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ABSTRAKSI
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya meningkatkan omzet penjualan smartphone BlackBerry dengan menggunakan analisis SWOT pada PT
Teletama Artha Mandiri (TAM) depo Banjarmasin. Teknik pengumpulan data
yang dipergunakan pada penelitian ini adalah dengan penelitian kepustakaan
dan lapangan. Sampel berjumlah 85 orang konsumen smartphone BlackBerry di
Banjarmasin. Dari hasil analisis SWOT, smartphone BlackBerry yang dipasarkan
oleh PT TAM depo Banjarmasin berada pada posisi diversifikasi yang terletak
pada kuadran II. Upaya yang diterapkan adalah strategi diversifikasi yang mana
smartphone BlackBerry yang dipasarkan saat ini dalam kondisi kuat dan siap
untuk bersaing.
Kata kunci: omzet penjualan, analisis SWOT
ABSTRACT
The purpose of this study was to determine the effort to increase sales turnover
of BlackBerry smartphone using SWOT analysis on Teletama PT Artha Mandiri
(TAM) depot Banjarmasin. Data collection techniques used in this study was the
literature and field research. Samples numbered 85 BlackBerry smartphone customers in Banjarmasin. The results of SWOT analysis showed that BlackBerry
smartphones marketed by PT TAM depot Banjarmasin were on diversification in
quadrant II. The strategy which applied by the company was diversification in
very good condition to compete with.
Keywords: sales turnover, SWOT analysis

PENDAHULUAN

lahan tapi pasti BlackBerry mulai ditinggalkan peminatnya. Hal ini tentu sangat berpengaruh terhadap pendapatan perusahaan
yang hanya mampu menjual 528 unit hingga
bulan Oktober tahun 2015.
PT Teletama Artha Mandiri (TAM)
depo Banjarmasin adalah sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang pendistribusian alat komunikasi yang menjadi salah satu penyalur resmi yang menjual produk
BlackBerry area Kal-Sel-Teng, merasakan
imbas dari terus menurunnya omzet penjualan tersebut. Menurunnya volume omzet
penjualan produk BlackBerry secara terus
menerus tentu mengakibatkan penerimaan
pendapatan PT TAM Depo Banjarmasin
menjadi menurun karena perolehan laba
dari omzet penjualan juga menurun.

BlackBerry salah satu merek ternama yang mengusung teknologi smartphone
beberapa tahun lalu sempat menjadi primadona para pengguna teknologi komunikasi.
Menurut sumber BlackBerry Indonesia pada
tahun 2011 lalu BlackBerry memiliki pangsa
pasar sebesar 43% di Indonesia. Hal ini
dikarenakan konon BlackBerry memiliki fiturfitur yang lebih canggih ketimbang merekmerek
pendahulunya
seperti,
Nokia,
Siemens, Motorolla dan lain-lain.
Kesuksesan BlackBerry dapat dilihat
dari penjualan yang cukup baik khususnya
di daerah Banjarmasin yaitu pada tahun
2011 mencapai 3.122 unit. Namun, rupanya
kesuksesan ini tidak berlangsung lama. Per-
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Menurunnya omzet penjualan produk
BlackBerry disebabkan oleh banyak faktor.
Salah satunya adalah persaingan yang sangat ketat pada dunia smartphone baik itu
persaingan dengan distributor perusahanperusahaan lain yang menjual produk BlackBerry ataupun persaingan dengan produk
smartphone merek lainnya seperti Samsung,
Xiaomi, Oppo, I-Phone dan lain-lain.
Perubahan situasi dan kondisi ekonomi sekarang ini memungkinkan bagi suatu
perusahaan melakukan serangkaian strategi
dan upaya untuk mempertahankan perusahaan agar tetap bisa bertahan. Persaingan
yang semakin ketat membuat perusahaan
harus menentukan upaya-upaya seperti apa
yang akan diambil agar dapat memenangkan persaingan. Karena suatu perusahaan
pada prinsipnya dipengaruhi oleh dua kondisi lingkungan yang berbeda yaitu lingkungan
eksternal dan internal, maka diperlukan suatu upaya yang baik untuk menghadapi kedua jenis lingkungan tersebut agar dapat
memenangkan persaingan perusahaan harus mampu memberikan kepuasan kepada
pelanggan.
Upaya meningkatkan omzet penjualan merupakan rencana yang menjabarkan
harapan dan tujuan perusahaan akan dampak dari berbagai kreativitas atau program
pemasaran terhadap permintaan poduk atau
lini penjualan produknya di pasar. Oleh sebab itu, perusahaan` membutuhkan mekanisme yang dapat mengkoordinasikan program-program itu sejalan dan terintegritas
dengan sinergistik. Dengan demikian, manajemen perusahaan diharapkan mampu melakukan pemasaran yang efektif dalam memenangkan persaingan, baik melalui pemberian informasi maupun meningkatkan pelayanan kepada pelanggan secara luas sehingga omzet penjualan produk dapat meningkat sebagaimana yang diharapkan.
Upaya meningkatkan omzet penjualan merupakan suatu tujuan untuk memajukan dan mencapai tujuan perusahaan. Oleh
karena itu, perusahaan perlu melakukan
analisa lingkungan internal dan eksternal
yang berguna dalam mengidentifikasi dan
memutuskan langkah apa yang hendak dilakukan agar produk yang dijual dapat diterima oleh para konsumennya. Analisa lingkungan internal dan eksternal merupakan
dasar yang efektif untuk dapat dijadikan
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sebagai bahan pertimbangan. Kenyataan
tersebut dapat dipahami kerena dalam kondisi pasar yang dinamis akan terjadi persaingan yang sangat ketat. Jika perusahaan
kurang mampu membaca situasi dan mengambil upaya yang tepat, maka pangsa pasar
bagi produk yang dipasarkan akan terganggu. Untuk itu analisa lingkungan menyangkut respon konsumen terhadap produk yang
dijual memegang peranan yang sangat penting dalam usaha mengetahui sejauh mana
potensi pasar dapat dimanfaatkan, sehingga
dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan manajemen perusahaan terkait dengan
upaya yang harus dilakukan dalam memenangkan kerasnya persaingan.
Metode analisa yang dapat digunakan oleh perusahaan dalam mengidentifikasi
lingkungan adalah analisis SWOT yang dapat mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman yang ada.
Faktor kekuatan (strengths) dan kelemahan
(weaknesses) merupakan faktor yang disebabkan oleh lingkungan internal perusahaan, sedangkan peluang (opportunities) dan
ancaman (threats) merupakan faktor yang
disebabkan oleh lingkungan eksternal perusahaan. Jadi, analisis SWOT dapat dijadikan
instrumen yang efektif bagi para pengambil
keputusan untuk memaksimalkan peranan
faktor kekuatan dan pemanfaatan peluang
dan sekaligus berperan sebagai alat untuk
meminimalisasi kelemahan yang terdapat
dalam perusahaan dan menekan dampak
ancaman yang timbul dari luar perusahaan
tersebut.
Berdasarkan uraian di atas, maka
penulis tertarik untuk melakukan penelitian
mengenai upaya meningkatkan omzet penjualan smartphone BlackBerry dengan analisis SWOT pada PT Teletama Artha Mandiri
(TAM) depo Banjarmasin.

TINJAUAN PUSTAKA
Omzet Penjualan
Omzet penjualan suatu produk sangat berkaitan dengan besarnya jumlah
penawaran kepada pelanggan sesuai tingkat
kepuasan atas produk yang digunakannya.
Daniel (2010:26) mengemukakan bahwa
omzet penjualan menunjukkan nilai penawaran yang memiliki kesan sesuai dengan
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tingkat kemampuan konsumen untuk membeli dan memiliki suatu produk yang dinyatakan dengan nilai finansial atau nominal.
Tjiptono (2008:118) menyatakan bahwa omzet penjualan diterapkan dalam tiga apresiasi yaitu: pertama, tingkat penjualan yang
ingin dicapai, kedua, pasar yang ingin
dikembangkan sebagai kegiatan transaksi
atau tempat melakukan transaksi dan ketiga,
adalah keuntungan atas penjualan.
Menurut Damayanti (2008:148) kebanyakan manajer perusahaan selalu berharap agar perusahaan mengalami peningkatan dalam omzet penjualan dibandingkan dengan perusahaan lainnya. Harapan tersebut
tidak akan menjadi kenyataan apabila para
manajer tidak bertindak dengan jeli dan konsisten dalam memecahkan persoalan strategi pemasaran yang harus diterapkannya,
agar omzet penjualan ditingkatkan.
Dalam menghadapi persaingan yang
semakin ketat, Kartanegara (2009:46) menyatakan bahwa setiap perusahaan dipaksa
untuk mampu berkompetitif secara sehat
dalam mempertahankan peningkatan omzet
penjualan. Omzet penjualan tersebut seyogyanya diperlukan dan diperkokoh berdasarkan posisi perusahaan dalam meningkatkan
trend penjualannya yang sesuai dengan
segmentasi, targeting dan positioning pasar.
Menurut Kotler (2008:168) perolehan
peningkatan penjualan yang tinggi akan terpenuhi apabila: (1) kekuatan-kekuatan dari
luar perusahaan dapat memberikan keuntungan, (2) kinerja perusahaan secara ratarata mengalami peningkatan setiap periode
waktu, (3) setiap omzet penjualan tidak
mengalami penurunan, (4) setiap omzet perusahaan meningkat sesuai dengan besarnya jumlah pelanggan, dan (5) tidak terpengaruh oleh faktor-faktor yang kurang komparatif dalam mempengaruhi omzet penjualan yang diterima.
Dalam melakukan kegiatan bisnisnya
suatu perusahan dapat mengalami penurunan omzet penjualan yang dikarenakan beberapa faktor dari dalam dan luar perusahaan
tersebut. Menurut Nitisemito (2009:196) faktor yang menyebab turunnya omzet penjualan yaitu sebagai berikut ini.
1. Faktor internal, yaitu turunnya omzet
penjualan dapat terjadi karena kesalahan perusahaan itu sendiri Faktor internal
terdiri atas sebagai berikut.
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a. Kualitas produk turun.
b. Jasa yang diberikan bertambah jelek.
c. Sering kosongnya persediaan barang.
d. Penurunan komisi penjualan yang
diberikan.
e. Pengetatan terhadap piutang yang
diberikan.
f. Turunnya kegiatan penjualan.
g. Penurunan kegiatan promosi dan
promosi penjualan.
h. Penetapan harga jual yang tinggi.
2. Faktor eksternal, yaitu turunnya omzet
penjualan dapat terjadi di luar kekuasaan perusahaan itu sendiri. Faktor eksternal terdiri atas sebagai berikut.
a. Perubahan selera konsumen.
b. Hadirnya pesaing baru.
c. Munculnya barang pengganti.
d. Pengaruh psikologis.
e. Perubahan kebijakan pemerintah.
f. Agresifnya pesaing.
Analisis SWOT.
Melihat lingkungan bisnis modern
dan dinamis, perusahaan harus memberikan
perhatian lebih pada kondisi lingkungan perusahaan eksternal dan internal (Adeoye dan
Elegunde, 2012; Hit el al, 2011; Wang dan
Tang, 2013). Menurut Kazmi (2008:21) analisis lingkungan adalah pemantauan, evaluasi, dan menyebarkan informasi dari lingkungan eksternal dan internal untuk orangorang kunci dalam perusahaan dan organisasi.
Analisis SWOT adalah suatu alat perencanaan strategis yang penting untuk
membantu perencana untuk membandingkan kekuatan dan kelemahan internal perusahaan dengan kesempatan dan ancaman
eksternal (Kurtz, 2008:45). Analisis SWOT
adalah simpel tetapi merupakan alat bantu
yang sangat kuat untuk memperbesar kapabilitas serta mengetahui ketidakefisienan
sumber daya perusahaan, kesempatan dari
pasar dan ancaman eksternal untuk masa
depan agar lebih baik lagi (Thompson,
Strickland, dan Gamble, 2010: 97).
Kotler (2008:51) menambahkan bahwa analisis SWOT berdasarkan asumsi suatu strategi yang efektif adalah memaksimalkan kelemahan dan ancaman. Identifikasi
SWOT adalah sebagai berikut ini.
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1. Strenght (Kekuatan). Kekuatan adalah
sumber daya, keterampilan atau keunggulan lain yang dimiliki perusahaan relatif terhadap pesaing dan kebutuhan dari
pasar yang dilayani dengan sumber daya, keuangan, citra, kepemimpinan dan
pasar. Contoh kekuatan adalah sebagai
berikut ini.
a. Hak paten.
b. Nama merek yang kuat.
c. Reputasi yang baik dimata pelanggan.
d. Keuntungan biaya operasional.
e. Sumber daya yang baik.
f. Akses menguntungkan pada jarringan distribusi.
2. Weakness (Kelemahan). Kelemahan
merupakan keterbatasan atau kekurangan dalam sumber daya, keterampilan
dan kemampuan yang serius menghalangi kinerja efektif suatu perusahaan.
Contoh kelemahan adalah sebagai berikut ini.
a. Kurangnya perlindungan hak paten.
b. Nama merek yang lemah.
c. Reputasi buruk diantara pelanggan.
d. Struktur biaya tinggi.
e. Kurangnya sumber daya yang baik.
3. Opportunities (Peluang). Peluang merupakan terbukanya ruang kesempatan
bagi perusahaan dan produk situasi utama yang menguntungkan dalam lingkungan perusahaan atau industri. Identifikasi dari segmen pasar, perubahan dalam keadaan bersaing, perubahan teknologi, dan hubungan pembeli pemasokpemasok menunjukkan suatu peluang.
Contoh peluang adalah sebagai berikut.
a. Kebuthan pelanggan yang tidak dipenuhi pasar.
b. Kedatangan teknologi baru.
c. Pelonggaran peraturan.
d. Penghapusan hambatan perdagangan internasional.
4. Threaths (Ancaman). Ancaman merupakan suatu kondisi utama yang tidak
menguntungkan dalam lingkungan luar
suatu perusahaan. Ancaman adalah rintangan-rintangan dan hambatan utama
bagi posisi sekarang atau yang diinginkan dari para pesaing-pesaing baru dan
yang telah ada. Contoh adalah sebagai
berikut ini.

71

a. Perubahan selera konsumen dari
produk-produk perusahaan.
b. Munculnya produk-produk pengganti
c. Peraturan baru.
d. Peningkatan hambatan perdagangan.
Matriks Internal-Eksternal.
Matriks merupakan suatu metode
yang handal dalam memilih strategi induk.
Ide utama yang melatarbelakangi penggunaan matriks adalah bahwa terdapat dua jenis
variabel yang mutlak mendapat perhatian
dalam melakukan analisis yang sifat strateginya yaitu: (1) maksud utama penentuan
strategi dasar dan (2) pemilihan penekanan
perhatian pada faktor eksternal dan internal
yang mengarah pada orientasi pertumbuhan
atau kemampuan memperoleh keuntungan,
(Siagian, 2008:377).
Matriks internal dan eksternal adalah
suatu alat yang menggunakan ukuran internal perusahaan dan eksternal perusahaan
yang dihadapi. Tujuan penggunaan alat ini
adalah untuk mengetahui dimana posisi
perusahaan dan strategi apa yang harus
dilakukan.
Tabel 1. Matriks Internal-Eksternal
Kuat
Rata-rata
Besar
I
II
Medium
IV
V
Rendah
VII
VIII
Sumber: Rangkuti (2008:42)

Lemah
III
VI
IX

Keterangan:
1. Strategi pertumbuhan yang merupakan
perusahaan itu sendiri (sel I, II, dan sel
V) atau upaya dipersifikasi (sel VII dan
VIII).
2. Strategi stabilitas (sel VI) adalah strategi
yang ditetapkan tanpa merubah arah
strategi yang telah ditetapkan.
3. Strategi penciutan (sel III, VI, dan IX)
adalah usaha memperkecil usaha yang
dilakukan perusahaan.
Matriks SWOT.
Matriks SWOT adalah alat yang dipakai untuk menyusun faktor-faktor strategi.
Matriks ini dapat menggambarkan secara jelas bagaimana peluang dan ancaman yang
dihadapi perusahaan dapat disesuaikan dengan kekuatan dan kelemahan yang dimilikinya.
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Ancaman

Peluang

Tabel 2. Matriks SWOT
Kekuatan
Kelemahan
Strategi SO
Strategi WO
Ciptakan strategi Ciptakan
strategi
yang mengguna- yang meminimalkan
kan kekuatan un- kelemahan
untuk
tuk memanfaatkan memanfaatkan pepeluang
luang
Strategi ST
Strategi WT
Ciptakan strategi Ciptakan
strategi
yang mengguna- yang meminimalkan
kan kekuatan un- ancaman
tuk mengatasi ancaman
Sumber: Rangkuti (2008:32)
Setiap perusahaan perlu memahami
siapa pesaingnya, bagaimana posisi produk
atau pasar pesaing tersebut yaitu apa strategi mereka, kekuatan dan kelemahan pesaing, struktur biaya pesaing, dan kapasitas
produksi para pesaing (Tjiptono, 2008:7).
Kunci seluruh kegiatan pemasaran adalah
saat melakukan serangan persaingan, harus
fokus pada kelemahan pesaing, sehingga
pesaing bisa dikalahkan. Selain itu, strategi
yang dilakukan harus berubah-ubah sehingga para pesaing tertinggal terus dan tidak
dapat mengikuti strategi yang kita lakukan,
(Radiany, 2006:93).
Penelitian Terdahulu.
Penelitian terdahulu yang menjadi acuan peneilitian ini adalah sebagai berikut ini.
1. Sahab (2012) meneliti tentang analisis
SWOT untuk penentuan strategi pemasaran handphone di Sidoarjo, dengan
teknik analisis data deskriptif kualitatif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa
posisi BlackBerry, Nokia, dan Samsung
berada pada koordinat (0,51:0,9) artinya
bahwa posisi tersebut berada pada
kuadran I yang menunjukkan BlackBerry, Nokia, dan Samsung harus menerapkan strategi agresif sehingga dapat
memanfaatkan peluang yang ada. Pangsa pasar BlackBerry, Nokia, dan Samsung bisa naik kembali. Strategi yang
digunakan yaitu BlackBerry dengan strategi iklan, Nokia dengan strategi harga
dan iklan, dan Samsung dengan strategi
iklan.
2. Susilowati (2015) meneliti tentang analisis SWOT awareness produk kartu seluler dengan menentukan strategi pema-
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saran di Provinsi DIY dengan teknik
deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa strategi yang digunakan oleh
provider-provider kartu GSM adalah sebagai berikut ini
a. Simpati, memperbesar jaringan di
Indonesia dengan memanfaatkan
kekuatan sinyal yang kuat, suara
yang jelas, teknologi canggih.
b. AS, memperluas pangsa pasar dengan memanfaatkan jaringan yang
luas, sinyal kuat, pilihan paket banyak dan harga yang lebih murah.
c. IM3, meningkatkan pelayanan prima
dengan jaringan operasional yang
didukung oleh kantor layanan galeri
indosat dan griya indosat yang terbesar di Indonesia.
d. Mentari, memperluas jaringan di Indonesia agar dapat meningkatkan
pelayanan pada segmen pasar dan
market share yang masih luas dengan tarif murah dan meningkatkan
diversifikasi produk.
e. XL, menggunakan teknologi canggih
untuk memperluas jaringan, pelayanan yang baik dan meningkatkan
kualitas sinyal.
3. Sutanto (2013) meneliti tentang manajemen dan pengembangan pemasaran pada usaha PT Indokharisma Agung Sentosa dengan Analisis SWOT dengan
teknik deskriptif. Berdasarkan analisis
SWOT menunjukkan bahwa strategi PT
Indokharisma Agung Sentosa memasarkan produknya ke daerah-daerah, kotakota kecil demi meningkatkan omzet
penjualan.
Kerangka Konseptual
PT Teletama Artha Mandiri (TAM)
depo Banjarmasin sebagai distributor BlackBerry yang mengalami penurunan omzet
penjualan secara berturut-turut selama lima
tahun ini. Untuk meningkatkan omzet penjualannya di tengah kerasnya persaingan bisnis, maka PT Teletama Artha Mandiri (TAM)
depo Banjarmasin menggunakan metode
analisis SWOT dengan memaksimalkan kekuatan dan peluang, serta secara bersama
meminimalkan kelemahan dan ancaman.
Dengan analisis SWOT tersebut diharapkan
perusahaan dapat mengidentifikasi, mengarahkan pemasaran kepada konsumen dan
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mencapai posisi di mana konsumen mempunyai persepsi positif yang mendalam terhadap produk BlackBerry. Kerangka konseptual penelitian ini dapat dijabarkan pada Gambar 1 berikut ini.

Gambar 1: Kerangka Konseptual

METODOLOGI PENELITIAN
Jenis dan Sumber Data
Dalam melakukan penelitian ada dua
jenis data yang digunakan yaitu data kualitatif dan data kuantitatif.
1. Data Kualitatif. Data kualitatif adalah data yang berbentuk kata-kata, bukan dalam bentuk angka. yang diperoleh melalui berbagai macam teknik pengumpulan
data seperti wawancara, kuesioner, analisis dokumen dan observasi yang berfungsi untuk mengetahui kualitas dari sebuah objek yang akan diteliti. Menurut
Sunyoto (2011:6) data kualitatif adalah
data yang berupa kategori, sifat, atau
cirri khas tertentu.
2. Data Kuantitatif. Data kuantitatif adalah
data yang berbentuk angka atau bilangan yang diolah menggunakan teknik perhitungan matematika atau statistika untuk mengetahui jumlah atau besaran dari
sebuah objek yang diteliti.
Sumber data dalam penelitan ini
adalah data primer dan data sekunder.
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1. Data Primer. Data primer adalah data
yang didapat dari sumber pertama baik
dari individu atau perseorangan seperti
hasil wawancara atau hasil pengisian
quesioner yang biasa dilakukan oleh
peneliti (Umar, 2008:99).
2. Data Sekunder. Data sekunder adalah
data primer yang telah diolah lebih lanjut
dan diajukan baik oleh pihak pengumpul
data primer atau pihak lain (Umar, 2008:
100).
Populasi dan Sampel
Menurut Widiyanto (2010:5) populasi
adalah suatu kelompok atau kumpulan subjek atau objek yang akan digeneralisasikan
dari hasil penelitian. Riduwan dan Lestari
(2009:3) menyatakan bahwa populasi adalah keseluruhan dari karateristik atau unit
hasil penelitian yang menjadi objek penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang berdomisili di kota Banjarmasin dan Banjarbaru yang membeli, menggunakan, pernah menggunakan, berencana
membeli dan mengetahui smartphone BlackBerry, pada periode tahun 2015 yang berjumlah 528 orang.
Menurut Arikunto (2011:109) Sampel
adalah sebagian atau wakil populasi yang
diteliti. Berdasarkan hasil perhitungan menggunakan taraf kepercayaan 90% maka sampel dalam penelitian ini berjumlah 85 orang
yang menjadi konsumen BlackBerry pada
PT TAM depo Banjarmasin.
Teknik Analisis Data
Teknik Analisis Deskriptif
Teknik analisis deskriptif yaitu suatu
teknik yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data, mengelompokkan, menganalisa dan menginterpresentasikannya sehingga memberikan gambaran alternatif pemecahan masalah yang dihadapi. Terdapat
tiga komponen utama dalam teknik analisis
deskriptif yang akhirnya mengacu pada suatu kesimpulan, yaitu pengumpulan data, reduksi data, dan penyajian data.
Teknik Analisis SWOT.
Teknik analisis SWOT dilakukan dengan membandingkan antara faktor eksternal dengan faktor internal. Dari hasil analisis
SWOT suatu perusahaan dapat mengetahui
posisi strategi yang harus dilakukan.
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HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Faktor Internal dan Eksternal.
Secara garis besar identifikasi dengan menggunakan analisis SWOT pada PT
Teletama Artha Mandiri (TAM) Depo Banjarmasin dalam memasarkan BlackBerry dapat
dikelompokkan sebagai berikut ini.
1. Kekuatan (Strengths). Produk smartphone BlackBerry yang dipasarkan oleh
PT TAM depo Banjarmasin memiliki kekuatan-kekuatan yang berpotensi membuat produk tersebut tumbuh dan berkembang di tengah-tengah persaingan
produk smartphone lainnya. Adapun kekuatan-kekuatan tersebut antara lain sebagai berikut ini.
a. Kualitas produk smartphone BlackBerry baik dan dapat memuaskan
para konsumen
b. Aplikasi BBM (BlackBerry Messenger) pada smartphone BlackBerry
sangat baik dan memuaskan konsumen dibanding BBM pada smartphone merek lain yang cenderung
lelet (lamban).
c. Pilihan varian produk smartphone
BlackBerry yang dipasarkan oleh PT
TAM depo Banjarmasin cukup banyak dan beraneka ragam model,
ukuran dan warna menurut selera
konsumen.
2. Kelemahan (Weaknesses). Kelemahan
adalah sebuah kondisi penghalang bagi
sebuah perusahaan dalam mengembangkan serta meningkatkan omzet penjualan sehingga dapat mengganggu pencapaian laba yang ingin diperoleh. Adapun kelemahan-kelemahan tersebut antara lain sebagai berikut ini.
1. Harga smartphone BlackBerry cukup
mahal.
2. Proses klaim garansi perbaikan atau
service smartphone BlackBerry pada
PT TAM depo Banjarmasin memakan waktu yang cukup lama.
3. Promosi yang dilakukan PT TAM depo Banjarmasin terhadap smartphone BlackBerry dinilai kurang.

omzet penjualannya. Adapun peluangpeluang tersebut antara lain sebagai
berikut ini.
a. Meningkatnya perekonomian masyarakat memungkinkan konsumen melakukan pembelian barang dan jasa.
b. Meningkatnya kebutuhan terhadap
alat telekomunikasi yang terus tumbuh.
c. Teknologi komunikasi akan terus
berkembang sehingga memberikan
kesempatan baik bagi perusahaan
untuk terus ikut berkembang.
4. Ancaman (Threats). Ancaman harus diwaspadai dan diantisipasi oleh perusahaan agar tidak terjadi hal-hal yang
menghambat upaya meningkatkan omzet penjualan. Adapun ancaman-ancaman tersebut antara lain sebagai berikut.
a. Semakin banyaknya smartphone
merek baru yang terus beredar di
pasaran saat ini dan di masa yang
akan datang.
b. Naiknya kebutuhan hidup mengakibatkan konsumen berpikir ulang untuk melakukan pembelian alat telekomunikasi.
c. Harga elektronik yang kian naik seiring lemahnya nilai tukar rupiah terhadap dollar dan mata uang lainnya.
Tabel 3 dan 4 berikut ini adalah
faktor internal dan eksternal yang dihadapi
oleh PT Teletama Artha Mandiri (TAM) Depo
Banjarmasin.
Tabel 3. Faktor Internal dalam Analisis
SWOT
No
1

2
3
4

5

3. Peluang (Opportunities). Peluang pasar

potensial digunakan oleh perusahaan
agar dapat meningkatkan pemasaran
produk sehingga dapat mendongkrak

6

Faktor Internal
Kualitas
smartphone
BlackBerry memuaskan
konsumen
Aplikasi BBM (BlackBerry Messenger)
Varian pilihan produk
smartphone BlackBerry
Harga
smartphone
BlackBerry yang cukup
mahal
Proses claim garansi
perbaikan unit smartphone BlackBerry
Promosi yang dilakukan
Jumlah

S

W

209
227
190
145

138

626

126
409
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Tabel 4. Faktor Eksternal dalam Analisis
SWOT
No
1
2
3
4
5
6

Faktor Internal
S
Meningkatnya perekono205
mian masyarakat
Meningkatnya kebutuhan
198
alat telekomunikasi
Teknologi
komunikasi
163
akan terus berkembang
Semakin
banyaknya
smartphone merek baru
Naiknya
kebutuhan
hidup/lain masyarakat
Naiknya harga elektronik
akibat melemahnya nilai
tukar rupiah
Jumlah
566

W

145
137
134

75

Matriks SWOT
Upaya yang dapat digunakan untuk
mengetahui posisi perusahaan dapat dilihat
pada matrik SWOT. Kondisi internal dan
eksternal perusahaan merupakan keunggulan, kelemahan, peluang, serta ancaman dalam usaha meningkatkan omzet penjualan
dan pengembangan perusahaan. Untuk mengetahui posisi perusahaan, maka informasi
yang digunakan adalah informasi yang telah
diuraikan di atas. Sebelum matrik SWOT diterapkan maka terlebih dahulu harus diketahui beberapa kekuatan, kelemahan, peluang
dan ancaman yang ada. Matriks SWOT dapat dilihat pada Tabel 5 dan Tabel 6 berikut
ini.
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Tabel 5. KAFI/IFAS (Internal Strategic Faktor Analiysis Summary)
Faktor-faktor Strategi Internal
Kekuatan:
Kualitas produk smartphone BlackBerry menurut
konsumen
Aplikasi fitur BBM pada smartphone BlackBerry.
Varian pilihan produk smartphone BlacBerry.
Total Skor Kekuatan
Kelemahan:
Harga smartphone BlackBerry yang cukup mahal
Proses claim garansi perbaikan unit.
Kurangnya promosi yang dilakukan terhadap
smartphone BlackBerry.
Total Skor Kelemahan
Total Skor IFAS

Bobot

Rating

Skor
IFAS

Kesimpulan

0,20

3

0,60

I

0,20
0,15

3
2

0,60
0,30
1,50

I
II

0,15
0,15
0,10

2
2
1

0,30
0,30
0,10

II
II
III

0,70
0,80

Tabel 6. KAFE/EFAS (Eksternal Strategic Faktor Analiysis Summary)
Faktor-faktor Strategi Eksternal
Peluang:
Meningkatnya perekonomian masyarakat
Meningkatnya kebutuhan alat telekomunikasi
Teknologi komunikasi akan terus berkembang
Total Skor Peluang
Ancaman:
Semakin banyaknya smartphone merek baru
Naiknya kebutuhan hidup/lain masyarakat.
Naiknya harga elektronik akibat melemahnya nilai
tukar rupiah.
Total Skor Ancaman
Total Skor EFAS

Skor
IFAS

Kesimpulan

2
2
2

0,30
0,30
0,30
0,90

II
II
II

3
2
3

0,60
0,30
0,60

II
II
II

Bobot

Rating

0,15
0,15
0,15

0,20
0,15
0,20

1,50
-0,60
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Hasil Analisis
Gambar 2 berikut ini adalah grafik
mengenai posisi produk smartphone BlackBerry yang dipasarkan oleh PT TAM Depo
Banjarmasin berdasarkan pada Tabel 5 dan
Tabel 6.
O
+(Posisi Eksternal)
III
Stabilitas

I
Pertumbuhan

W
- (Posisi Internal)

0,80

S

-0,60
IV
Survival

II
Diversifikasi
T

Gambar 2: Grafik Posisi Upaya Pemasaran
Pendekatan matriks memungkinkan
PT TAM depo Banjarmasin dalam mengupayakan peningkatan omzet penjualan
smartphone BlackBerry. Upaya tersebut dilakukan dengan dengan memanfaatkan semaksimal mungkin faktor-faktor kekuatan
yang dimilikinya dan sekaligus berupaya
menghilangkan atau paling tidak mengurangi dampak negatif dari berbagai kelemahan
yang ada.
Berdasarkan Gambar 2, diperoleh
posisi pemasaran smartphone BlackBerry
saat ini adalah diversifikasi yang terletak pada kuadran II dengan rating (-0,60) sampai
dengan rating (0,80) yang menunjukkan nilai
positif dan negatif. Posisi ini menandakan
bahwa pemasaran smartphone BlackBerry
berada pada posisi yang cukup baik namun
juga memiliki tantangan yang sangat besar.
Rekomendasi upaya yang diberikan adalah
diversifikasi. Diversifikasi berarti PT TAM depo Banjarmasin dalam kondisi baik namun
menghadapi sejumlah tantangan berat sehingga diperkirakan peningkatan penjualan
smartphone BlacBerry akan mengalami ke-
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sulitan untuk terus berkembang bila hanya
bertumpu pada upaya-upaya sebelumnya.
Oleh karena itu, kepada PT TAM depo Banjarmasin disarankan untuk sesegera mungkin memperbanyak ragam upaya yang lebih
baik. Upaya-upaya yang mungkin dilakukan
oleh PT TAM depo Banjarmasin diantaranya
adalah sebagai berikut ini.
1. Menjelaskan kepada konsumen bahwa
smartphone BlackBerry memiliki kualitas
yang baik karena produk yang dijual
atau dipasarkan adalah produk baru bukan produk repubies atau daur ulang
yang dijamin keaslian sparepart dalam
mesinnya.
2. Fitur BBM (BlackBerry Messenger) yang
saat ini paling digemari lebih cepat terkoneksi serta nomor PIN BBM yang secara
konsisten atau tidak berubah-ubah apabila terjadi gangguan pada fitur BBM.
Berbeda dengan smartphone lainnya
yang koneksi messenger-nya lebih lambat dan PIN bisa berubah-ubah bila terjadi gangguan terhadap fitur messenger-nya.
3. Banyak pilihan dan varian, betuk, model,
warna yang menjadi pertimbangan pembelian konsumen. Lokasi perusahaan
yang berada di tengah pusat kota mempermudah konsumen untuk mendapatkan layanan yang lebih cepat.
Berdasarkan uraian di atas, maka alternatif upaya yang dapat dirumuskan dengan menggunakan model analisis matriks
SWOT ini dapat memformulasikan upaya
yang diperoleh berdasarkan gabungan faktor internal dan eksternal. Yang dimaksud
dengan diversifikasi di sini adalah faktor
kekuatan yang dimiliki smartphone BlackBerry untuk memuaskan konsumen terhadap produk yang asli dan berkualitas serta
didukung oleh kemampuan BBM yang terbaik dibandingkan dengan smartphone lainnya. Tindakan yang harus dilakukan oleh PT
TAM depo Banjarmasin dalam meningkatkan omzet penjualan smartphone BlackBerry dapat dilihat dari matriks SWOT pada
Tabel 7 berikut ini.
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Tabel 7. Matriks SWOT

Internal

Eksternal

Opportunities (O)
- Meningkatnya perekonomian masyarakat.
- Meningkatnya kebutuhan
alat telekomunikasi.
- Perkembangan
teknologi
ke depan.

Threats (T)
- Semakin banyaknya smartphone merek baru.
- Naiknya kebutuhan hidup
masyarakat.
- Naiknya harga elektronik
pengaruh dari lemahnya
rupiah.

Strenghts (S)
- Kualitas produk smartphone yang dipasarkan
memuaskan konsumen.
- Aplikasi fitur BBM pada
smartphone
BlackBerry
memuaskan konsumen.
- Pilihan varian produk banyak.
Strategi (SO)
- Menawarkan produk-produk yang terbukti berkualitas dan bergaransi sampai
2 tahun.
- Menyampaikan bahwa fitur
BBM pada BlackBerry lebih
baik dari pesaing.
- Teknologi BlacBerry 10 kini
juga berbasis android.
Strategi (ST)
- Melakukan aktifitas penjualan di tempat berkumpulnya banyak konsumen seperti event, mall, acaraacara penting lainnya.
- Menawarkan
potongan
harga yang menarik bagi
konsumen yang membeli
dengan jumlah tertentu.
- Penambahan jangka waktu
pembayaran bagi retailer.

Implikasi Hasil Penelitian
Dari matriks analisis SWOT tersebut
dapat diketahui strategi yang dapat diterapkan dalam upaya meningkatkan omzet
penjualan smartphone BlackBerry pada PT.
TAM depo Banjarmasin yaitu di antaranya
SO, WO, ST dan WT. Dari alternatif-alternatif strategi tersebut dapat dijabarkan sebagai
berikut ini.
1. Menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang yaitu dengan memuaskan konsumen dengan menjual produk
yang berkualitas baik dan bergaransi
dua tahun serta didukung oleh fitur BBM
yang cepat terkoneksi.
2. Melakukan upaya mengurangi kelemahan dengan memanfaatkan peluang yaitu
dengan cara memberikan potongan harga kepada konsumen bonus pembelian
produk, percepatan proses waktu perba-

Weaknesses (W)
- Harga yang ditawarkan cukup mahal.
- Proses claim garansi perbaikan cukup lama.
- Promosi dinilai kurang baik

Strategi (WO)
- Memberikan bonus atau
potongan harga kepada
konsumen.
- Percepatan proses perbaikan unit yang digaransikan.
- Meningkatkan aktifitas promosi di lapangan
Strategi (WT)
- Pelayanan klaim garansi
dengan baik dan ramah.
- Menyebarkan katalog produk-produk terbaru berikut
keunggulannya.
- Membuat website dan menyebarkan informasi yang
menarik tentang produkproduk yang dipasarkan.

ikan unit yang digaransikan, serta meningkatkan promosi.
3. Melakukan upaya mengurangi dampak
dari ancaman dengan kekuatan memasarkan produk smartphone BlackBerry di
mall, keramaian, event dan acara-acara
tertentu. Upaya lainnya yaitu dilakukan
dengan memberikan perpanjangan jeda
waktu pembayaran bagi para retailer
atau toko yang menjual kembali produk
tersebut guna mendongkrak minat belinya.
4. Memanfaatkan peluang dan menekan
ancaman yaitu dengan melayani dengan
baik dan ramah proses klaim garansi terhadap pelanggan, membagikan katalog,
brosur dan informasi yang lengkap tentang produk terbaru Blackberry 10 yang
berbasis android.
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PENUTUP
Dari hasil analisis SWOT smartphone BlackBerry yang dipasarkan oleh PT.
TAM depo Banjarmasin berada pada posisi
diversifikasi yang terletak pada kuadran II.
Upaya yang diterapkan adalah strategi diversifikasi yaitu upaya dimana produk saat
ini dalam kondisi kuat dan siap untuk bersaing, namun akan selalu menghadapi sejumlah tantangan atau ancaman yang amat
berat sehingga diperkirakan perusahaan
akan mengalami kesulitan untuk meningkatkan omzet penjualannya. Perusahaan harus
segera melakukan upaya-upaya yang lebih
baik dengan memanfaatkan kekuatan produk yang dimiliki, mengurangi kelemahan,
memaksimalkan peluang yang ada, serta
menekan anaman yang terjadi sehingga
nantinya perusahaan diharapkan mampu
untuk tumbuh dan sampai pada kuadran I
(agresif) di mana perusahaan akan memiliki
kekuatan maksimal untuk memanfaatkan
peluang sehingga perusahaan berada pada
situasi yang sangat menguntungkan.
Saran yang dapat diberikan kepada
perusahaan adalah sebagai berikut ini.
1. Memberikan penawaran harga yang
kompetitif agar dapat bersaing dengan
perusahaan lain.
2. Menerima dan melayani proses klaim
garansi dengan baik dan menyegerakan
proses waktu lebih cepat terhadap service atau perbaikan garansi yang dilakukan agar konsumen tidak jenuh menunggu unit tersebut.
3. Membagikan katalog, brosur, informasi
terkini tentang produk-produk berbasis
android yang diluncurkan beserta keunggulan-keunggulannya agar konsumen
mengetahui dengan cepat tentang produk tersebut.
4. Perpanjangan waktu pembayaran bagi
retailer yang menjadi partner perusahaan dalam memasarkan produk tersebut.
5. Menyediakan virtual market system dengan membentuk marketing website
agar konsumen dapat mendapatkan informasi yang cepat dan jelas mengenai
produk-produk smartphone BlackBerry
yang dipasarkan.
6. Smartphone BlackBerry berada pada posisi kuadran II yaitu diversifikasi dengan
menggunakan strategi diversifikasi. Oleh
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karena itu, perusahaan harus melakukan
upaya yang dirumuskan agar dapat terus
bersaing dengan produk smartphone lainnya demi tercapainya omzet penjualan
yang meningkat di masa yang akan
datang.
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