alternatif strategi yang unggul. 

1. Penetrasi Pasar (Market Penetration Strategy) 
Strategi penetrasi pasar sangat menarik diterapkan sehingga perusahaan 

dapat meningkatkan market share melalui usaha pemasaran yang lebih gencar, 
seperti menambah jumlah salesman specialist gbrklij7, meningkatkan promosi 
untuk publisitas, meningkatkan jumlah barang promosi penjualan ekstensif. 

2. Pengembangan Pasar (Market Developnrent Sfrafegy) 
Alternatif strategi pengembangan pasar dapat diterapkan pada perusahaan 

dengan mengidentifikasi pemakaian baru (new uses) dan pemakai baru (new 
users) dengan jalan promosi dan semis. 

B. Strategi Pemasaran 
Strategi Pemasaran merupakan rencana yang menjabarkan ekspektasi 

perusahan akan dampak dari berbagai aktivitas atau program pemasaran terhadap 
permintaan produk atau lini produk ke pasar sasaran tertentu. Perusahaan dapat 
menggunakan dua atau lebih program pemasaran secara bersamaan karena setiap 
jenis program memiliki pengaruh yang berbeda-beda terhadap permintaan. Oleh 
sebab itu, dibutuhkan mekanisme yang dapat mengkoordinasikan program 
pemasaran secara selaras dan terintegrasi dengan sinergik yang akan menjadi 
jembatan antara strategi korporat dan analisis situasi sehingga program pemasaran 
yang bersifat action-oriented bisa tetap konsisten. 

I. Strategi Permintaan Primer 
Strategi ini dirancang untuk menaikkan tingkat permintaan terhadap bentuk 

produk (product form) atau kelas produk (product class) berdasarkan sasaran tipe 
customer, yaitu : ( 1 )  New customer dengan meningkatkan kesediaan membeli dan 
kemampuan membeli. (2 )  Customer saat ini dengan menarnbah situasi 
penggunaan dan menaikkan tingkat konsumsi. 

2. Strategi Permintaan Selektif 
Strategi ini dirancang dengan cara : (1) Memperluas pasar yang dilayani. (2) 

Merebut customer dari pesaing dengan pemasaran yang lebih unggul dan 
dflerentiated positioning. (3) Mempertahankan atau meningkatkan permintaan 
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dari customer saat ini dengan mempertahankan tingkat kepuasan custonler yang 
tinggi dan relationship marketing. 

3. Strategi Masuk Bertahap 
Pemsahaan dapat menerapkan strategi masuk secara bertahap dengan 

menginvestasikan sumberdaya yang besar untuk ~nenciptakan identifikasi brm~d 
serta rneningkatkan fasilitas dan servis. 

Untuk memposisikan brand ke benak konsumen, perusahaan dapat 
melakukannya melalui : (1) Segmentasi dengan pola seleksi pasar sasaran 
(selective specialization). (2) Targeting berdasarkan potensi laba dan kesesuaian 
dengan strategi korporat perusahaan. (3) Positioning. 

4. Strategi Manajernen Merek 
Citra merek yang kuat akan menlberikan sejumlah keungguian seperti posisi 

pasar yang lebih superior dibandingkan pesaing, kapabilitas unik yang sulit ditiru, 
loyalitas pelanggan dan pembelian ulang yang lebih besar sehingga dapat 
memperoleh posisi terbaik dalam benak customer. 

C.  Program Pemasaran 

1. Strategi Harga .- 
Diusahakan sefleksibel mungkin dalam memenuhi permintaan custonler 

melalui kontrak yang akan ditandatangani. 

2. Strategi Komunikasi Pernasarau Terpadu 
Elemen bauran promosi yang dapat ditempuh oleh perusahaan, mencakup 

personal selling, promosi penjualan, periklanan, public relations, dan direct 
nzarketing. 

3. Strategi Distribusi dan Penjualan 
Tujuan strategi ini adalah memanfaatkan saluran distribusi yang paling 

efisien sehingga memberikan keuntungan yang paling memadai pada pasar 
sasaran yang dituju, dengan cara identifikasi conzpetitive advantage dan 
mengeksploitasi contpetitive advantage yang dimiliki serta ~nengelola saluran 
distribusi secara efisien d m  optimal. 

Ada dua jenis pengelolaan delivery channel yang dapat dipilih perusahaan, 
yaitu sistem cabang (branch network) dan non-branch network, namun terlebih 
dahulu perlu dilakukan identifikasi segmen mana yang menginginkan hunzan 
touch dan mana yang mempunyai toleransi yang tinggi terhadap impersonifikasi 
pelayanan pemsahaan untuk mendapatkan hasil yang lebii tepat atau kombinasi 
dari keduanya. 

Kata Kunci : Strategi Bersaing, Pembahan Lingkungan, Forklifl, Analisis Industri, 
Analisis Internal-Eksternal, ~na l i s i s  SWOT, Analisis SPACE, 
QSPM, Strategi Penetrasi, Strategi Pengembangan Pasar. 
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