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MOTTO 

Jangan mati-matian mengejar sesuatu yang tak bisa dibawa mati.    

Demokrasi itu penuh ironi dan ranjau kalau manusia tak menguasai manajemen untuk 

menggunakannya, demokrasi hanya bisa menjawab beberapa problem hidup, tapi 

problem yang lain membutuhkan nilai yang lebih tinggi daripada demokrasi . 

Apa gunanya ilmu kalau tidak memperluas jiwa seseorang sehingga ia berlaku seperti 

samudera yang menampung sampah-sampah? Apa gunanya kepandaian kalau tidak 

memperbesar kepribadian manusia sehingga ia makin sanggup memahami orang lain? 

Tidak bekerja setengah-setengah, apabila telah memulai suatu usaha maka 

kerjakanlah dengan serius. Jangan sampai berhenti di tengah jalan karena akan 

menyia-nyiakan harta, tenaga, waktu yang telah kita kerahkan untuk memulai bisnis. 

Kalau memang engkau bermaksud menyulap sejarah dan mengubah zaman dalam 

sekedipan mata, dan bukannya bersabar menggembalakan irama dan proses, maka 

nantikan darah akan muncrat membasahi tanah airmu, kemudian engkau sendiri akan 

terjerembab, terjatuh di terjalan-terjalan ketidakberdayaan. 
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ABSTRAK 

ANALISIS STRATEGI PEMASARAN UNTUK MEMENANGKAN PANGSA 

PASAR SEPEDA MOTOR HONDA DI KABUPATEN KLATEN 

( Studi Pada Team Marketing Dealer Asli Motor di Klaten ) 

DHIMAS HARYUDA PRASETYA 

NIM 1221103432 

 

 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi pemasaran yang paling 

tepat untuk team marketing PT.ASLI MOTOR berdasarkan kebutuhan konsumen dan 

keadaan perekonomian di kabupaten klaten maka penulis memberikan alternatif 

strategi pemasaran sepeda motor Honda adar dapat, memenangkan pangsa pasar di 

kabupaten klaten dengan menggunakan analisis SWOT. 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tahap 

pengumpulan data yang diolah melalui EFAS (Eksternal Strategic Factor Analysis) 

dan IFAS (Internal Strategic Factor Analysis) setelah mengolah dari ke dua faktor 

internal dan eksternal maka tahap selanjutnya adalah menganalisis melalui Matriks 

SWOT, dengan begitu maka bisa disimpulkan strategi yang paling tepat untuk 

PT.ASLI MOTOR, dengan begitu akan menghasilkan pengambilan keputusan strategi 

yang tepat. Untuk memperoleh data yang diperlukan, maka penulis menggunakan 

teknik penelitian lapangan (observasi, wawancara dan dokumentasi) dan penelitian 

kepustakaan ( Library Research ). Jenis data yang digunakan adalah data primer dan 

data sekunder. 

 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan keputusan perhitungan 

menggunakan alat bantu analisis SWOT yang dihitung berdasarkan faktor internal dan 

eksternal PT. Asli Motor  beserta matriks dan diagram SWOT dapat diperoleh untuk 

menentukan pengambilan keputusan yang menjadi strategi yang paling tepat untuk 

kemajuan dan memenangkan pangsa pasar di kabupaten klaten PT. Asli Motor 

mengambil keputusan untuk menggunakan Strategy Growth (perkembangan) dimana 

PT. Asli Motor Klaten menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang yang 

dimiliki perusahaan agar dapat mengembangkan dealer dan bengkelnya dengan cara  

mengembangkan kemampuan tenaga pekerja serta memanfaatkan promosi yang lebih 

baik. 

Kata kunci : Strategi pemasaran, analisis SWOT, dan pangsa pasar.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Perkembangan bisnis di Indonesia belakangan ini semakin maju dan 

berkembang pesat. Keadaan ini menimbulkan persaingan yang tajam antara 

perusahaan, baik karena pesaing yang semakin bertambah, volume produk 

yang semakin meningkat, maupun bertambah pesatnya perkembangan 

teknologi. Hal ini memaksa perusahaan memahami prilaku konsumennya agar 

mampu memenangkan pangsa pasar di tengah persaingan saat ini. Oleh sebab 

itu persaingan sangat penting bagi keberhasilan atau kegagalan suatu 

perusahaan. 

(Porter, 1993), dimana pesaing dengan menggunakan pendekatan pasar 

adalah perusahaan harus lebih cermat membaca serta mengantisipasi keadaan 

pasar sehingga dapat menciptakan produk yang berkualitas, memberikan 

pelayanan yang berkualitas yang dapat memuaskan konsumen sehingga dapat 

memenangkan persaingan. 

(Ardiansyah, 2007), persaingan bisnis sesungguhnya adalah di mana 

layaknya seperti arena pertandingan, maka perusahaan akan menggunakan 

berbagai jurus-jurus “sakti dan pamungkas” agar bisa segera “menjatuhkan” 

lawan. 

Dalam 2 konteks ini,kesalahan sedikit saja dalam mengambil keputusan 

bisnis, bisa berakibat merosotnya penjualan produk kita dibanding produk 

kompetitor, begitu juga sebaliknya.  
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Perusahaan perlu mengenali kekuatan dan kelemahan perusahaan 

dalam persaingan. Pernyataan ini juga diungkapkan oleh Guiltinan (1994), 

dimana dalam menentukan strategi bersaing dan mengambil keputusan, 

seorang manajer harus mengenali apa saja kelemahan, kekuatan, ancaman, 

peluang yang dimiliki perusahaan serta mengenali keunggulan pesaing yang 

mungkin dimiliki. Perusahaan mau tidak mau dituntut untuk selalu melakukan 

inovasi  dalam strategi bersaing. Dimana strategi bersaing merupakan upaya 

mencari posisi bersaing yang menguntungkan dalam suatu industri atau arena 

fundamental dimana persaingan berlangsung. Selain itu teori pemasaran 

modern menyatakan bahwa kunci sukses sebuah perusahaan bersaing 

tergantung pada penyesuaian secara dinamis terhadap lingkungan yang 

kompleks dan selalu berubah-ubah. 

Suatu perusahaan dapat mengembangkan strategi pemasaran untuk 

memenangkan pangsa pasar (market share) dikarenakan pangsa pasar adalah 

bagian dari keseluruhan permintaan suatu barang yang mencerminkan 

golongan konsumen menurut ciri khasnya,seperti dari tingkat pendapatan, 

umur, jenis kelamin,pedidikan dan juga status sosialnya. Dengan begitu suatu 

perusahan harus mempunyai landasan dasar untuk menemukan strategi-

strategi yang berkembang menurut keadaan suatu wilayah dan tingkat 

perekonominya. 

(Freddy Rangkuti, 2005). Pentingnya strategi adalah merupakan alat 

untuk mencapai tujuan perusahaan jangka panjang dan terus menerus 

dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang dihadapi oleh para 

pesaing dimasa depan untuk mencapai keunggulan bersaing.  
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(Gusnur, 2008). Pemasaran seperti halnya dengan ilmu pengetahuan, 

bersifat dinamis dan selalu mengalami perubahan. Perubahan dalam dunia 

pemasaran merupakan suatu keharusan lantaran dunia bisnis sebagai induk 

dari pemasaran terus-menerus berubah menyesuaikan diri dengan kemajuan 

jaman. 

Suatu perusahaan yang mempunyai strategi pemasaran yang selalu 

berkembang akan selalu siap menghadapi perubahan jaman dan persaingan 

yang ketat, setelah strategi pemasaran yang baik maka akan membutuhkan 

marketing yang handal yang akan menyempurnakan statregi didalam 

perusahaan. Hal ini juga terjadi pada PT. Asli Motor Pusat di Klaten yang 

merupakan sebuah dealer resmi sepeda motor Honda yang berkantor di Jl. 

Pemuda No.153 Klaten Tengah, Klaten, Jawa Tengah. Selain menjadi dealer 

Asli Honda, PT.Asli Motor memberikan pelayanan lain seperti showroom, 

Kospin,  Ahas, Servis, Arisan Motor (ARMOT), Arisan Mobil (ARMOB) dan 

menyediakan suku cadang dan sperpat bagi sepeda motor Honda. Dibidang 

penjualan, Honda memiliki beberapa kompetitor-kompetitor dari perusahaan 

lain seperti Yamaha, Suzuki, dan Kawazaki. Dalam konteks ini, sesama dealer 

Honda juga merupakan pesaing bagi PT. Asli Motor. Selain itu, terdapat pula 

perubahan lingkungan dan minat konsumen, yang membuat PT.Asli Motor 

harus lebih sadar akan kebutuhan serta keinginan konsumen. 

Berikut merupakan analisa yang saya lakukan sebagai dasar penelitian 

dengan judul “Analisis Strategi Pemasaran Untuk Memenangkan Pangsa Pasar 

Sepeda Motor Honda Di Kabupaten Klaten. ( Studi Pada Team Marketing 

Dealer Asli Motor di Klaten ).“ 
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B. Perumusan Masalah 

Masalah pokok yang dibahas dalam penelitian ini adalah : 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, 

maka dapat disajikan rumusan masalah yaitu strategi apakah yang paling tepat 

agar team marketing dapat memenangkan pangsa pasar pada dealer PT. Asli 

Motor ? 

 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Menentukan strategi team marketing PT.ASLI MOTOR berdasarkan 

kebutuhan konsumen dan keadaan perekonomian di kabupaten klaten 

dengan menggunakan Analisis pemasaran. 

2. Mengetahui pengaruh perbedaaan strategi team marketing di dealer 

PT.ASLI MOTOR terhadap dealer lain. 

Kegunaan Penelitian : 

1. Sebagai bahan pertimbangan bagi perusahaan dan evaluasi bagi 

perusahaan untuk menentukan strategi pemasaran yang dapat 

memenangkan pangsa pasar. 

2. Sebagai bahan referensi serta pengetahuan bagi siapa saja yang ingin 

menggunakan strategi analisis pemasaran, maupun siapa saja yang akan 

melakukan penelitian menggunakan Analisis pemasaran di masa yang 

akan datang. 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Penulis 

a. Memberi tambahan wawasan dan pengetahuan di bidang pemasaran, 

khususnya mengenai memahami perilaku konsumen dalam 

memutuskan pembelian suatu produk. 

b. Sebagai sarana untuk menerapkan ilmu yang diperoleh di bangku 

kuliah dalam kehidupan perusahaan dan manuangkan dalm bentuk 

Skripsi serta menambah pengetahuan. 

c. Menambah pengalaman penelitian khususnya penelitian di bidang 

pemasaran dan pengetahuan dalam hal pemecahan masalah di 

bidang pemasaran. 

2. Bagi Perusahaan 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan 

pertimbangan untuk memenangkan pangsa pasar yang akan 

meningkatkan penjualan perusahaan agar dapat memperoleh laba 

sesuai harapan perusahaan. 

b. Penelitian ini sebagai bahan masukan dan pemikiran yang positif 

dalam pengambilan keputusan strategi pemasaran untuk 

mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan. 

3. Bagi Pihak Lain 

a. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi bagi peneliti lain 

yang melakukan penelitian sejenis. 
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b. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan serta diharapkan 

dapat berguna bagi rekan-rekan mahasiswa khususnya dan para 

pembaca pada umumnya. 

 

E. Sistematika Penulisan 

Dalam penulisan proposal skripsi, penulis akan menguraikan secara 

singkat tentang dasar- dasar pembahasan bab demi bab penulisan skripsi. 

Adapun sistematika pembahasan sebagai berikut : 

BAB I : PENDAHULUAN 

Dalam bab ini akan diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian dan kegunaan penelitian, manfaat penelitian, 

metode penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Bagian bab ini membahas tentang dasar-dasar teori seperti pengertian 

pemasaran, strategi pemasaran, bauran pemasaran, analisis SWOT, 

pangsa pasar dan hipotesis yang akan dipergunakan dalam mendukung 

penelitian. 

BAB III : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN  

Bagian ini akan membahas gambaran perusahaan yang meliputi secara 

singkat rancangan penelitian, sejarah perusahaan, lokasi perusahaan, 

struktur organisasi, job deskripsi dan kebijakan pemasaran. 
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BAB IV : ANALISIS DATA 

Dalam bab ini akan membahas analisis data kualitatif , kuantitatif, dan 

analisis SWOT untuk menentukan strategi team marketing. 

BAB V : SIMPULAN DAN SARAN  

Bab penutup berisikan kesimpulan hasil penelitian dan saran atas 

permasalahan yang diteliti.  
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BAB V 

PENUTUP DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada bab-bab   

sebelumnya, maka dapat dikemukakan beberapa kesimpulan yaitu: 

Berdasarkan keputusan perhitungan menggunakan alat bantu analisis SWOT 

yang dihitung berdasarkan faktor internal dan eksternal PT. Asli Motor  

beserta matriks dan diagram SWOT dapat diperoleh untuk menentukan 

pengambilan keputusan yang menjadi strategi yang paling tepat untuk 

kemajuan dan memenangkan pangsa pasar di kabupaten klaten PT. Asli Motor 

menggunakan Strategy Growth (perkembangan) dimana PT. Asli Motor 

Klaten menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang yang dimiliki 

perusahaan agar dapat mengembangkan dealer dan bengkelnya dengan cara  

mengembangkan kemampuan tenaga pekerja serta memanfaatkan promosi 

yang lebih baik agar dapat bermanfaat bagi kemajuan PT. Asli Motor Klaten. 

 

B. Saran-saran 

Untuk meningkatkan pengembangan PT. Asli Motor Klaten maka 

dilakukan adalah :  

1. Sparepart asli dan bermutu. 

2.  Luas bengkel bisa mengerjakan sampai 7 motor sekaligus 17 jam. 

3. Tarif bengkel maupun pembelian motor secara kredit bersaing 

(lebih terjangkau bunga rendah 2,5 %). 
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4. Garansi yang lebih lama dan perawatan service gratis secara 

berkala, reputasi yang cukup baik dalam pelayanan baik bengkel 

maupun kecepatan pengiriman motor. 

5. Reputasi yang harus dijaga dan ditambah dalam hal pelayanan yang 

baik dalam bengkel maupun kecepatan mengirim pesanan motor ke 

konsumen. 

6. Selalu mengawasi setiap kinerja karyawan dalam bekerja 

dikarenakan dapat mengurangi karyawan yang bekerja tidak sesuai 

waktu sift kerja. 

7. Menambah recruitment dengan sumber daya manusia yang lebih 

tinggi secara pengetahuan dan pengalaman agar dapat 

menyesuaikan diri dengan cepat saat bekerja. 

8. Meningkatkan fasilitas untuk ruang tunggu konsumen service dan 

konsumen saat memilih kendaraan. 

9. Menambah relasi jaringan konsumen ke tingkat yang lebih detail 

untuk meningkatkan penjualan. 

10. Strategi yang benar – benar dijalankan sesuai prosedur saat 

keadaan dilapangan agar dapat memenangkan pangsa pasar. 
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