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ABSTRAK 

Septiawan, Hendras. 2020. “Strategi Pemasaran Koran Wawasan dalam Mempertahankan 

 Pangsa Pasar Di semarang”. Tesis. Program Studi Pendidikan Ekonomi. Program 

 Pascasarjana. Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I  Prof. Dr. Rusdarti, M.Si., 

 Pembimbing II Dr. Y. Titik Haryati, M.Si. 

Kata Kunci : Strategi, Pemasaran, Pangsa Pasar, Internal, Eksternal 

 Perkembangan industri media massa pada saat ini, khususnya koran begitu pesat, banyak 

koran yang beredar di masyarakat, sehingga masyarakat bisa dengan mudah memperoleh suatu 

berita tanpa harus menunggu proses yang lama. Koran Wawasan dalam mempertahankan 

eksistensi tergolong cukup bagus, hal ini bisa dibuktikan bahwa koran tersebut masih tetap 

berdiri walaupun sudah lebih dari 29 tahun. Koran Wawasan dengan eksistensinya mampu 

berbagai informasi yang dirangkum dalam sebuah berita kepada seluruh masyarakat dengan 

cepat dan tepat.   

 Tujuan dari penelitian ini adalah : 1). Mengetahui kondisi internal dan eksternal Koran 

Wawasan dalam mempertahankan pangsa pasar di Semarang. 2). Mengetahui strategi pemasaran 

yang sesuai dengan perusahaan berdasarkan analisis SWOT. Penelitian ini menggunakan tipe 

penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Teknik analisis data menggunakan konsep 

Fred R. David (2001) melalui 3 tahap perumusan strategi yaitu : tahap masukan, tahap 

pencocokan, dan tahap pengambilan keputusan. Pada tahap pertama digunakan matriks IFE 

(Internal Factors Evaluation) dan EFE (External Factors Evaluation). Pada tahap kedua 

digunakan Matriks IE (internal-Eksternal) dan Matriks SWOT (Strenght, Weaknesses, 

Opportunities, Threats). Pada tahap tiga digunakan QSPM (Quantitative Strategic Planning 

Matriks). 

 Hasil penelitian ini diperoleh : Pada tahap pertama, hasil IFE (Internal Factor 

Evaluation) matriks diperoleh weighted score sebesar 2,356, sedangkan hasil EFE (External 

Factor Evaluation) matriks menghasilkan weighted score sebesar 2,18. Pada tahap pencocokan 

Matrik IE (Internal-External) perusahaan berada pada posisi yang stabil. Strategi pemasaran 

yang layak digunakan adalah penetrasi pasar dan pengembangan produk. Pada Tahap tiga 

pengambilan keputusan diperoleh strategi alternatif yang dapat diimplementasikan pada Koran 

Wawasan yaitu penetrasi pasar dengan TAS sebesar 4,406.  

 Hasil perhitungan dari IFE (Internal Factor Evaluation) menunjukkan bahwa modal atau 

keuangan menjadi kekuatan terbesar Koran Wawasan dalam mempertahankan pangsa pasar di 

Semarang. Sedangkan agen koran yang terbatas menjadi kelemahan terbesar yang dialami oleh 
Koran Wawasan. Hasil perhitungan EFE (External Factor Evaluation) menunjukkan bahwa 

penyajian berita yang kreatif dan inovatif menjadikan peluang utama perusahaan koran Wawasan 

dalam mengembangkan usaha dan mempertahankan pangsa pasar di kota Semarang. Sedangkan 

ancaman terbesar yang dihadapi Koran Wawasan dalam mempertahankan pangsa pasar di 

Semarang adalah persaingan harga koran. Saran dari penelitian ini, strategi pemasaran Koran 

Wawasan perlu ditingkatkan, khususnya dalam disitribusi koran. Harga koran ditetapkan sesuai 

dengan harga pasar. Memanfaatkan kemajuan teknologi, dan memiliki percetakan koran sendiri. 
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ABSTRACT 

Septiawan, Hendras. 2020. “The Marketing Strategies of „Wawasan‟ Newspaper in Maintaining 

Market Share in Semarang”. Thesis. Study Program of Economics Education. Master Program of 

Semarang State University. Advisor I  Prof. Dr. Rusdarti, M.Si., Advisor II Dr. Y. Titik Haryati, 

M.Si. 

Keywords: Marketing, Strategies, Market Share, Internal, External 

 The development of the mass media industry nowadays, especially newspaper, is 

extremely rapid. Many newspapers are in the community, so that people can easily obtain news 

without having to wait a long process. "Wawasan" Newspaper in maintaining its existence is 

quite good. This can be proven from the fact that the newspaper is still standing even though it 

has been more than 29 years. "Wawasan" Newspaper, with its existence, is capable of 

disseminating various information which is summarized in a news form to the whole community 

quickly and precisely.   

 The objectives of this research are: 1) to know the internal and the external conditions of 

"Wawasan" Newspaper in maintaining market share in Semarang; 2). to know the marketing 

strategy that is appropriate for the company based on SWOT analysis. This uses descriptive 

research type with quantitative approach. Data analysis technique uses the concept of Fred R. 

David (2001) through 3 stages of strategy formulation, namely: the input stage, the matching 

stage, and the decision making stage. In the first stage, IFE (Internal Factors Evaluation) and 

EFE (External Factors Evaluation) matrices are used. In the second stage, the IE Matrix 

(internal-External) and the SWOT Matrix (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) are 

used. In the third stage, QSPM (Quantitative Strategic Planning Matrix) is used. 

 The results of this research were obtained: In the first stage, the results of the IFE 

(Internal Factor Evaluation) matrix obtained a weighted score of 2.356, while the results of the 

EFE (External Factor Evaluation) matrix resulted in a weighted score of 2.18. In the matching 

stage, IE Matrix (Internal-External) of the company was in a stable position. Marketing 

strategies which are feasible to use are market penetration and product development. In the third 

stage, the decision-making stage obtained an alternative strategy that can be implemented in 

"Wawasan" Newspaper namely market penetration with a TAS of 4.406.  

 The results of calculations from the IFE (Internal Factor Evaluation) revealed that capital 

or finance is the biggest power of "Wawasan" Newspaper in maintaining its market share in 

Semarang. While, the limited newsagents were the biggest weakness experienced by "Wawasan" 

Newspaper. The results of the EFE (External Factor Evaluation) calculation showed that the 

presentation of creative and innovative news made the main opportunity for "Wawasan" 

newspaper company to develop businesses and maintain its market share in Semarang. While the 

biggest threat faced by "Wawasan" Newspaper in maintaining market share in Semarang was 

newspaper price competition. As suggestion from this study, the marketing strategy of 

"Wawasan" Newspaper needs to be improved, especially in newspaper distributions; newspaper 

price is better to be set in accordance with market prices; technological advancements are 

recommended to use; and having its own newspaper printing is also better to do. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

  

1.1. Latar Belakang 

 Perkembangan industri media massa pada saat ini, khususnya koran begitu pesat, banyak 

koran yang beredar di masyarakat, sehingga masyarakat bisa dengan mudah memperoleh suatu 

berita tanpa harus menunggu proses yang lama. Kemajuan teknologi juga menjadi acuan bagi 

para industri media cetak untuk berlomba-lomba menyampaikan secara cepat berbagai informasi 

yang dirangkum dalam sebuah berita kepada seluruh masyarakat. Cara penyampaian berita yang 

dilakukan oleh masing-masing industri media cetak antara satu dengan yang lain sangatlah 

berbeda tergantung kreasi, format penulisan berita, dan seberapa mudah informasi berita tersebut 

dapat dipahami oleh kalangan masyarakat. Penyampaian berita yang lugas, simpel dan tidak 

bertele-tele merupakan sebuah penyampaian berita yang mudah diterima oleh seluruh lapisan 

masyarakat.  

 Demikian pula dengan perkembangan koran, khususnya di Semarang yang 

memperlihatkan persaingan ketat antar koran. Semua ini dibuktikan dengan adanya berbagai 

macam koran, khususnya koran luar daerah yang beredar di kota Semarang sehingga menjadi 

ancaman persaingan bagi koran lokal yang beredar dan terbit di kota Semarang. Kenyataan 

seperti ini mendorong perusahaan koran lokal di Semarang untuk segera meningkatkan 

pengelolaan dan membenahi manajemen perusahaan yang masih belum maksimal dengan tujuan 

untuk memenangkan persaingan dan mempertahankan pangsa pasar di Semarang. Keberadaan 

koran lokal yang ada di Semarang mendorong kesadaran pemerintah daerah, masyarakat, dan 
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pelaku dunia usaha untuk menggembangkan dan mempertahankan media cetak lokal tersebut, 

hal ini bertujuan untuk menggairahkan iklim usaha sekaligus mempercepat pembangunan, 

khususnya pembangunan di kota Semarang. Dengan adanya tujuan tersebut maka Koran 

Wawasan yang tergabung dalam Suara Merdeka Grup mampu untuk melanjutkan eksitensinya 

sebagai koran harian lokal yang terbit setiap hari. Akan tetapi Koran Wawasan harus terus 

berusaha untuk selalu mengukuhkan diri sebagai koran lokal karena banyak koran daerah lain 

yang masuk di Semarang, misalnya : Kompas, Republika, Koran Sindo, Jawa Pos dan 

sebagainya yang berusaha untuk menguasai pangsa pasar di Semarang.  

 Koran Wawasan yang sebelumnya merupakan koran harian sore, yang terbit di sore hari 

akan tetapi manajemen perusahaan pada awal tahun 2011 mengubah Koran Wawasan menjadi 

harian pagi, dengan alasan bahwa koran yang dijual di sore hari tidak efektif karena minat 

pembaca berkurang. Hal ini dikarenakan orang tidak sempat membaca koran pada sore hari 

menjelang malam karena waktu tersebut adalah jam untuk beristirahat. Dengan alasan tersebut 

akhirnya manajemen memutuskan untuk mengubah Koran Wawasan menjadi koran harian pagi. 

Mengubah koran dari harian pagi tidaklah mudah karena manajemen perusahaan koran harus 

mengubah total penampilan Koran Wawasan agar menarik minat pembaca. Selain itu perusahaan 

harus menjalankan promosi secara maksimal untuk memberitahukan kepada masyarakat bahwa 

Koran Wawasan akan terbit pada pagi hari. Akan tetapi setelah menjadi koran harian pagi 

penjualan Koran Wawasan memang mengalami kenaikan sedikit dari tahun ke tahun, hal ini 

dikarenakan strategi pemasaran Koran Wawasan belum sepenuhnya maksimal sehingga Koran 

Wawasan kurang dikenal banyak orang sebagai koran harian pagi. Herlin Ie., S.G. Oroh., S. 

Moniharapon (2014) untuk itu Optimalisasi strategi pemasaran penting bagi perusahaan agar 

menarik minat konsumen untuk membeli dan menggunakan produk yang ditawarkan. Selain itu 
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untuk menarik minat konsumen, strategi promosi yang tepat akan membuat produk yang 

ditawarkan akan mudah terima oleh masyarakat. 

 Koran Wawasan dengan dominasi berita-berita lokal, serta jumlah halaman yang relatif 

kurang banyak dibandingkan dengan koran-koran. Koran Wawasan menghadapi tantangan yang 

begitu berat dengan para pesaingnya. Sebagai salah satu contoh yang sederhana koran yang 

menjadi pesaingnya seperti Tribun Jateng yang memasang tarif  lebih sedikit dari Koran 

Wawasan Rp 2.000,00 dengan kualitas kertas dan cakupan berita lebih bagus, sementara Koran 

Wawasan dengan jumlah halaman sama dengan Tribun Jateng memasok harga Rp 3.000,- per 

eksemplar. Pembaca koran yang berpikir rasional tentu akan memilih koran yang beritanya lebih 

bagus dan tentu saja dengan harga yang lebih murah. Iful Anwar Budhi Satrio (2014). jika harga 

naik maka keputusan pembelian akan turun dan sebaliknya jika harga turun maka keputusan 

pembelian akan naik. 

 Koran Wawasan yang memiliki oplah sebesar 40.000 eksemplar setiap harinya hanya 

mengalami sedikit kenaikan penjualan dari tahun 2014 sampai tahun 2018. Hal ini dikarenakan 

munculnya pesaing sesama koran lokal misalnya : Tribun Jateng, Jateng Pos, Radar Semarang 

dan sebagainya. Sehingga membuat manajemen Koran Wawasan selalu berpikir untuk 

meningkatkan penjualan dan bagaimana cara masuk serta mempertahankan pangsa pasar diantara 

para pesaingnya. Perkembangan suatu media cetak dapat dilihat dari jumlah oplah dan hasil 

penjualan koran. Berikut ini adalah tabel hasil penjualan dan jumlah oplah Koran Wawasan  

selama 5 tahun terakhir yang hanya mengalami kenaikan penjualan sedikit dari tahun 2014 

sampai tahun 2018 dengan harga penjualan Rp 3000,00 per eksemplar. 
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Tabel 1.1. Penjualan koran harian pagi wawasan 5 tahun terakhir di Semarang 

2014-2018 

Tahun Jumlah Oplah (unit) Per 

Tahun 

Jumlah Oplah 

(unit) terjual 

Per Tahun 

Sisa Oplah 

(unit) Per 

Tahun 

Keterangan 

2014 40.000 x 365 = 14.600.000 12.654.000 1.346.000 - 

2015 40.000 x 365 = 14.600.000 12.876.000 1.124.000 Naik 

2016 40.000 x 365 = 14.600.000 13.578.000 1.022.000 Naik 

2017 40.000 x 365 = 14.600.000 13.897.000 703.000 Naik 

2018 40.000 x 365 = 14.600.000 13.900.000 700.000 Naik 

Sumber : wawasan.co.id 

 Dari keterangan tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah oplah dan penjualan Koran 

Wawasan selama lima tahun terakhir dari tahun 2014 sampai tahun 2018 mengalami peningkatan 

penjualan yang sedikit. Pada tahun 2014 oplah yang dikeluarkan oleh Koran Wawasan sebesar 

40.000 eksemplar per hari atau 14.600.000 per tahun, dengan hasil penjulan per tahun sebesar 

12.654.000 eksemplar dan sisa eksemplar sebesar 1.346.000 dengan hasil penjualan tersebut 

perusahaan belum memperoleh keuntungan yang maksimal. Pada tahun 2015 penjualan Koran 

Wawasan mengalami kenaikan sedikit sebesar 12.876.000 eksemplar dan sisa sebesar 1.124.000  

dengan hasil tersebut tentu saja perusahaan belum bisa memperoleh keuntungan yang 

diharapkan. Tahun 2016 Koran Wawasan mengalami kenaikan penjualan sebesar 13.578.000 

eksemplar dengan oplah 14.600.000 per tahun dan sisa sebesar 422.000 eksemplar. Dengan hasil 

penjualan tersebut Koran Wawasan sudah memperoleh keuntungan sedikit dari hasil penjulan 

koran. Pada tahun 2017 Koran Wawasan mengalami kenaikan penjulan koran yang lebih baik 

dari tahun-tahun sebelumnya, dengan hasil penjualan koran sebesar 13.897.000 per tahun dengan 

jumlah oplah per tahun 14.000.000 eksemplar, sisa oplah 703.000 eksemplar. Hasil penjualan 
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tahun 2017 memberikan keuntungan bagi perusahaan meskipun belum sesuai harapan. Tahun 

2018 Koran Wawasan mengalami kenaikan penjualan koran yang lebih baik dari tahun-tahun 

sebelumnya. Penjualan koran tahun 2018 sebesar 13.900.000 eksemplar per tahun, dengan oplah 

yang dihasilkan sebesar 14.000.000 eksemplar dan sisa koran per tahun sebesar 700.000 

eksemplar. Dari hasil tersebut perusahaan Koran Wawasan sudah memperoleh keuntungan yang 

lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Kenaikan penjualan koran yang cukup sedikit selama 

lima tahun terakhir disebabkan karena Koran Wawasan belum dikenal secara sepenuhnya oleh 

konsumen sebagai koran harian pagi. Sebelumnya Koran Wawasan merupakan harian sore yang 

terbit pada sore hari. Pada tahun 2011 berganti menjadi harian pagi, dengan demikian 

masyarakat pada umumnya masih berpikir bahwa Koran Wawasan masih menjadi koran harian 

sore. Karena masalah tersebut penjualan Koran Wawasan selama lima tahun terakhir dari tahun 

2014 sampai dengan tahun 2018 mengalami kenaikan penjualan yang sangat sedikit.   

 Meskipun telah terbit selama 29 tahun, namun penyebaran dan distribusi Koran Wawasan 

masih kurang merata, khususnya di luar kota Semarang. Hal ini dikarenakan jumlah oplah yang 

terbatas dan mayoritas oplahnya dipusatkan untuk kota Semarang, sedangkan kota-kota lain 

hanya memperoleh persediaan koran yang sangat terbatas. Selain itu minimnya kegiatan promosi 

yang dilakukan, khususnya di luar kota Semarang. Hal ini menyebabkan Koran Wawasan kurang 

dikenal oleh pembaca, khususnya diluar kota Semarang. Pendistribusian Koran Wawasan juga 

mengalami kendala yaitu minimnya agen koran yang ada di kota Semarang, sehingga 

mengakibatkan persebaran koran tidak maksimal di kota Semarang. Nurani dan Teguh Wuryanto 

(2014). Distribusi selektif melalui sub agen, sangat cocok dengan produk yang akan dipasarkan 

dan mempunyai pengaruh yang lebih besar dibandingkan dengan saluran distribusi selektif 

melalui agen. 



6 
 

 
 

 Pemberitaan yang disajikan oleh Koran Wawasan semenjak menjadi koran harian pagi 

memang lengkap yaitu mencakup berita lokal, nasional bahkan internasional. Namun manajemen 

Koran Wawasan masih tetap terus meningkatkan dan memperbaharui isi berita dan konsep 

penyajian berita, mengingat para pesaing yang tidak kalah dengan penyajian isi berita Koran 

Wawasan, contohnya Tribun Jateng walaupun masih tergolong koran baru namun materi dan 

bahan berita yang disajikan tidak kalah dengan koran-koran pendahulunya, khususnya Koran 

Wawasan. Untuk itu peningkatan kualitas produk koran menjadi tugas yang harus dilakukan oleh 

manajemen perusahaan secara terus-menerus. 

 Penyajian, penggolahan, dan penulisan berita yang dilakukan oleh tim redaksi dan 

wartawan tergolong sangat menarik, karena konsep penyajian berita dari Koran Wawasan 35 % 

mengandung unsur pendidikan. Informasi pendidikan yang disajikan sangat membantu bagi 

kalangan pelajar maupun non pelajar untuk mengetahui seputar dunia edukasi. Selain pendidikan 

materi berita yang disajikan juga mencakup ekonomi, politik, hukum, sosial budaya dan olah 

raga. Meskipun tergolong lengkap dalam penyajian berita yang meliputi beberapa aspek, namun 

pemberitaan yang disajikan oleh Koran Wawasan masih perlu ditingkatkan karena berita yang 

disajikan oleh koran lain tidak kalah dengan apa yang disajikan oleh Koran Wawasan, misalnya 

Koran Republika yang cenderung menyajikan berita politik dan ekonomi tetapi pemasarannya 

tidak kalah dengan Koran Wawasan dan buktinya koran tersebut masih beredar, khususnya di 

kota Semarang meskipun dijual dengan harga yang sama Rp 3000,00 sesuai harga Koran 

Wawasan. Haris Hermawan (2015) Produk berpengaruh terhadap keputusan pembelian dan 

kepuasan pelanggan. 

 Pengembangan sumber daya manusia (SDM) yang dilakukan oleh PT. Sarana Pariwara 

Semarang selaku penerbit Koran Wawasan sudah memenuhi standar yang diinginkan, namun 



7 
 

 
 

masih perlu peningkatan. Untuk pengembangan dan pembinaan para redaksi dan reporter Koran 

Wawasan bekerja sama dengan redaksi dan reporter dari Koran Suara Merdeka yaitu dengan cara 

pembinaan secara langsung, mengadakan workshop dan melakukan mutasi dengan cara redaksi 

Koran Suara Merdeka di pindahkan ke Koran Wawasan, begitu pula sebaliknya. Cara tersebut 

sangat bagus untuk saling mengetahui kelebihan dan kelemahan masing-masing koran, namun 

cara ini masih perlu ditingkatkan agar sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. Siti Meutia 

Ramanda (2014). Sumber daya manusia yang berkualitas berpengaruh terhadap kepuasan 

konsumen, karena konsumen menerima pelayanan dengan baik.  

 PT. Sarana Pariwara Semarang selaku pemilik dan penerbit Koran Wawasan, memliki 

modal atau keuangan yang cukup baik karena menjadi bagian dari Suara Merdeka Grup. Suara 

Merdeka Grup merupakan pemegang saham dari Koran Wawasan. meskipun demikian Koran 

Wawasan tetap diberi kebebasan dalam mengembangkan produk korannya sendiri sesuai dengan 

aturan yang telah ditetapkan bersama. Selama bergabung dengan Suara Merdeka Grup, eksistensi 

Koran Wawasan tergolong cukup bagus, karena mendapat logo yang bertuliskan Suara Merdeka 

Network di kiri atas koran sehingga memberikan kesan bagi para pembaca bahwa Koran 

Wawasan merupakan bagian dari Koran Suara Merdeka yang sudah sangat terkenal di kota 

Semarang. Meskipun demikian Koran Wawasan harus tetap meningkatkan eksistensi di pasaran 

dengan cara lain dan harus memperhatikan perkembangan koran lain, misalnya Tribun Jateng 

yang tergabung pada Kompas Gramedia, Koran Tempo yang tergabung dalam Tempo Grup, 

Koran Sindo yang tergabung dalam MNC grup dan sebagainya. Hal ini yang menjadi kendala 

bagi Koran Wawasan adalah bagaimana caranya berusaha terus dalam memenangkan persaingan 

pasar. Meskipun koran tersebut diklaim sebagai koran pendatang di Semarang, namun kekuatan 
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finansial mereka perlu diperhitungkan karena yang menaungi mereka adalah perusahaan nasional 

yang sudah cukup terkenal dan berpengalaman. 

 Kenaikan BBM dan dollar, menjadi ancaman bagi perusahaan koran, khususnya Koran 

Wawasan. Kenaikan BBM dan dollar mengakibatkan harga barang ikut naik sehingga menambah 

biaya operasional bagi Koran Wawasan, hal ini mendorong perusahaan untuk menaikkan harga 

koran, sedangkan dengan menaikkan harga koran konsumen belum tentu bisa menerima 

kebijakan tersebut. Masalah seperti ini juga dialami oleh Koran Wawasan, ketika kurs dolar naik, 

Koran Wawasan mengambil kebijakan dengan menaikkan harga yang awalnya harga Rp2000,00 

per eksemplar sekarang pada tahun 2018 menjadi Rp 3000,00 per eksemplar. Dengan harga Rp 

3000,00 per eksemplar penjualan Koran Wawasan sedikit menurun berbeda dengan harga lama 

Rp 2000,00 yang penjualannya tergolong stabil. Alasan harga Rp 3000,00 mengalami penurunan 

penjualan adalah karena format dan berita yang disajikan oleh Koran Wawasan masih sama 

dengan harga Rp 2000,00 tidak ada penambahan halaman, sehingga pembaca Koran Wawasan 

masih berpikir untuk membeli Koran Wawasan, bahkan pembaca mempunyai alternatif untuk 

membeli koran lain, misalnya Koran Suara Merdeka atau Kompas, walaupun dengan harga Rp 

4000,00 per eksemplar tetapi isi berita lebih lengkap dari Koran Wawasan, selain itu jumlah 

halamannya lebih banyak. 

 Selama ini percetakan yang menjadi partner Koran Wawasan masih tetap sama, 

percetakan masih tetap menjalin hubungan kerjasama dengan PT. Sarana Pariwara Semarang 

selaku pemilik tetap Koran Wawasan. Akan tetapi pihak Koran Wawasan harus memperbaiki 

kualitas ukuran koran, karena selama ini ukuran kertas Koran Wawasan lebih kecil daripada 

koran-koran yang lain. Hal ini perlu menjadi bahan pertimbangan dalam mempertahankan 

pangsa pasar. Dengan memperbesar ukuran koran seperti ukuran koran pada umumnya, tentu 
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akan mempengaruhi peningkatan penjualan Koran Wawasan, karena pembaca akan menilai 

bahwa kualitas dan ukuran kertas Koran Wawasan tidak kalah dengan ukuran kertas koran lain, 

terutama koran yang menjadi pesaingnya. 

 Pertumbuhan penduduk menjadi kesempatan bagi Koran Wawasan untuk meningkatkan 

penjualan dan memperluas pasar. Pembaca atau konsumen Koran Wawasan, mayoritas adalah 

golongan menengah ke bawah, hal ini menjadi kesempatan bagi Koran Wawasan bagaimana 

caranya agar golongan atas tertarik untuk menjadi pembaca tetap Koran Wawasan. Pelanggan 

kelas atas lebih tertarik membaca Koran Suara Merdeka yang masih satu grup dengan Koran 

Wawasan dengan alasan Suara Merdeka lebih dulu terbit dari Koran Wawasan sehingga 

menimbulkan kesan bahwa Suara Merdeka mempunyai pengalaman yang baik dalam hal 

penyajian berita dibandingkan dengan Koran Wawasan. Selain itu Suara Merdeka telah menjadi 

primadona koran di kota Semarang dan Jawa Tengah. Pembaca koran menilai bahwa membaca 

koran tanpa Suara Merdeka, rasanya kurang mantap. Dengan melihat fenomena seperti ini 

manajemen Koran Wawasan harus terus berinovasi bagaimana caranya agar Koran Wawasan 

diminati oleh masyarakat kota Semarang. 

 Pengenalan produk atau promosi yang sering dilakukan oleh Koran Wawasan adalah 

promosi di radio, memasang spanduk di pinggir jalan yang bersifat persuasif, yaitu dengan 

mempromosikan konsep berita, manfaat membaca Koran Wawasan dan penambahan halaman 

maupun hasil inovasi lainnya. Promosi dengan spanduk di jalan raya dilakukan apabila Koran 

Wawasan mengubah tampilan koran tersebut menjadi baru. Namun kegiatan promosi tersebut 

perlu ditingkatkan, karena  media promosi yang digunakan oleh oleh Koran Wawasan kurang 

maksimal, khususnya di Semarang. Oleh karena itu manajemen Koran Wawasan harus segera 
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memaksimalkan promosi agar konsumen bisa mengenal lebih dekat Koran Wawasan, serta bisa 

menjadi pelanggan setia koran tersebut. 

 Selain promosi, kegiatan menjalin sponsor dengan perusahaan, lembaga, atau organisasi 

juga dilakukan oleh Koran Wawasan dengan tujuan untuk memperluas pangsa pasar serta merk 

atau brand Koran Wawasan, sehingga makin dikenal di kalangan masyarakat. Misalnya Koran 

Wawasan pernah menjadi sponsor utama di klub sepak bola PSIS, yang merupakan klub sepak 

bola nasional. Selain itu Koran Wawasan juga menjalin kerjasama dengan lembaga pendidikan 

seperti sekolah. Jika ada acara pentas seni ataupun pertandingan olah raga, Koran Wawasan 

bersedia menjadi sponsor kegiatan tersebut. Strategi yang dilakukan oleh Koran Wawasan dalam 

menjalin sponsor merupakan strategi yang tergolong cukup sukses. Namun strategi tersebut perlu 

ditingkatkan lagi agar kontribusi Koran Wawasan dapat diakui masyarakat secara luas, misalnya 

Koran Wawasan mengadakan acara sendiri seperti acara jalan sehat, pentas seni, bakti sosial dan 

sebagainya. Dengan demikian masyarakat akan menilai bahwa Koran Wawasan bukan hanya 

sekedar koran saja, melainkan suatu perusahaan yang mampu bersosialisai dengan masyarakat, 

khususnya di kota Semarang. 

 Pengembangan yang dilakukan oleh Koran Wawasan dalam mempertahankan eksistensi 

Koran Wawasan tergolong cukup memuaskan, hal ini bisa dibuktikan bahwa Koran Wawasan 

masih tetap berdiri walaupun sudah lebih dari 29 tahun. Namun masih perlu ditingkatkan lagi, 

terutama dalam hal penggembangan perusahaan. Faktor yang menjadi kendala bagi Koran 

Wawasan untuk terus bisa berkembang adalah terbatasnya kantor cabang Koran Wawasan di 

setiap kota-kota yang ada di Jawa Tengah. Kantor perusahaan hanya fokus di kota Semarang 

saja. Hal ini menjadi kurang efektif dalam pengelolaan perusahaan, karena hanya di kendalikan 

oleh kantor pusat saja. 
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 Koran Wawasan merupakan koran yang jumlah pemasang iklannya cukup banyak, hal ini 

dikarenakan harga iklan di Koran Wawasan cukup terjangkau. Iklan yang ditawarkan oleh Koran 

Wawasan adalah iklan baris, biasanya untuk jual beli motor, mobil, rumah dan tanah. Sedangkan 

iklan kolom biasanya untuk iklan produk- produk perusahaan, misalnya produk kecantikan, 

makanan, minuman, elektronik dan sebagainya. Dengan banyaknya pemasang iklan di Koran 

Wawasan ini menjadi tugas bagi manajemen perusahaan untuk menambahkan halaman khusus 

iklan pada Koran Wawasan, agar pembaca bisa mencari dengan mudah tentang bagian 

periklanan di Koran Wawasan. Selain tampil di koran, PT. Insan Pariwara Semarang juga 

menampilkan iklan dari pemasang iklan di website Koran Wawasan dan e-paper Koran 

Wawasan secara gratis yang bisa diakses melalui situs online. 

 Mempertahankan pangsa pasar tidaklah mudah bagi PT. Insan Pariwara Semarang untuk 

membuat Koran Wawasan bertahan cukup lama di pasaran, karena diperlukan kreatifitas dan 

inovasi yang disesuaikan dengan kebutuhan pasar. Dalam perjalanannya Koran Wawasan telah 

melalui berbagai macam kreasi dan inovasi sejak pertama berdiri pada tahun 17 maret 1986. 

Perkembangan teknologi menjadi peluang bagi Koran Wawasan untuk memperbaharui fasilitas 

yang mendukung operasional perusahaan, seperti komputer yang dipakai untuk mengolah berita 

harus disesuaikan dengan teknologi sekarang, supaya mempercepat kinerja redaksi dan wartawan 

dalam mengolah berita. Pada kenyataannya, komputer dan teknologi yang dimiliki Koran 

Wawasan sudah memenuhi standar, akan tetapi masih perlu ditingkatkan lagi agar kinerja dalam 

pengolahan berita tetap terjaga. 

 Setelah melihat fenomena seperti diatas maka, penulis tertarik mengambil judul tesis 

tentang “Strategi Pemasaran Koran Wawasan Dalam Mempertahankan Pangsa Pasar Di 

Semarang”. 
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1.2. Identifikasi Masalah 

 Identifikasi masalah yaitu menjabarkan tentang faktor-faktor penyebab dalam penelitian 

ini yaitu : 

1. Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir dari tahun 2014 sampai tahun 2018, Koran Wawasan 

hanya mengalami sedikit kenaikan penjualan koran semenjak berubah menjadi koran 

harian pagi. Masalah ini disebabkan oleh masyarakat atau pelanggan umum Koran  

Wawasan yang tidak mengetahui bahwa Koran Wawasan telah berubah menjadi harian 

pagi sejak pertengahan tahun 2011. Sejak berubah menjadi harian pagi jumlah penjualan 

Koran Wawasan dari tahun 2014 sampai 2018 hanya mengalami sedikit kenaikan 

penjualan koran. Meskipun mengalami kenaikan akan tetapi hasil tersebut masih dibawah 

harapan yang akan dicapai oleh perusahaan. 

2. Agen Koran Wawasan terbatas di Semarang sehingga distribusi koran tidak maksimal, 

sehingga penjualan belum mencapai tujuan yang diharapkan. 

3. Media promosi di Semarang kurang maksimal, media radio, televisi lokal yang 

digunakan oleh pihak Koran Wawasan belum memenuhi standar yang diharapakan. 

Sehingga penjualan koran belum memenuhi standar perusahaan. 

4. Pengiriman berita kepada redaksi sering mengalami masalah. Faktor ini disebabkan 

karena adanya jaringan yang kurang memadai. 

5. Perusahaan Koran Wawasan belum memiliki percetakan koran sendiri. Kendala ini 

menghambat proses percetakan koran. Mencetak di percetakan lain waktunya harus tepat, 

jika tidak tepat maka akan terjadi keterlambatan pengiriman koran. 
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1.3. Cakupan Masalah 

 Agar penelitian ini dapat dilakukan lebih fokus, sempurna dan mendalam maka penulis 

perlu membuat cakupan masalah dengan membatasi variabel dalam penelitian ini. Oleh karena 

itu penulis membuat cakupan masalah hanya tentang Strategi pemasaran Koran Wawasan dalam 

mempertahankan pangsa pasar di Semarang dengan meneliti faktor internal dan eksternal yang 

dimiliki oleh Koran Wawasan. Strategi pemasaran penulis pilih karena strategi pemasaran 

menjadi faktor pendorong dalam perusahaan untuk mencapai tujuan yang diharapkan. 

1.4. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana faktor internal yang menjadi kekuatan dan kelemahan yang dimiliki PT. 

Sarana Pariwara Semarang penerbit Koran Wawasan dalam menghadapi pangsa pasar di 

Semarang? 

2. Bagaimana faktor eksternal yang menjadi peluang dan ancaman bagi usaha PT. Sarana 

Pariwara Semarang penerbit Koran Wawasan dalam menghadapi pangsa pasar di 

Semarang? 

3. Berdasarkan analisis SWOT ( Strenght, Weaknesses, Opportunities, Threats ) strategi 

pemasaran apakah yang sesuai dengan Koran Wawasan? 

 1.5. Tujuan penelitian 

1. Menganalisis faktor internal yang menjadi kekuatan dan kelemahan yang dimiliki PT. 

Sarana Pariwara Semarang dalam menghadapi persaingan pasar di Semarang. 

2. Menganalisis faktor eksternal yang menjadi peluang dan ancaman bagi usaha PT. Sarana 

Pariwara Semarang dalam menghadapi persaingan pasar di Semarang. 
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3. Menganalisis model strategi yang dapat dilakukan yang dapat dilakukan PT. Insan 

Pariwara Semarang berdasarkan analisis SWOT ( Strenght, Weaknesses, Opportunities, 

Threats ) dalam menghadapi persaingan pasar di Semarang. 

1.6. Manfaat penelitian 

1. Manfaat secara teoritis  

 Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi bagi pengembangan bagi ilmu 

pengetahuan, khususnya di dunia pemasaran dan pemberitaan. 

2. Manfaat secara praktis 

a. Bagi peneliti, memberikan tambahan  ilmu pengetahuan dalam penyusunan tesis 

dan menambah ilmu tentang manajemen ekonomi, khususnya strategi pemasaran 

media cetak, khususnya koran. 

b. Bagi pihak universitas, dapat menjadi sumber koleksi penelitian di perpustakaan 

yang nantinya dapat digunakan oleh mahasiswa lain sebagai sumber referensi. 

c. Bagi Perusahaan koran hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan 

referensi bagi perusahaan dalam menentukan strategi pemasaran sehingga dapat 

memberikan solusi dalam mempertahankan pangsa pasar. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA TEORITIS, DAN KERANGKA BERPIKIR 

 

 2.1. Kajian Pustaka 

 Dalam penelitian ini penulis menggali informasi dari penelitian-penelitian  sebelumnya 

sebagai bahan perbandingan, baik mengenai kekurangan dan kelebihan yang sudah ada. Selain 

itu, peneliti juga menggali informasi dari jurnal-jurnal maupun tesis dalam rangka mendapatkan 

suatu informasi yang ada sebelumnya tentang teori yang berkaitan dengan judul yang digunakan 

untuk memperoleh landasan teori ilmiah. 

1. Aprilia Trisnawati. (2012) “Analisis Kelayakan Usaha dan Strategi Pengembangan 

Industri Kecil Bordir di Desa Padurenan Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus” Jurusan 

Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang, Indonesia 

Kabupaten Kudus merupakan Kabupaten dengan wilayah terkecil, namun dari sisi 

industri memiliki potensi dan peluang pasar yang dapat diandalkan. Salah satu jenis 

industri kecil potensial yang terdapat di Kabupaten Kudus adalah industri bordir. Desa 

Padurenan merupakan sentral industri kecil bordir di Kabupaten Kudus. Metode analisi 

data yang digunakan adalah analisis diskriptif, analisis kelayakan kelayakan usaha dan 

analisis SWOT. Berdasarkan hasil perhitungan analisis kelayakan usaha didapatkan hasil 

Net Present Value (NPV) dari industri kecil bordir di Desa Padurenan sebesar Rp 

27.915.942 nilai Benefit-Cost Ratio (BCR) sebesar 1,72 dan nilai Internal Rate of Return 

(IRR) sebesar 22,34%. Kesimpulan yang dapat ditarik adalah bahwa industri kecil bordir 

di Desa Padurenan Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus layak untuk dilakukan. Saran 
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yang dapat diberikan bagi industri kecil bordir , kreativitas produk perlu ditingkatkan 

agar mampu bersaing dengan industri bordir di daerah lain. Caranya dengan mengadakan 

pelatihan khusus bagi para tenaga kerja bordir di Desa Padurenan. Promosi produk bordir 

juga perlu ditingkatkan agar pasar dapat lebih diperluas. Caranya dengan mengikuti 

pameran-pameran dan promosi dari mulut ke mulut. Pemerintah harus tetap memberi 

dukungan bagi industri kecil bordir di Desa Padurenan untuk mengatasi keterbatasan 

modal, meningkatkan kualitas dan ciri khas produk, mengahadapi ancaman persaingan 

dengan industri kecil bordir di daerah lain. Caranya dengan memberikan bantuan baik 

modal dan mengadakan pelatihan-pelatihan desain bordir agar lebih inovatif. 

2. Anis, Abdul Rakhman Laba, Erlina Pakki. 2015. “Re-design Strategi PT Semen Tonasa 

Menggunakan Analisis SWOT dan QSPM Paska Penarikan Fungsi Marketing ke Holding 

PT Semen Indonesia (Persero) Tbk”.  

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis Re-design strategi pada 

PT Semen Tonasa dengan menggunakan analisis SWOT dan QSPM pasca penarikan 

fungsi marketing ke Holding PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk. Untuk 

mengaplikasikan tujuan tersebut maka digunakan teknik pengumpulan data melalui 

wawancara, studi pustaka, dan dokumentasi, dengan teknik analisis data matriks EFE, 

matriks IFE, CPM, dan QSPM. Hasil analisis yang dilakukan menemukan bahwa analisis 

SWOT dalam Re-design strategi pada PT. Semen Tonasa, Tbk. pasca penarikan fungsi 

marketing ke holding PT. Semen Indonesia, Tbk. yang menunjukkan bahwa perusahaan 

PT. Semen Tonasa, Tbk. memiliki kekuatan dan peluang yang besar, sehingga 

perusahaan dapat mengatasi kelemahan dan ancaman yang dihadapi sdaat menjalankan 

usaha industri semen. Dari hasil lanalisis melalui matriks Space, IE terlihat bahwa 



17 
 

 
 

strategi yang cocok digunakan adalah strategi pertumbuhan agresif (growth oriented 

strategy). Berdasarkan hasil analisis QSPM dalam penentuan strategi pada PT. Semen 

Tonasa pasca penarikan fungsi marketing ke holding PT. Semen Indonesia, Tbk. maka 

dapat dikatakan bahwa alternatif strategi agresif yang cocok digunakan adalah melalui 

pengembangan produk yang dapat meliputi : a) Memperhatikan kualitas produk semen 

yang sudah ada ssehingga dapat lebih bersaing dengan perusahaan industri semen yang 

lain, b) Member-dayakan SDM yang berkompetisi di bidang pekerjaan yang dilakukan 

selama ini, c) Melakukan diklat guna dapat meningkatkan pengetahuan, keterampilan, 

skill dalam bidang pekerjaan yang dilakukan selama ini, d) Memperluas jaringan 

distribusi semen di setiap daerah melalui ketersediaan pelabuhan transportasi untuk 

distribusi barang jadi baik dalam daerah maupun di luar daerah Sulawesi, e) Memperluas 

pangsa pasar dengan menjual produk dan layanan pada pelanggan yang sudah ada, f) 

memperluas produksi semen ke daerah baru, serta g) Membuat target pasar serta 

pelanggan baru. 

3. Alex Comana and Boaz Ronenb.2009. “Focused SWOT: diagnosing critical strengths and 

weaknesses”. International Journal of Production Research Vol. 47, No. 20, 15 October 

2009, 5677–5689. 

Despite the problems involved in its use, SWOT (strengths-weaknessesopportunities 

threats) analysis remains a major strategic tool for listing the strengths and weaknesses of 

an organisation, for recording the major strengths and translating them into value. This 

paper presents a straightforward methodology for making a structured analysis of 

strengths and weaknesses, based on an analysis of important value-creating events and 

the strengths and weaknesses that caused these events. The focused SWOT methodology 
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distils the strengths and weaknesses into core competences and core problems, by using 

the core-competence tree and the current-reality tree. The core competences and core 

problems are then linked into a plan of action aimed at preserving and leveraging the 

organisation‟s core competences, while defending against exposure to core problems. 

Applications of the methodology are presented and it is demonstrated in a detailed case 

study. 

4. Aldis Bulis, Roberts Skapars. 2012. “Compotitivenness Of European Companies In 

China : A SWOT Analysis” International Journal Of Economics And Finance Studies 

Vol 4, No 2, 2012 ISSN: 1309-8055 (Online). 

In the 21st century there are a growing number of scientific studies on various aspects of 

a company‟s competitiveness and strategies in the People's Republic of China (China) 

and there is a growing interest by European companies to enter the Chinese market.The 

objective of this study is to investigate the competitiveness of companies from the 

European Union in the Chinese market. The Chinese market is attractive for foreign 

companies because China is a growing economy and its domestic demand is growing. 

The GDP of China has been growing by at least 8% per year in the 21st century and there 

are more than 1.3 billion potential customers in China. A literature survey has revealed 

that the efforts of European companies to enter into the Chinese market have not always 

been successful. This study by applying a SWOT analysis and literature survey shows the 

strengths, weaknesses, opportunities and threats for the operation of European companies 

in China. 
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5. Ali Akbar Farhangi, Mohammad Soltani Far, Abolfazl danaei. 2012. “Development 

SWOT Matrix for Strategic Planning in Media Organizations”. International Journal of 

Business and Commerce Vol. 1, No. 5: Jan 2012[1-12] (ISSN: 2225-2436). 

In last decades that wonderful transformation in communication field have changed all 

human relations and at the age that increasing dominance of public opinions is known 

effective in the destiny of communities; the media organizations require new managerial 

instrument and views to substitute new and transformed methods for planning and 

controlling instead of traditional methods. To achieve this and with a strategic look for 

enhancing the accuracy in collecting the strategic in media organizations instead of using 

4 zonal classical SWOT matrix, external environment of media organization is divided 

into 3 parts: industry or activity environment, close or public environment, and far or 

international environment. This new division leads to make 12 districts in SWOT matrix 

that causes increasing of accuracy in recognizing the environment challenges and 

choosing marc suitable strategic for media organizations. Also as it follows, by using 

documents of Hamshahri newspaper as a media organizations, an applied example is 

analyzed and finally results show that new SWOT matrix with the 12 districts could play 

the role with the most accuracy in comparison with primary SWOT matrix. 

6. Alwan Sri Kustono, Novi Wulandari Widiyanti. 2018. “Swot Analysis on Fermented 

Cassava Industry in Jember Regency”. International Journal of Science and Research 

(IJSR) ISSN: 2319-7064 Impact Factor (2018): 7.426. Faculty of Economic and 

Bussiness, Jember University. 

Small and medium enterprises such as fermented cassava industry were subject to 

sluggish market, tighter competition, declining productivity. Jember is popular as one of 
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the central producers of cassava products particularly fermented cassava. The research 

aims was to analyze the strength, weakness, opportunity and threats of fermented cassava 

industry. The methodology used was qualitative research with using survey and 

exploratory approach. The data used were primary and secondary data. Data collected by 

doing documentation, interview and observation for 10 fermented cassava industries 

located in Jember regency. The research found that fermented cassava industry has 

strength on low production cost, weakness on traditional technology used to make 

fermeted cassava.. The opportunity for this industry may use higher technology and 

food‟s innovation. The threat was on how to produce uniqueness on taste, serve higher 

quality and quantity of fermented cassava to ful fill the demand. 

7. Arfan Arshad, Mohamad Fauzan Noordin, Roslina Bint Othman. 2017. “A Synthesis on 

SWOT Analysis of Public Sector Healthcare Knowledge Management Information 

Systems in Pakistan”. (IJACSA) International Journal of Advanced Computer Science 

and Applications,Vol. 8, No. 8, 2017. 

Healthcare is a community service sector and has been delivering its services for the 

betterment of civic health since its establishment at communal level. For working 

efficiently and effectively, this sector profoundly relies on correct and complete health 

information of people and a proficient integrated healthcare knowledge management 

information system (HKMIS) to manage this information. The performance of Healthcare 

organizations has significantly augmented by inception of Information and 

Communications Technology (ICT) in HKMIS in developed countries, but is yet to 

exhibit its full potential in developing countries specifically those with huge populations 

like Pakistan. An exploratory qualitative research methodology was adopted to conduct 
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this study. The purpose and objective of this study was to determine and investigate the 

internal and external factors that influence the performance of HKMIS by performing 

SWOT analysis on two of the largest public-sector healthcare organizations of Pakistan. 

The findings of this study will certainly help authorities to devise methods of 

improvement in Pakistani HKMIS eventually paving ways towards a better and improved 

healthcare in the future. 

8. Almaz Sandybayev, Izzet Derkan. 2015. “Correlation SWOT Analysis: A Case Of Ercan 

International Airport In Strategic Business Planning And Management”. International 

Journal Of Research Science And Management. 

The article discusses the theoretical and methodological approaches to analysis of factors 

affecting on internal and external environment for the formation of strategic business 

planning and management in corporate structure. The case is researched on the example 

of Ercan International Airport (EIA) in Northern Cyprus where a special attention is paid 

to the correlation approach in the formation of zones for defining a matrix of qualitative 

strategic analysis through assessment and impact of its practical application. From 

another avenue, the article has proposed two main aspects. The first is to evaluate general 

considerations in strategic planning and management. The second is an attempt to 

introduce a reputable SWOT model, a matrix for matching the environmental threats and 

opportunities with the company's weaknesses and especially its strengths. The elements 

of SWOT are considered to be viewed as veterans in strategic planning however what is 

contemporary and new is a way of description of links between these elements and basing 

strategies on them. Unquestionably, the philosophy of modern strategic management (as 

opposed to a traditional rationalism) is based on the system and situational approach. 
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Business organization is seen as an "open" system. The main prerequisite for success is 

sought not inside but outside of it and the success of the activities associated with how 

quickly and successfully the organization adapts to the fast changing economic, socio-

political, socio-cultural environment. 

9. A. Prakruthi and Murugan Ramu. 2018.” A Study on SWOT Analysis with special 

reference to the Apple Company “International Journal of Pure and Applied 

Mathematics. 

SWOT investigation is a procedure that recognizes the qualities,shortcomings, openings 

and dangers of an association. In particular, SWOT is an essential, expository structure 

that surveys what an association can and can't do, and in addition its potential openings 

and dangers. A SWOT investigation takes data from a natural examination and isolates it 

into interior qualities and shortcomings, and its outer openings and dangers. 

10. Arefeh Jamshidi (M.Sc), S. N Sajjadi (Ph.D), Habib Honari (Ph.D). 2012. “SWOT 

Analysis of strategic Position of Cycling Federation in Iran”. International Journal of 

Academic Research in Business and Social Sciences, May 2012, Vol. 2, No. 5 ISSN: 

2222-6990. 

The purpose of this research is to design and develop strategies of cycling federation in 

Iran. Here, the descriptive methodology would be applied based upon the case study. The 

Statistical population included the physical education professors, the managers of cycling 

committees and boards, educated coaches and M.A students involved in cycling 

federation affairs. The statistical sample encompasses 50 individuals selected totally due 

to limited Statistical population. To collect the data, we used library resources, literature 

and background review, interviews and open as well as closed questionnaires. Having 
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developed the closed questionnaire, we had the validity confirmed by the professors and 

their reliability was confirmed using Cronbach alpha Coefficient (a=0.94). For research 

findings analysis purpose, Friedman test and group discussion were taken into account. 

After identifying the most important strengths, weaknesses, opportunities and threats in 

the field of championship sport and ranking them in the existing order, we selected most 

important ones through group discussion. Different climates in country was the most 

important opportunity and lack of Television coverage was the most conspicuous threat. 

Finally, it was concluded cycling federation position in SWOT model was that of 

conservative We formulated 23 strategies including 6 SO,6 ST,6 WO and 5 WT 

strategies. 

11. Adriyani Samad1), Azis Nur Bambang2) and Norma Afiati2). 2013. “Coastal People 

Activity on Mangrove Forest Rehabilitation in Mahakam Estuary”. Internat. J. Waste 

Resources, Vol. 3(1)2013:34-39, Adriyani Samad et al. 

Present condition shows that balance and environmental sustainability of mangrove 

forests in Mahakam Estuary (Delta Mahakam) area has changed which can result 

negative effect on people activity of coastal communities. Destruction of mangrove forest 

is caused by intervention and rapid population growth, especially in coastal areas, which 

result land use change and excessive utilization of natural resources. This condition can 

lead to degradation of mangrove forest. In order to rehabilitate mangrove forest, active 

participation from coastal community is needed. In this regard, this research was carried 

out in order to assess the perception and participation as well as strategies that can be 

implemented to improve community participation on mangrove forest rehabilitation. The 

research was conducted in five villages (Saliki, Salo Palai, Muara Badak Ulu, Muara 
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Badak Ilir and Tanjung Limau), Formulation strategies was carried out using SWOT 

(Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) method through Focus Group 

Discussion which combined with Analytical Hierarchy Process to determine the priority 

of alternative strategies and policies on mangrove forest rehabilitation. The analysis 

shows that social factor which influences community‟s participation towards the 

rehabilitation of coastal mangrove forest is perceptionvariable. Strategy which is 

expected to improve community participation in mangrove rehabilitation activities is 

carried out by optimizing the strength factor and take advantage from the opportunities 

(Strengths Opportunities Quadrant Strategy). Based on formulated strategies, it can be 

obtained four priority alternatives which can be implemented to improve coastal 

community participation, i.e.: 1) Development of rural participatory for mangrove 

nursery; 2) Generates positive perception on the strengthening coastal communities about 

the advantage and functions of mangrove forests; 3) control upon re-vegetation and 

restoration of coastal areas resources which suffer from degradation and deforestation; 

and 4) Accelerate the establishment of Guidance Unit Team and Technical Guidance Unit 

of Mangrove Forest. 

12. Daulika Nur Asiyah. “Analisis SWOT Tahun 2017. “Sebagai Pertimbangan Menetapkan 

Strategi Tahun 2018-2020 Pada PT. Asfiyak Graha Medika”. 

Penelitian ini dilatar belakangi bahwa setiap perusahaan harus dapat membuat strategi 

yang tepat dan dapat membuat suatu perencanaan untuk bersaing di masa sekarang dan 

akan datang. PT. Asfiyak Graha Medika adalah sebuah perusahaan yang bergerak di 

bidang jasa pelayanan kesehatan. Berdasarkan data pasien 10 bulan trakhir mengalami 

penurunan, walaupun mengalami kenaikan namun kenaikan ini hanya sedikit dan 
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kemudian menurun kembali. Kuat dugaan hal ini dikarenakan kinerja klinik ini kurang 

baik. Fokus penelitian ini mengidentifikasi masalah (1) Apakah kelemahan PT. Asfiyak 

Graha Medika masih bisa diperbaiki, dan kelemahan apa saja yang perlu diperbaiki? (2) 

Bagaimana mengembangkan peluang yang dimiliki PT. Asfiyak Graha Medika untuk 

memperbaiki dalam rangka menanggulangi pesaing? (3) Kekuatan apa yang masih 

dimiliki PT. Asfiyak Graha Medika yang mampu memenangkan persaingan dan meraih 

keunggulan? 

(4) Ancaman apa yang mungkin muncul dan menjadi hambatan PT. Asfiyak Graha 

Medika saat ini? (5) Apakah hasil analisis SWOT Tahun 2017 dapat digunakan sebagai 

pertimbangan menetapkan strategi tahun 2018-2020 pada PT. Asfiyak Graha Medika? 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, jenis penelitian ini adalah 

studi kasus. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi, 

dokumentasi dan kuesioner. Teknik analisis yang digunakan yaitu teknis analisis 

interaktif mengikuti konsep Miles and Huberman. Kesimpulan hasil penelitian ini adalah 

Analisis SWOT dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam menetapkan strategi tahun 

2018-2020 pada PT. Asfiyak Graha Medika. Dari analisis pembobotan, rating dan sor 

IFAS dan EFAS diperoleh jumlah skor pada faktor kekuatan (S) 2,10, faktor kelemahan 

(W) 0,80, faktor kesempatan (O) 1,60 dan faktor ancaman (T) yaitu 0,65. Selisih antara 

IFAS dan EFAS diperoleh posisi PT. Asfiyak Graha Medika pada kuadran 1 yaitu posisi 

agresif. Pemilik perusahaan memilih alternatif strategi pengembangan pasar dengan 

membuka klinik baru di Kecamatan Badas dan Puncu. 
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13. Dwi Dayani, Pribadiono, Indah Noviandari. 2017 “Analisis SWOT Sebagai Strategi 

Pengembangan Usaha Pada Aspek Operasinal Perusahaan PT. Indo Caliplast”. Jurnal 

Manajemen Branchmark Vol 3 Issue 3, 2017. 

PT. Indo Cali Plast Taman – Sepanjang Sidoarjo merupakan sebuah perusahaan yang 

bergerak dibidang industri pembuatan plastik. Tujuan dari penelitian ini adalah 

melakukan analisis SWOT terhadap PT. Indo Cali Plast Taman – Sepanjang Sidoarjo 

untuk mengetahui posisi perusahaan dalam analisis SWOT, yaitu suatu analisis 

lingkungan internal dan analisis lingkungan eksternal. penelitian ini dilakukan dengan 

mengumpulkan data kemudian melakukan pengolahan data yang diperoleh dengan 

metode diagram SWOT, Matrik SWOT, Matrik Internal-Eksternal. Maka akan diketahui 

dimana posisi PT. Indo Cali Plast Taman – Sepanjang Sidoarjo dalam kuadran analisis 

SWOT. Dengan demikian perubahan dapat menentukan strategi pemasaran yang sesuai 

untuk masa yang akan datang yang mampu menjadikan PT. Indo Cali Plast Taman-

Sepanjang Sidoarjo sebagai pemenang dalam persaingan di pasar Sidoarjo. 

14. Dwi Mustika Kusumawardani a, Eko Sediyono. 2016. “Sistem Informasi Manajemen 

Rantai Pasok Pariwisata Untuk Pembuatan Produk Wisata Pada Agen Tour & Travel 

dengan Analisis Swot dan Metode Analytic Network Process (ANP)”. Jurnal Sistem 

Informasi Bisnis 02(2016) On-line : http://ejournal.undip.ac.id/index.php/jsinbis. 

Perkembangan perusahaan jasa di bidang pariwisata semakin meningkat. Untuk itu setiap 

agen tour & travel harus mampu meningkatkan kualitas produk yang menarik dan 

kompetitif. Penelitian ini membangun sebuah sistem analisis manajemen rantai pasok 

pariwisata dalam pembuatan paket wisata dengan analisis SWOT dan metode Analytic 

Network Process (ANP). Analisis SWOT merupakan salah satu cara untuk memutuskan 
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strategi pemasaran agar perusahaan mampu menghadapi persaingan global. Dalam 

penelitian ini, analisis SWOT digunakan untuk memilih pemasok terbaik di bidang 

pariwisata. Pemasok-pemasok tersebut antara lain: hotel, restoran, objek wisata dan 

akomodasi. Kombinasi pemasok terbaik dijadikan dalam satu produk berupa paket 

wisata. Sedangkan metode Analytic Network Process digunakan untuk merankingkan 

paket wisata yang telah didapat sebelumnya. Selain itu metode ini diterapkan karena 

mampu memberikan informasi kriteria yang paling berpengaruh dalam pembuatan paket 

wisata. Metode ini dilakukan dengan melihat ketergantungan hubungan antarkriteria. 

Kemudian memberikan bobot antarkriteria, sub-kriteria, dan alternatif. Kriteria yang 

digunakan dalam metode Analytic Network Process yaitu: product, price, place, dan 

promotion. Hasil yang didapat dari penelitian ini yaitu sistem analisis manajemen rantai 

pasok di bidang pariwisata yang mampu menghasilkan paket wisata yang menarik dan 

kompetitif berupa paket wisata 1 dengan nilai sebesar 0,53. Selain itu, sistem informasi 

ini memberikan informasi bahwa kriteria yang paling berpengaruh dalam pembuatan 

paket wisata adalah kriteria product dengan nilai 0,30. Kriteria selanjutnya yang 

mempengaruhi dalam pembuatan paket wisata yang menarik dan kompetitif adalah 

kriteria price dengan nilai sebesar 0,28. 

15. Devi Cipta Anggraini1, Suparno2, Adi Bandono3, I Nengah Putra4, Arica Dwi Susanto5. 

2018. “Implementation of Swot-Ahp Method to Determine the Best Strategy on 

Development Women Navy Resources in Indonesian War Ship”. International Journal of 

Academic Multidisciplinary Research (IJAMR). ISSN: 2000-006X. Vol. 2 Issue 9, 

September – 2018, Pages: 11-20. 
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(Indonesian Women Navy=kowal) is part of Indonesian Navy which have the same duties 

and responsibilities as other naval soldiers. The essence of Kowal's main task is to take 

part in performing the main tasks of the TNI in which their skills are needed to achieve 

greater efficiency by remembering his nature and femininity. SWOT is used as a planning 

tool. However, this analysis has weaknesses. Some of these weaknesses can be avoided, 

by connecting a SWOT analysis with AHP method. Following the basic steps of the 

SWOT-AHP, this research presented a case study of defining the strategy for the 

development of Indonesian Women Navy. The results indicate that development skill 

with study dikpengiptek strategy was the best strategy that could have been implemented. 

Based on the research results, the method SWOT-AHP application to determine the best 

strategy of development women navy resources would be described as follows : (1) 

reduce the weakness to increase opportunities (WO=0,28), (2) optimizing the strength to 

reduce the threat (ST=0,26), (3) increasing weakness and reducing threats (WT= 0,23) 

and (4) optimizing strengths and maximizing opportunities (SO= 0,23). 

16. Dag Oivind Madsen. 2016. “SWOT Analysis : A Management Fashion Perspective” 

International Journal of Business Research. 

SWOT analysis has over a period spanning several decades enjoyed considerable 

popularity in the business community. In this paper management fashion theory is used as 

a theoretical lens to understand the history and evolution of SWOT as a management 

idea. The analysis shows that SWOT‟s evolution pattern diverges in several respects from 

that of other comparable management ideas. The findings from the analysis have several 

implications for research on SWOT and, more generally, management ideas and fashions. 
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17. Dini Turipanam Alamanda, Grisna Anggadwita, Mochammad Raynaldi, Santi Novani3, 

and Kyoichi Kijima. 2019. “Designing Strategies using IFE, EFE, IE, and QSPM analysis 

: Digital Village Case”. The Asian Journal of Technology Management Vol. 12 No. 1 

(2019): 48-57. 

Digital SMEs Village is a program initiated by Telekomunikasi Indonesia. The program 

is expected to grow entrepreneurial spirit among business actors, as well as to facilitate 

business actors to expand their business network by utilizing technological developments 

in Indonesia. The common problem of Digital SMEs Village Indonesia today is the 

number of human resources that still lack the understanding of using smartphones and 

computers to interact with consumers in cyberspace. One of the Digital SMEs Village in 

Bandung district is the Baraya Digital SMEs Village. This study aims to identify the 

formulation strategy in the development of the Baraya Digital SMEs Village by SWOT 

analysis. Furthermore, Quantitative Strategies Planning Matrix (QSPM) is used to decide 

and determine which alternative strategies can best be recommended. The research 

method used is qualitative method with case study approach by doing depth-interview to 

several key actors in the Baraya Digital SMEs Village. The results showed that the 

Baraya Digital SMEs Village needs to implement intensive strategy. The development of 

strategies that need to be implemented as a top priority is market penetration, by 

expanding the market share of existing products through online marketing. 

18. Eko Budi Sulistyono, 2005. “Analisis Positioning Bank Jabar” 

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis tentang posisi Bank Jabar dalam 

persaingannya saat ini, dan untuk mengkaji strategi yang telah ditetapkan serta 

memberikan alternatif strategi pemasaran bagi Bank Jabar. Dari hasil penelitian yang 
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dilakukan dengan analisis SWOT diketahui nilai posisi bisnis Bank Jabar pada diagram 

SWOT berada pada kuadran IA. Kuadran ini merupakan situasi yang sangat 

menguntungkan. Di samping itu, dari 33 unsur penilaian faktor internal yang diamati, 24 

unsur merupakan kekuatan dan 9 merupakan unsur kelemahan. Ini berarti Bank Jabar 

mempunyai kekuatan internal yang relatif lebih baik dibandingkan kelemahannya. 

Sedangkan dari 25 unsur penilaian faktor eksternal dihasilkan 17 unsur peluang dan 8 

unsur ancaman, yang berarti peluang yang tersedia bagi Bank Jabar masih sangat besar. 

19. Erna Andajani, Fitri Novika Widjaja, Andriani Eko Prihatiningrum. 2017. 

“Pengembangan Potensi Desa Wisata melalui Analisa SWOT Di Kecamatan Kalitidu 

Bojonegoro”. 

Kecamatan Kalitidu merupakan salah satu bidikan Kabupaten Bojonegoro sebagai lokasi 

Kawasan Agropolitan. Pengembangan Agropolitan ditekanan pada sektor pertanian, yang 

tepatnya pada Desa Mojo dan Desa Mayanggeneng di Kecamatan Kalitidu. Seiring 

dengan program tersebut, diketahui bahwa kedua desa memiliki potensi alam yang dapat 

dikembangkan sebagai desa wisata berbasis pada alam. Di sisi lain desa juga memiliki 

kekurangan yang perlu untuk dibina. Proses pengenalan potensi desa menggunakan 

analisa SWOT. Analisa SWOT yang digunakan dalam penelitian ini sebagai alat untuk 

mengenali kekuatan dan kelemahan yang dimiliki desa serta melihat peluang dan 

ancaman yang dihadapi desa. Penelitian ini bertujuan memetakan fakta potensi dan 

kendala yang dimiliki kedua desa dalam rangka mewujudkan Kawasan Agropolitan yang 

ada dengan menggunakan analisis SWOT. Metodologi yang digunakan pada penelitian 

adalah kualititaf. Teknik pengambilan sampel menggunakan non probability dengan type 

snowball. Pengambilan data melalui wawancara unstructural (data primer) pada beberapa 
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orang aparat desa dan Bappeda Bojonegoro serta data sekunder terkait data desa. Hasil 

penelitian ini adalah uraian analisa SWOT dan strategi yang bisa dilakukan untuk 

mewujudkan sebagai kawasan Agropolitan di Desa Mojo dan Mayanggeneng Kecamatan 

Kalitidu. Strategi yang ditemukan ini menjadi rujukan untuk diwujudkan dalam program 

nyata di desa. 

20. Erna Maulina, Sam'un Jaja Raharja. 2018. “SWOT Analysis for Business Strategies: A 

Case of Virage Awi in the Bamboo Craft Industries, Bandung, Indonesia”. Review of 

Integrative Business and Economics Research, Vol. 7, Supplementary Issue 2. 

The city of Bandung was designated a creative city when it was selected as part of the 

Creative City Network by UNESCO. Many Bandung entrepreneurs uphold the value of 

creativity in their businesses. Handicraft is one type of business in the creative industry. 

In this subsector, bamboo craft is one type of business that can introduce Indonesia to 

foreign countries. Virage Awi is one such bamboo craft business. The market share of 

Virage Awi has expanded, and the production of modern musical instruments from 

bamboo results in product differentiation. This study aims to understand the business 

strategy of Virage Awi by using SWOT analysis. The SWOT matrix was used to 

determine the actions of Virage Awi to attain market share in foreign countries. In 

addition, this research was conducted with a qualitative method and an in-depth interview 

with the owner of Virage Awi. The research corroborates that Virage Awi conducts their 

business in a way that consumers consider its products rare by using a limited edition 

system. 
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21. Florentina Melan, Aris Santjaka, dan Rr.Vita Nur Latif. “SWOT Analysis on JKN 

Implementation in Ngaliyan Health Center Semarang”. Unnes Journal of Public Health 7 

(1) (2018). 

Kedudukan puskesmas sebagai fasilitas kesehatan tingkat pertama menjadi ujung tombak 

pelaksanaan JKN yang baik. Dengan menggunakan Analisa SWOT dalam dimensi 6M 

(Men,Money, Method, Material, Machine, Market) diharapkan menjadi alternatif bagi 

puskesmas ngaliyan untuk meningkatkan prestasi kerja dan menjadi fasilitas kesehatan 

yang diandalkan bagi warga Ngaliyan. Serta bisa mendukung terwujudnya totally 

covered di tahun 2019. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi Kekuatan, 

Kelemahan, Peluang, dan Ancaman bagi puskesmas Ngaliyan dalam menyelenggarakan 

pelayanan JKN dalam dimensi 6M (Men, Money, Method, Material, Market, Machine), 

untuk menemukan titik kritis, serta membuat FKK (Faktor Kunci Keberhasilan). 

Penelitian berupa kualitatif deskriptif dengan pendekatan wawancara mendalam 

terstruktur. Menggunakan 15 orang informan yang dipilih secara purposive 

sampling.Hasil penelitian ini didapatkan titik kritis yaitu pada dimensi money. Terdapat 

defisit antara dana kapitasi dan biaya yang dikeluarkan puskesmas dalam pelaksanaan 

JKN. 

22. Gail Brooks, Alan Heffner, Dave Henderson. 2014. “A SWOT Analysis Of Competitive 

Knowledge From Social Media For A Small Start-Up Business”. Review of Business 

Information Systems Volume 18, Number 1. 

The analysis of data from social media sites can provide useful decision-making 

information for businesses; however, can small businesses with limited budgets and 

limited technical expertise compete in this new social media driven market? This study 
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provides a proof of concept for increasing a company‟s competitive knowledge through 

the use of the Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats (SWOT) framework 

model by gathering qualitative data about the use of social media from employee 

interviews. By increasing the competitive knowledge through evaluating the results of the 

SWOT analysis, this small start-up company will have a strategic plan for increasing their 

competitive advantage. The authors present the results of the study in the form of 

practical recommendations for short-term and long-term implementation. Several of the 

short-term and long-term recommendations are substantiated through prior research 

studies. Future research could include a follow-up study of this company using a SWOT 

framework tool or other methodologies to indicate what social media tools and strategies 

provide the most beneficial competitive knowledge for a small business, and why. 

Additionally, comparing the results from this study with a similar study of a different 

small start-up business could lead to the design of a model for other small businesses 

trying to increase their competitive knowledge through the effective use of social media. 

23. Hany Setyorini, Mas‟ud Effendi, Imam Santoso. 2016. “Analisis Strategi Pemasaran 

Menggunakan Matriks SWOT dan QSPM (Studi Kasus: Restoran WS Soekarno Hatta 

Malang)”.  Industria: Jurnal Teknologi dan Manajemen Agroindustri Volume 5 Nomor 1: 

46-53 Industria: Jurnal Teknologi dan Manajemen Agroindustri 5(1): 46-53 (2016) 

Tujuan penelitian adalah untuk mengembangkan strategi pemasaran yang dapat 

diterapkan bagi Restoran Waroeng Steak & Shake (WS) Cabang Soekarno-Hatta Malang. 

Dengan menggunakan matriks SWOT dan Quantitative Strategic Planning Matrix 

(QSPM), alternatif strategi yang didapatkan yaitu mempertahankan citra atau image 

perusahaan, fasilitas restoran, mempertahankan kualitas dan pelayanan produk untuk 
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menarik konsumen, meningkatkan kemampuan manajemen dan kerjasama untuk tujuan 

perusahaan, memberikan layanan delivery order untuk konsumen, memanfaatkan 

kemajuan teknologi untuk pemasaran, melayani pangsa pasar menengah ke bawah 

dengan menyediakan paket atau porsi khusus, dan menjaga hubungan baik dengan 

pemasok atau wilayah sekitar restoran. Strategi pemasaran prioritas yang disarankan 

adalah mempertahankan citra perusahaan. 

24. Hanim Khalida Zia, Rima Semiarty, Ratni Prima Lita. 2018.“Analisis SWOT Sebagai 

Penentu Strategi Pemasaran Pada Rumah Sakit Gigi dan Mulut Baiturahman Padang”.  

Jurnal Kesehatan Andalas. 2018 

Jumlah kunjungan pasien Instalasi Rawat Jalan Rumah Sakit Gigi dan Mulut 

Baiturrahmah Padang pada tahun 2016 yaitu 27.933 kunjungan. Pada tahun 2017 

mengalami penurunan (41,7%) yaitu 16.288 kunjungan. Sedangkan, pada tahun 2018 

mengalami sedikit peningkatan (3,7%) yaitu 16.884 kunjungan. Setiap rumah sakit harus 

dapat membuat suatu strategi pemasaran yang tepat untuk dapat bersaing dimasa 

sekarang dan akan datang. Salah satu upaya strategi pemasaran adalah analisis SWOT. 

Analisis SWOT mengidentifikasi strengths (kekuatan) dan weaknesses (kelemahan) pada 

aspek internal serta opportunities (peluang) dan threats (ancaman) pada aspek eksternal 

perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi pemasaran yang dapat 

dilakukan oleh Rumah Sakit Gigi dan Mulut Baiturrahmah Padang berdasarkan analisis 

SWOT. Jenis penelitian adalah kualitatif. Informan terdiri dari Pemilik, Direktur, Wakil 

Direktur, Karyawan, Mahasiswa, Pasien dan Masyarakat yang tinggal di sekitar Rumah 

Sakit Gigi dan Mulut Baiturrahmah Padang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi 

SO (Strengths Opportunities): meningkatkan kualitas kesehatan pelayanan gigi dan 
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mulut, menjalin kerja sama dengan instansi di bidang kesehatan, menggunakan alat dan 

bahan terbaru dan menjadi pusat rujukan pelayanan kesehatan gigi dan mulut. Strategi 

WO (Weaknesses Opportunities): menyelesaikan proses akreditasi, pengaturan jadwal 

dan tarif dokter, melakukan promosi melalui berbagai media dan menambah jumlah SDM 

untuk kegiatan pemasaran. Strategi ST (Strengths Threats): meningkatkan pelayanan 

unggulan di bidang periodonsia dengan pelatihan kepada karyawan dan membuat 

pendaftaran online. Sedangkan, strategi WT (Weaknesses Threats): membentuk bagian 

pemasaran untuk meningkatkan kegiatan promosi. 

25. Ida Mariani Pasaribu, S.Sos., M.A. 2014. “Implementasi Knowledge Management dan 

Analisis SWOT di Perpustakaan Perguruan Tinggi”. 

Perpustakaan Perguruan Tinggi sebagai perpustakaan akademik akan tetap eksis 

memainkan peranannya dalam kehidupan suatu perguruan tinggi. Perpustakaan 

Perguruan Tinggi harus mampu memahami konsep-konsep Knowledge Management dan 

membuat analisis SWOT. Tujuan penulisan ini adalah mendeskripsikan implementasi 

knowledge management dan analisis SWOT di Perpustakaan Perguruan Tinggi. Metode 

yang digunakan dengan pengumpulan data dengan cara pengamatan / observasi dan 

menggunakan sumber internet, bahan kuliah dan jurnal ilmiah. Hasil penulisan ini 

menemukan bahwa untuk tercapainya implementasi knowledge management dan analisis 

SWOT, maka (1) Perpustakaan Perguruan Tinggi diharapkan: (a) Memahami konsep 

Knowledge Management (penciptaan, perekaman dan organisasi, penyebaran, akses dan 

pengunaan, dan dilanjutkan dengan penciptaan kembali pengetahuan, dan seterusnya), (b) 

Menjadi mitra bagi pengguna, (c) Melayani individu atau kelompok sebagai anggota 

jaringan, (d) Menyediakan fasilitas Knowledge Management, (2) Pihak pimpinan 
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perpustakaan mampu berelaborasi dengan potensi dan skill yang dimiliki oleh sumber 

daya yang ada di perpustakaan, (3) Dukungan dari pihak pengambil kebijakan sehingga 

Knowledge Management akan menyentuh seluruh kegiatan CIVA (Civitas Akademika) 

di perguruan tinggi. 

26. Iskandar Putong, 2003.”Teknik Pemanfaatan Analisis SWOT Tanpa Skala Industri”  

Dalam penelitian ini, Iskandar mencoba kemungkinan bagaimana memanfaatkan analisis 

SWOT tanpa pembanding atau tanpa skala industri dengan tetap tidak menghilangkan 

substansi kegunaannya akan tetapi menambah fleksibilitasnya sehingga akan melengkapi 

penggunaan dan memperbesar manfaatnya. Peneliti melakukan pengumpulan dan analisis 

data dengan menggunakan analisis SWOT di mana datanya dikumpulkan berdasarkan 

kesimpulan yang diambil dari kuisioner, wawancara, dan pengamatan secara langsung. 

Dari analisis faktor eksternal diperoleh hasil sebesar 3,10 yang merupakan besaran 

peluang bagi perusahaan dan besaran ancaman sebesar 2,90. Hal ini menguntungkan 

perusahaan karena peluang di pasar lebih besar dari pada ancaman. Analisis faktor 

internal menunjukkan besaran kekuatan perusahaan sebesar 3,60 dan kelemahan sebesar 

1,90, menunjukkan kekuatan internal lebih besar dari pada kelemahan perusahaan. 

27. Miftakhurrizal Kurniawan, Novi Haryati. 2017. “Analisis Strategi Pengembangan Usaha 

Minuman Sari Buah Sirsak Industria” : Jurnal Teknologi dan Manajemen Agroindustri 97 

Volume 6 No 2: 97-102 Tahun 2017. 

Usaha kecil menengah minuman sari buah sirsak termasuk dalam bidang pengolahan 

pangan. Dalam realitasnya usaha ini banyak mengalami permasalahan terutama dalam hal 

pengembangan usaha supaya mampu bertahan dalam persaingan bisnis. Perencanaan 

strategis untuk pengembangan usaha perlu dibuat agar operasional industri dapat berjalan 
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efektif dan efisien. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif 

dengan bantuan analisis SWOT. Metode ini mampu menganalisis kekuatan, kelemahan, 

peluang dan ancaman. Data diperoleh dari hasil wawancara dengan pemilik usaha 

pengelolaan minuman sari buah sirsak serta konsumennya. Berdasarkan analisis SWOT, 

formulasi strategi yang cocok digunakan adalah strategi pengembangan pasar untuk 

menambah jumlah konsumen. 

28. Msc. Eriketa Vladi. 2014. “Tourism Development Strategies, SWOT analysis and 

improvement of Albania‟s image”. European Journal of Sustainable Development (2014), 

3, 1, 167-178 ISSN: 2239-5938. Doi: 10.14207/ejsd.2014.v3n1p167. 

Albania has a range of historical, natural and cultural potentials. The marketing strategies 

prepared with the aim to create and develop Albania‟s tourism and at what stage is the 

image of Albania is the subject of this paper. I considered necessary also to conduct a 

SWOT analysis on tourism development strategies and communication of Albania as a 

tourist destination. 

29. Marcus Remiasa, 2005. “Perencanaan Strategis Pemasaran Untuk Menciptakan 

Sustainable Competitive Advantage” 

Penggunaan analisis SWOT dan IE (Internal Eksternal) , Matriks yang dilakukan oleh 

Marcus Remiasa bertujuan untuk memilih strategi pemasaran yang disesesuaikan dengan 

kondisi perusahaan. Dari perhitungan IFE-matrik dihasilkan besaran pengaruh 

lingkungan internal perusahaan sebesar 2,91 sedangkan EFE- matrik dihasilkan besaran 

pengaruh lingkungan eksternal sebesar 3,17, kemudian hasil tersebut dimasukkan 

kedalam IE-matrik menunjukkan bahwa perusahaan berada pada kuadran II, strategi yang 

dipilih adalah strategi grow dan dan build. 
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30. Muhammad Awais, Tanzila Samin. 2012. “Advanced SWOT Analysis of E-Commerce”. 

IJCSI International Journal of Computer Science Issues, Vol. 9, Issue 2, No 2, March 

2012 ISSN (Online): 1694-0814 www.IJCSI.org 570. This research paper describes the 

invention and accessibility of internet connectivity and powerful online tools has resulted 

a new commerce era that is e-commerce, which has completely revolutionized the 

conventional concept of business. E-commerce deals with selling and purchasing of 

goods and services through internet and computer networks. E‐commerce can enhance 

economic growth, increase business opportunities, competitiveness, better and profitable 

access to markets. E‐Commerce is emerging as a new way of helping business enterprises 

to compete in the market and thus contributing to economic success. In this research 

paper we will discuss about advanced SWOT analysis of E‐commerce which will 

comprise of strengths, weaknesses,opportunities and threats faced by e‐commerce in 

current scenario. 

31. Munawir Muhammad. 2018. “Analisis SWOT sebagai Strategi Pengembangan Usahatani 

Buah Naga Merah (Hylocereus costaricensis) Kecamatan Wasile Timur Kabupaten 

Halmahera Timur”. Jurnal Agribisnis Perikanan (E-ISSN 2598-8298/P-ISSN 1979-6072). 

Buah naga merah merupakan komoditas yang baru dikembangkan di Wasile Timur. 

Ketertarikan petani dalam mengusahakan buah naga merah selain karena ingin 

memanfaatkan tanah yang sudah dimiliki petani juga dikarenakan adanya peluang pasar 

buah naga merah yang masih terbuka. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui analisis 

SWOT sebagai strategi perkembangan usahatani buah naga merah (Hylocereus 

Costaricensis) di Kecamatan Wasile Timur. Penelitian ini adalah penelitian survey 

dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Populasi penelitian yaitu masyarakat yang 
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berusaha tani buah naga merah di Kecamatan Wasile Timur. Untuk mengetahui strategi 

pengembangan Buah Naga Merah di Kecamatan Wasile Timur Kabupaten Halmahera 

Timur, dilakukan dengan menggunakan analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, 

Opportunities. dan Threats). Berdasarkan hasil penelitian strategi perkembangan 

usahatani buah naga merah (Hylocereus Costaricensis), dari hasil identifikasi analisis 

SWOT faktor internal terhadap lima kekuatan dan lima kelemahan, sementara pada faktor 

lingkungan eksternal terdapat lima peluang dan lima ancaman. Perpaduan nilai IFAS 

sebesar 2,94 dan nilai EFAS sebesar 3,04. Dalam diagram SWOT menunjukan bahwa 

posisi strategi perkembangan usahatani buah naga merah terletak pada kuadran 1atau 

strategi yang dibuat dengan menggunakan seluruh kekuatan untuk memanfaatkan 

peluang strategi agresif yaitu strategi ini menjukan situasi yang sangat menguntungkan. 

Pengembangan buah naga merah di Kecamatan Wasile Timur memiliki kekuatan dan 

peluang yang sifatnya menyatu dan saling mendukung dengan cara menggunakan faktor 

semua kekuatan untuk memanfaatkan peluang yang ada. 

32. Mojgan Ansari1, PhD Candidate; Maryam Rassouli1, PhD; Mohamad Esmaiel, Akbari2, 

MD; Abbas Abbaszadeh1, PhD; Ali Akbari Sari3, PhD. 2018. “Educational Needs on 

Palliative Care for Cancer Patients in Iran: A SWOT Analysis”. IJCBNM April 2018; 

Vol 6, No 2. 

Background: By acceptance of palliative care as a part of health system of each country 

and due to increasing prevalence of cancer, special focus on stakeholder‟s educational 

needs is of vital importance so that palliative care services are improved and the quality 

of life of patients is enhanced. This study was conducted to explore the educational needs 

of stakeholders of palliative care for cancer patients in Iran. Methods: This qualitative 
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study with 20 semi-structured interviews was conducted from August 2016 to February 

2017 in Shohadaye Tajrish and Emam Khomeini Hospitals of Tehran. Participants were 

selected through purposive sampling and included cancer patients and their family 

caregivers as well as healthcare providers, experts and policy-makers. The data were 

analyzed through Conventional Content Analysis of Landman and Graneheim using 

MAXQDA10 software. Statements of each main category of the study were summarized 

in SWOT categorizes. Result: A total of 546 codes were extracted from the analysis of 

the interviews and four main categories and four subcategories were identified. The four 

main identified categories included: ”academic education planning”, “workforce 

education”, “public awareness”, and “patient and caregiver empowerment” that contained 

our subcategories as follows: “strengths”, “weaknesses”, “opportunities” and “threats” 

(SWOT). Conclusion: Meeting the educational needs of the stakeholders of palliative 

care requires policymakers to identify the factors leading to strategies that are based on 

the use of opportunities, the removal of weaknesses, and coping with the threats to which 

the organization is faced. 

33. Nur Afrillita T., 2013. “Analisis SWOT Dalam Menentukan Strategi Pemasaran Sepeda 

Motor Pada PT. Samekarindo Indah Di Samarinda”. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengidentifikasi dan menjelaskan kekuatan dan kelemahan (lingkungan internal) serta 

peluang dan ancaman (lingkungan eksternal) serta merumuskan srtategi pemasaran 

sepeda motor yang tepat melalui analisis SWOT (Strengths, Weaknesess, Opportunities, 

dan Threats) pada PT. Samekarindo Indah Samarinda. Hasil penelitian yang dilakukan 

penulis pada PT. Samekarindo Indah adalah dengan menggunakan alat analisis SWOT, 

maka PT. Samekarindo Indah dapat menggunakan alternatif strategi-strategi berikut 
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Strategi Strength – Opportunities : Pertahankan dan tingkatkan kualitas produk maupun 

pelayanan purna jual , pengembangan pasar menengah kebawah , mengadakan kegiatan 

eksibisi. Strategi Weaknesses – Opportunities : promosi yang terarah, promosi yang lebih 

gencar dengan mengadakan, mengikuti atau sebagai sponsor di berbagai event, promosi 

melalui media cetak dan media jejaring sosial, menambah sub dealer. Strategi Strenght – 

Threats : mengembangkan daya saing , meningkatkan hubungan baik dengan pelanggan 

Strategi Weaknesses – Threats : memperluas area promosi dengan membuka outlet – 

outlet untuk memperluas jaringan penjualan , menambah variasi penjualan dealer seperti 

menjual aksesoris motor yang sedang trend di masyarakat, memberikan diskon harga 

spare partbagi konsumen yang loyal. 

34. Nurhasanah, 2006. “Perumusan Strategi Pemasaran Melalui Penentuan Prioritas 

Trapezoidal Fuzzy Number”. 

Persaingan di dunia industri semakin ketat seiring dengan terus meningkatnya laju 

pertumbuhan industri. Persaingan ini mengakibatkan setiap industri lebih jeli dalam 

merumuskan strategi pemasaran perusahaannya. PT. X merupakan industri minuman 

tradisional yang berada pada skala Industri Kecil Menengah. Permasalahan utama 

industri ini adalah terbatasnya dana untuk mengembangkan usaha dan menjalankan 

kegiatan pemasaran. Saat ini pertumbuhan pasar industri sebesar 16,67%, sedangkan 

pangsa pasar relatif terhadap pesaing utama adalah 0,07. Matriks Boston Consulting 

Group menyatakan bahwa perusahaan berada pada posisi tanda tanya. Terdapat 13 variasi 

yang ditawarkan untuk menentukan prioritas kepentingannya oleh 7 orang pakar. 

Sebanyak 3 strategi terpilih melalui Trapezoidal Fuzzy Number, yaitu menambah pasar 

baru melalui pengembangan produk baru (72,72), bermitra dalam investasi (71,50) dan 
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menerobos pasar yang ada (70,93). Strategi pertama dirumuskan dengan 

mengembangkan variasi kemasan dan variasi produk. Strategi kedua dirumuskan dengan 

sikap proaktif perusahaan dalam mencari informasi mengenai investor untuk menjalin 

kerjasama dalam bidang investasi dengan perusahaannya. Strategi ketiga dirumuskan 

dengan sikap dan komitmen perusahaan untuk menjamin ketersediaan produk dan 

menjaga kualitas produk. 

35. Nurzaman, Syamsu Hadi, Ade Rustiana. 2018. “Strategi Pengembangan Industri Kecil 

(Studi Kasus Pengelolaan Keripik Sermier Super Pak Mudji)”. Jurusan Pendidikan 

Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang, Indonesia. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Profil usaha keripik super Pak Mudji di 

Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang; (2) Proses produksi keripik super Pak 

Mudji di Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang; (3) Strategi pengembangan 

industri keripik super Pak Mudji di Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang oleh 

Dinas Koperasi, UMKM, dan Perindag Kabupaten Semarang. Penelitian ini dilakukan di 

Kecamatan Ungaran Barat, tepatnya berlokasi di Keripik Sermier Pak Mudji, yang di 

laksanakan pada bulan September sampai dengan Oktober tahun 2017. Hasil penelitian 

menunjukan bahwa: (1)Keripik Sermier Super Pak Mudji didirikan pada tahun 1998. 

Terhitung dari tahun 1998 hingga saat ini, usaha keripik sermier ini masih tetap 

dijalankan oleh Pak Mudji dan dibantu oleh anak-anaknya. Strategi pemasaran sederhana 

yaitu dengan sistem dari mulut ke mulut, dan strategi ini cukup efektif. (2)Selama proses 

produksi keripik sermier super Pak Mudji alat-alat produksi yang digunakan masih 

menggunakan alat-alat yang tradisional, masih belum menggunakan tenaga listrik. (3) 

Upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah dalam membantu masyarakat dalam 
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melakukan pengembangan industri guna untuk menaikkan omset pada pengusaha yaitu 

memberikan pelatihan kepada pelaku UMKM. Saran dalam penelitian ini adalah 

Kegiatan pengembangan industri rumah tangga perlu ditingkatkan agar para pengusaha 

Umkm lebih memahami upaya pengembangan ekonomi untuk kemajuan usahanya 

36. Reca Elyarni, Hermanto, 2016 “Analisis SWOT Terhadap Strategi Pemasaran Layanan 

SAP Express pada PT. SAP”.  Jurnal Metris, 17 (2016): 81 – 88 

Berdasarkan hasil perhitunganyang telah dijabarkan serta penjelasan danuraian dapat 

disimpulkan antara lain: (1) Hasil faktor internl IFAS dan faktor eksternal EFAS 

didapatkan nilai SO 3,96 disusul nilai ST 3,78 WO 3,59 dan WT 3,41 dan (2) PT SAP 

ada pada kuadran 1 menunjukan situasi yang sangat menguntungkan perusahaan tersebut. 

Setelah dilakukan analisis SWOT berikut saran yang diberikan yaitu: (1) lebih 

memperbanyak promosi kepada para konsumen agar dikenal luas, (2) karena banyaknya 

permintaan pelanggan PT SAP sebaiknya 

37. Rahmayati HM, 2015 “Analisis SWOT dalam menentukan  strategi pemasaran  udang 

beku PT. Mustika Mina Nusa Aurora Tarakan, Kalimantan Utara”. Politeknik Pertanian 

Negeri Pangkep Jurnal Galung Tropika, 4 (1) Januari 2015, hlmn. 60-67 

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan (lingkungan 

internal) serta peluang dan ancaman (lingkungan eksternal) serta merumuskan strategi 

pemasaran udang beku yang tepat melalui analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, 

Opportunities dan Threats) pada PT. Mustika Mina Nusa Aurora Tarakan, Kalimantan 

Utara. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan teknik pengumpulan 

data melalui observasi, wawancara, studi kepustakaan dan internet. Teknik analisis data 

yang digunakan adalah teknik analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan 
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adalah dengan menggunakan alat analisis SWOT, maka dapat menggunakan alternatif 

strategi-strategi berikut : Strategi SO: Pemanfaatan produk, pengembangan SDM, 

Pengembangan Skala Usaha. Strategi WO: Penambahan Tenaga Ahli. Strategi ST: 

Mempertahankan mutu produk, menjamin kualitas produk, produksi berkelanjutan. 

Strategi WT: Mempertahankan mutu produk, menjaga kepercayaan konsumen. 

38. Rizal Arief Hidayat (2014). “Strategi Pengembangan Industri Kecil Tas Di Kecamatan 

Jati Kabupaten Kudus” Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas 

Negeri Semarang, Indonesia. 

Strategi pengembangan usaha merupakan rencana yang menyeluruh dan terpadu 

mengenai upaya-upaya suatu industri yang diperlukan guna mengembangkan usahanya 

dalam rangka mencapai tujuan industri secara efektif dan efisien. Strategi pengembangan 

usaha juga merupakan upaya mengantisipasi masalah-masalah yang mungkin timbul di 

masa mendatang yang sulit dipastikan dan dapat memberikan arah kegiatan operasional 

bagi pelaksanaan kegiatan industri. Tujuan penelitian ini untuk mengidentifikasi dan 

menganalisis kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang dimiliki industri kecil tas 

serta untuk merekomendasikan strategi pengembangan yang tepat digunakan. Metode 

yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode deskriptif terhadap 95 

pengusaha tas. Variabel yang diteliti adalah permodalan, tenaga kerja, teknologi dan 

pemasaran. Metode analisis yang digunakan adalah metode analisis deskriptif dan 

analisis SWOT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa industri kecil tas di Kecamatan Jati 

Kabupaten Kudus memiliki kekuatan yaitu kemudahan interaksi karena dibentuk sentra 

industri tas di Kecamatan Jati. Sedangkan kelemahan yang dimiliki adalah inovasi dan 

desain produk masih rendah. Peluang yang dimiliki adalah dekat dengan lokasi pasar. 
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Sedangkan ancaman yang dimiliki adalah persaingan produk dari luar daerah baik 

nasional maupun internasional. Strategi pengembangan yang bisa diterapkan oleh industri 

kecil tas di Kecamatan Jati Kabupaten Kudus adalah strategi konsentrasi melalui integrasi 

horizontal atau stabil, artinya strategi untuk memperluas usaha dengan cara membangun 

di lokasi yang lain, dan meningkatkan jumlah produksi dan menambah jasa. Pada industri 

kecil tas di Kecamatan Jati dapat meningkatkan kualitas produk dan memperluas pasar 

dengan cara promosi dan mempublikasikan produknya. Selain itu menerapkan strategi 

yang lebih defensive yaitu menghindari kehilangan penjualan danprofit. Pada industri 

kecil tas di Kecamatan Jati berarti pengusaha tas dapat memperkuat kerjasama antar 

pengusaha tas lainnya misalnya dengan pembentukan kelompok usaha bersama atau 

koperasi usaha. 

39. Rr. Retno Rizki Dini Yuliana. 2016. “Strategi Perbankan Menuju Keuangan Inklusif pada 

Sektor Perikanan Tangkap: Studi Kasus di Kabupaten Malang dan Kabupaten Cirebon”. 

This paper is part of the report of DIPA of Finance, Economic Research Center, LIPI, 

2016. 

Tujuan dari penelitian ini adalah (1) mengidentifikasi faktor-faktor (eksternal dan 

internal) kredit perbankan ke sektor perikanan tangkap, (2) menganalisis kekuatan dan 

kelemahan kredit perbankan sektor perikanan tangkap, (3) mengkaji peluang dan 

ancaman di sektor ini, dan (4) merumuskan strategi kebijakan yang dapat digunakan oleh 

perbankan dalam rangka menuju keuangan inklusif. Penelitian ini menggunakan alat 

analisis SWOT, dan hasilnya menunjukkan bahwa perbankan pada Kabupaten Malang 

dan Cirebon memiliki strategi kredit yang berbeda untuk meningkatkan inklusivitas 

keuangan di sektor perikanan tangkap. Kabupaten Malang berada pada posisi strategi turn 
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over, sehingga alternatif yang dapat dilakukan di antaranya membuat kredit khusus untuk 

usaha perikanan, memperbaiki strategi pemasaran, dan meningkatkan edukasi perbankan 

kepada nelayan. Sedangkan Kabupaten Cirebon berada pada posisi strategi agresif, 

sehingga alternatif strateginya adalah dengan mengadakan atau meningkatkan program 

kredit dengan beberapa alternatif agunan. 

40. Roby Akbar Maulana1, Budi Praptono Ir., M.M2., Atya Nur Aisha. S.T.,M.T3. 2016. 

“Perumusan Strategi Pemasaran Untuk Produk Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) 

PT. Syahid Global International Dengan Analisis SWOT”.  e-Proceeding of Engineering : 

Vol.3, No.2 Agustus 2016. 

PT Syahid Global International adalah salah satu perusahaan yang bergerak pada industri 

AMDK di Indonesia yang baru mulai beroperasi pada pertengahan tahun 2015. Pada 

awalnya PT. SGI bekerja sama dengan PT. Fenishelo Suryawijaya yang memiliki merek 

air minum Suli 5. Pada implementasinya penjualan suli 5 tidak pernah mencapai target 

penjualan, sehingga perusahaan mengalami kerugian. Oleh karena itu, akan dibuat 

perumusan strategi pemasaran PT. SGI yang tepat untuk penjualan produk AMDK milik 

PT. SGI dengan merek Tirta One. Penelitian menggunakan pendekatan analisis SWOT 

dengan mengidentifikasi faktor internal (kekuatan dan kelemahan) PT. SGI, serta 

mempertimbangkan faktor eksternal (peluang dan ancaman) di industri AMDK 

Indonesia. Metode pengumpulan data yang dilakukan antara lain kuisioner, wawancara 

dan observasi serta data-data lainnya yang memiliki informasi terpercaya seperti buku 

dan literatur, yang akan diolah dengan beberapa pendekatan analisa yaitu, analisa bauran 

pemasaran, rantai nilai , 5 force porter, analisa lingkungan makro. Berdasarkan hasil 

analisis SWOT, bahwa strategi yang sesuai bagi PT. Syahid Global International adalah 



47 
 

 
 

strategi pemasaran yang mengedepankan perluasan perusahaan dari segi peningkatan 

penjualan dengan melakukan penurunan harga jual produk dan meningkatkan akses ke 

pasar yang lebih luas seperti melakukan penetrasi pasar. Artinya perusahaan terus 

melakukan strategi demi meningkatkan pertumbuhan penjualan produk, aset maupun 

profitnya. 

41. Rusda Irawati, SE., MS.i, Benny Syahroni, ST., MM. 2016. “Analisis SWOT Pelabuhan 

Ferry Internatinal Sekupang”.  

Penelitian ini dilakukan di pelabuhan ferry internasional Sekupang (SFT), pelabuhan 

umum untuk penyeberangan internasional dari Batam-Indonesia ke pelabuhan Singapura. 

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui kekuatan dan 

kelemahan SFT, (2) untuk mengetahui peluang dan ancaman bagi pelabuhan SFT dan (3) 

untuk menganalisis posisi pelabuhan SFT. Metode yang digunakan adalah Penelitian 

deskriptif kuantitatif, untuk mengukur faktor-faktor internal dan eksternal perusahaan dan 

profil persaingannya. Selanjutnya menyusun matrik IE (internal External) untuk 

mengetahui posisi perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekuatan utama 

pelabuhan ferry internasional Sekupang adalah sumberdaya fisik. Kelemahan perusahaan 

adalah lokasi pelabuhan yang jauh dari pusat kota dan penguasaan pasar yang kecil. 

Peluang yang dapat dimanfaatkan perusahaan terutama jarak tempuh pelabuhan yang 

lebih dekat ke Singapura serta pembebasan biaya fiskal ke Singapura dan Malaysia. 

Ancaman terbesar adalah terdapatnya pelabuhan khusus yang melayani penumpang 

umum termasuk kenaikan seaport taxes. 
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42. Stelian Brad, Emilia Brada. 2015. “Enhancing SWOT analysis with TRIZ-based tools to 

integrate systematic innovation in early task design”. Technical University of Cluj-

Napoca, Design Engineering and Robotics, Memorandumului 28, Cluj-Napoca 400114, 

Romania. 

SWOT analysis is the classical tool for framing the key elements towards problem 

design/development in various fields of activity and at various levels of interest (e.g. 

leadership, strategy, production process, marketing, product development, distribution, 

business model, operational management, etc.). Revealing the major strengths, 

weaknesses, threads and opportunities does not necessarily lead to an effective project 

formulation. Key pieces of information are usually missing in the classical SWOT 

analysis, like the relevance of each strength, weakness, thread and opportunity in meeting 

the intended vision and targets, as well as compatibility of the elements. A structured 

framework for setting up a comprehensive SWOT analysis is introduced in this paper. 

TRIZ-based tools are part of this framework for defining reliable solutions to various 

barriers and conflicting problems emerging from SWOT elements. This framework 

brings innovation in the early phase of the planning process of the envisaged system 

minimizing the risk to define low effective areas of intervention. A case study on process 

improvement demonstrates relevance of the proposed approach. 

43. Waleed Bamousa. 2016. “FedEx SWOT Analysis”. International Journal of Scientific & 

Engineering Research, Volume 7, Issue 3, March-2016 ISSN 2229-5518. 

This study delves on the thorough analysis of the FedEx company regarding its strength, 

weaknesses, opportunities and threats that is known as SWOT analysis. The need for 

SWOT analysis is to determine the methods employed by the company and the respective 
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values of the methods used that made FedEx successful in domestic and international 

domains along with the various issues related to the competition within the industry. 

44. Wayan Arta Paramarta 2009. Dosen STIE Bima. “ Analisis SWOT PT. Astra 

Internasional. 

SWOT Analysis is identifying various factors systematically to formulate company 

strategy. This analyze base on logic which able to maximize strengths and opportunities 

but concurrently minimize weakness and threats. According to result of SWOT Analysis 

diagaram, grand strategy of direction development of PT. Astra International Tbk, on 

quadrant position “aggressive strategy”.  

45. Yoppie Kurniawan, 2006. “Analisis Strategi Pengembangan Bisnis Berdasarkan 

Pendekatan dengan Matrik BCG”.  

Penelitian yang dilakukan oleh Yoppie bertujuan untuk mengetahui setiap posisi unit 

bisnis perusahaan pada matriks BCG dri tahun 2001-2004, posisi meliputi tanda tanya 

(question mark), bintang (stars), penghasil uang (cash cows) dan lemah. Setelah melalui 

proses analisis maka diketahui unit bisnis pada tahun 2002 dan 2003 menempati posisi 

bintang. Pada tahun 2004 menempati posisi anjing. Strategi yang dapat diterapkan untuk 

unit bisnis perusahaan adalah strategi penetrasi pasar. 
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 2.2. Kerangka Teoritis 

 Kerangka teoritis merupakan pedoman dalam pelaksanaan penelitian, dimana kerangka 

teoritis mengambil peranan yang sangat penting dalam penelitian ilmiah. Sehingga kerangka 

teoritis mutlak adanya. 

 2.2.1. Strategi pemasaran 

 Pemasaran merupakan kegiatan paling penting dalam suatu perusahaan, dengan adanya 

pemasaran maka perusahaan akan memperoleh keuntungan sehingga dapat mendorong 

perkembangan dan kemajuan perusahaan tersebut, baik jangka pendek maupun jangka panjang. 

Menurut Kotler (2001) pemasaran adalah kegiatan manusia yang bertujuan memuaskan 

kebutuhan dan keinginan manusia melalui proses pertukaran. Sedangkan menurut Sofyan 

Assauri (2004:5) pemasaran adalah kegiatan manusia yang diarahkan untuk memenuhi 

kebutuhan dan keinginan melalui proses pertukaran. 

 Strategi pemasaran merupakan suatu tindakan kegiatan atau usaha pemasaran dari suatu 

perusahaan, dalam kondisi persaingan dan lingkungan yang selalu berubah agar dapat mencapai 

tujuan yang diharapkan. Menurut Philip Kotler (2004,81) strategi pemasaran adalah pola pikir 

pemasaran yang akan digunakan untuk mencapai tujuan pemasarannya. Strategi pemasaran berisi 

tentang strategi spesifik untuk pasar sasaran, penetapan posisi, bauran pemasaran, dan besarnya 

pengeluaran pemasaran. Menurut Tjiptono (2002,6) strategi pemasaran adalah alat fundamental 

yang direncanakan untuk mencapai perusahaan dengan mengembangkan keunggulan bersaing 

yang berkesinambungan melalui pasar yang dimasuki dan program pemasaran yang digunakan 

untuk melayani pasar sasaran tersebut. 

 Salah satu diantara berbagai tujuan perusahaan adalah untuk memperoleh laba yang 

optimal dari kegiatannya sehari-hari, khususnya kegiatan pemasaran. Untuk menjalankan 
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kegiatan pemasaran tersebut dengan baik, dan sesuai dengan sasaran yang diharapkan, 

perusahaan harus menerapkan suatu strategi yang tepat sesuai dengan lingkungan pemasaran 

perusahaannya. Lingkungan pemasaran suatu perusahaan terdiri dari para pelaku dan kekuatan-

kekuatan yang berasal dari luar fungsi manajemen pemasaran perusahaan yang mempengaruhi 

kemampuan rnanajemen pemasaran untuk mengembangkan dan mempertahankan transaksi yang 

sukses dengan para pelanggan sasarannya. 

 Keberhasilan strategi pemasaran yang diterapkan oleh perusahaan tergantung pada 

analisa dan pengamatan yang cermat oleh perusahaan terhadap faktor-faktor yang dapat 

mempengaruhi strategi pemasaran perusahaan tersebut. Strategi pemasaran merupakan logika 

pemasaran, dan berdasarkan itu, unit bisnis diharapkan untuk bisa mencapai sasaran-sasaran 

pemasarannya. Strategi pemasaran perusahaan terdiri dari pengambilan keputusan tentang biaya 

pemasaran dari perusahaan, bauran pemasaran, dan alokasi pemasaran dalam hubungannya 

dengan keadaan lingkungan yang diharapkan dalam kondisi persaingan. 

 Strategi pemasaran menyeluruh perusahaan tercermin dalam rencana strategi pemasaran 

perusahaan (Corporate Marketing Plan) yang disusun. Ciri penting rencana strategis pemasaran 

perusahaan adalah sebagai berikut: 

1. Titik-tolak penyusunannya melihat perusahaan secara keseluruhan. 

2. Diusahakan dampak kegiatan yang direncanakan bersifat menyeluruh. 

3. Dalam penyusunannya diusahakan untuk memahami kekuatan yang mempengaruhi 

perkembangan perusahaan 

4. Jadwal waktu/timing yang ditentukan adalah yang sesuai dan mempertimbangkan 

fleksibilitas dalam menghadapi perubahan. 
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5. Penyusunan rencana dilakukan secara realistis dan relevan dengan lingkungan yang 

dihadapi. 

 2.2.2. Faktor-faktor yang mempengaruhi Pemasaran 

 Adapun faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pemasaran pada suatu perusahaan 

adalah : 

1. Lingkungan mikro perusahaan. 

 Lingkungan mikro perusahaan terdiri dari para pelaku dalam lingkungan yang langsung 

berkaitan dengan perusahaan yang mempengaruhi kemampuannya untuk melayani pasar, yaitu: 

a. Perusahaan 

  Merupakan struktur organisasi perusahaan itu sendiri. Strategi pemasaran 

yang diterapkan oleh bagian manajemen pemasaran harus memperhitungkan 

kelompok lain di perusahaan dalam merumuskan rencana pemasarannya, seperti 

manajemen puncak, keuangan perusahaan, penelitian dan pengembangan, 

pembelian, produksi, dan akuntansi serta sumber daya manusia yang dimiliki 

perusahaan, karena manajer pemasaran juga harus bekerja sama dengan para staff 

di bidang lainnya. 

b. Pemasok (Supplier) 

  Para pemasok adalah perusahaan-perusahaan dan individu yang 

menyediakan sumber daya yang dibutuhkan oleh perusahaan dan para pesaing 

untuk memproduksi barang dan jasa tertentu. Kadang kala perusahaan juga harus 

memperoleh tenaga kerja, peralatan, bahan bakar, listrik dan faktor-faktor lain dari 

pemasok. Perkembangan dalam lingkungan pemasok dapat memberi pengaruh yang 

arnat berarti terhadap pelaksanaan pemasaran suatu perusahaan. Manajer pemasaran 
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perlu mengamati kecenderungan harga dari masukan-masukan terpenting bagi 

kegiatan produksi perusahaan mereka. Kekurangan sumber-sumber bahan mentah, 

pemogokan tenaga kerja, dan berbagai kcjadian lainnya yang berhubungan dengan 

pemasok dapat mengganggu strategi pemasaran yang dilakukan dan dijalankan 

perusahaan. 

c. Para Perantara Pemasaran 

  Para perantara pemasaran adalah perusahaan-perusahaan yang membantu 

perusahaan dalam promosi, penjualan dan distribusi barang/jasa kepada para 

konsumen akhir. Para perantara pemasaran ini meliputi : perusahaan atau individu 

yang membantu perusahaan untuk menemukan konsumen. Mereka terbagi dua 

macam, yaitu agen perantara seperti agen, pialang dan perwakilan produsen yang 

mencari dan menemukan para pelanggan dan/atau mengadakan perjanjian dengan 

pihak lain, tetapi tidak memiliki barang atau jasa itu sendiri. 

d. Perusahaan Distribusi Fisik 

  Perusahaan seperti ini membantu perusahaan dalam penyimpanan dan 

pemindahan produk dari tempat asalnya ketempat-tempat yang dituju. 

e. Para Agen Jasa Pemasaran  

  Seperti perusahaan atau lembaga penelitian pemasaran, agen periklanan, 

perusahaan media, dan perusahaan konsultan pemasaran,kesemuanya membantu 

perusahaan dalam rangka mengarahkan dan mempromosikan produknya ke pasar 

yang tepat. 
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f. Perantara Keuangan 

  Seperti bank, perusahaan kredit, perusahaan asuransi, dan perusahaan lain 

yang membantu dalam segi keuangan. 

g. Para Pelanggan  

  Pelanggan merupakan pasar sasaran suatu perusahaan yang menjadi 

konsumen atas barang atau jasa yang ditawarkan perusahaan apakah individu-

individu, Iembaga-lembaga, organisasi-organisasi, dan sebagainya. 

h. Para Pesaing 

  Para pesaing usahanya melayani kelompok pasar pelanggan, perusahaan 

tidaklah sendiri. Usaha suatu perusahaan untuk membangun sebuah sistem 

pemasaran yang efisien guna melayani pasar gelati disaingi oleh perusahaan lain. 

Sistem pemasaran dan strategi yang diterapkan perusahaan dikelilingi dan 

dipengaruhi oleh sekelompok pesaing. Para pesaing ini perlu diidentifikasi dan 

dimonitor segala gerakan dan tindakannya didalam pasar. 

i. Masyarakat Umum 

  Sebuah perusahaan juga harus memperhatikan sejumlah besar lapisan 

masyarakat yang tentu saja besar atau kecil menaruh perhatian terhadap kegiatan-

kegiatan perusahaan, apakah mereka menerima atau menolak metode-metode dari 

perusahaan dalam menjalankan usahanya, karena kegiatan perusahaan pasti 

mempengaruhi minat kelompok lain, kelompok-kelompok inilah yang menjadi 

masyarakai umum. Masyarakat umum dapat memperlancar atau sebaliknya dapat 

sebagai penghambat kemampuan perusahaan untuk mencapai sasarannya. 
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2. Lingkungan Makro 

 Lingkungan makro terdiri dari kekuatan-kekuatan yang bersifat kemasyarakatan yang 

lebih besar dan mempengaruhi semua pelaku dalam lingkungan mikro dalam perusahaan, yaitu: 

a. Lingkungan Demografis/Kependudukan 

  Lingkungan demografis/kependudukan menunjukkan keadaan dan 

permasalahan mengenai penduduk, seperti distribusi penduduk secara geografis, 

tingkat kepadatannya, kecenderungan perpindahan dari satu tempat ke tempat lain, 

distribusi usia, kelahiran, perkawinan, ras, suku bangsa dan struktur keagamaan. 

Ternyata hal diatas dapat mempengaruhi strategi pemasaran suatu perusahaan 

dalam memasarkan produknya karena publiklah yang membentuk suatu pasar. 

b. Lingkungan Ekonomi. 

  Lingkungan ekonomi menunjukkan sistem ekonomi yang diterapkan, 

kebijakan-kebijakan pemerintah yang berkenaan dengan ekonomi, penurunan 

dalam pertumbuhan pendapatan nyata, tekanan inflasi yang berkelanjutan, 

perubahan pada pola belanja konsumen, dan sebagainya yang berkenaan dengan 

perkonomian. 

c. Lingkungan Fisik 

  Lingkungan fisik menunjukkan kelangkaan bahan mentah tertentu yang 

dibutuhkan oleh perusahaan, peningkatan biaya energi, peningkatan angka 

pencemaran, dan peningkatan angka campur tangan pemerintah dalam pengelolaan 

dan penggunaan sumber-sumber daya alam. 
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d. Lingkungan Teknologi 

  Lingkungan teknologi rnenunjukkan peningkatan kecepatan pertumbuhan 

teknologi, kesempatan pembaharuan yang tak terbatas, biaya penelitian dan 

pengembangan, yang tinggi, perhatian yang lebih besar tertuju kepada 

penyempurnaan bagian kecil produk daripada penemuan yang besar, dan semakin 

banyaknya peraturan yang berkenaan dengan perubahan teknologi. 

e. Lingkungan sosial/budaya 

  Lingkungan ini menunjukkan keadaan suatu kelompok masyarakat 

mengenai aturan kehidupan, norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku dalam 

masyarakat, pandangan masyarakat dan lain sebagainya yang merumuskan 

hubungan antar sesama dengan masyarakat lainnya serta lingkungan sekitarnya. 

 2.2.3. Pangsa Pasar (Market Share) 

 Pangsa pasar sering digunakan sebagai indikator proksi untuk melihat adanya kekuatan 

pasar dan menjadi indikator seberapa pentingnya suatu perusahaan dalam pasar. “Pangsa pasar 

yang besar biasanya menandakan kekuatan pasar yang besar dalam menghadapi persaingan, 

sebaliknya pangsa pasar yang kecil menandakan perusahaan tidak mampu bersaing (Jaya,2001)”.  

“Besarnya pangsa pasar setiap saat akan berubah sesuai dengan perubahan selera konsumen, atau 

berpindahnya minat konsumen, atau berpindahnya minat konsumen dari suatu produk ke produk 

lain (Charles W. Lamb, 2001)”. 

 Terdapat empat karakteristik yang memepengaruhi pengguna dalam melakukan 

pembelian, yaitu factor budaya (budaya, subbudaya, dan kelas sosial), faktor sosial (kelompok 

keluarga, peran, dan status), faktor pribadi (umur, pekerjaan, situasi ekonomi, gaya hidup dan 

kepribadian), dan faktor psikologis (pengetahuan, keyakinan, dan sikap). “Proses keputusan  
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melewati lima tahap yaitu pengenalan kebutuhan, pencarian informasi, evaluasi alternatif, 

keputusan membeli, dan tingkah laku pasca pembelian (Kotler 2004)”. 

 Strategi pemasaran bisa digolongkan atas dasar pangsa pasar yang diperoleh suatu 

perusahaan, maka terbagi atas 4 kelompok, yaitu : 

1. Market Leader, disebut pimpinan pasar apabila pangsa pasar yang dikuasai berada 

pada kisaran 40% atau lebih. 

2. Market Chalengger, disebut penantang pasar apabila pangsa pasar dikuasai berada 

pada kisaran 30 %. 

3. Market Follower, disebut pengikut pasar apabila pangsa pasar yang dikuasai 

berada pada kisaran 20%. 

4. Market Nitcher, disebut juga penggarap relung pasar apabila pangsa pasar yang 

dikuasai berada pada kisaran 10% atau kurang. 

 2.3. Kerangka Berpikir 

 “Kerangka Pemikiran Teoritis adalah model konseptual yang disesuaikan atau dibentuk 

sesuai dengan kebutuhan penelitian (Bilson Simamora, 2004:36)”. Kerangka Pemikiran Teoritis 

yang baik adalah yang menjelaskan secara terperinci pemikiran tentang hubungan antar konsep 

yang diduga ada dalam penelitian. Jadi kerangka pemikiran teoritis dalam penelitian ini dapat 

digambarkan sebagai berikut : 
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Gambar 2.1. Kerangka Berpikir 
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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 6.1. Kesimpulan 

 Penelitian ini menguji strategi pemasaran Koran Wawasan dengan analisis SWOT 

dengan menganalisis faktor internal dan faktor eksternal yang menjadi tolak ukur Koran 

Wawasan dalam mempertahankan pangsa pasar di kota Semarang. Hasil penelitian dan 

pembahasan yang diuraikan di bab IV menunjukkan anlisis yang diajukan dengan data dan dapat 

ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Faktor Internal dan Eksternal Koran Wawasan dalam mempertahankan pangsa pasar di 

Semarang    

 Berdasarkan Tabel 5.1. IFE (Internal Factor Evaluation) untuk melihat strategi Koran 

Wawasan dalam mempertahankan pangsa pasar di Semarang diperoleh rataan total nilai faktor 

kekuatan sebesar 1,605 sedangkan rataan total nilai faktor kelemahan sebesar 0,706. Hal ini 

menunjukkan bahwa kesiapan Koran Wawasan dalam menghadapi pangsa pasar di Semarang 

memiliki faktor kekuatan yang lebih besar dibandingkan faktor kelemahan sehingga Koran 

Wawasan dapat mempertahankan pangsa pasar di Semarang dengan memanfaatkan kekuatan 

yang dimiliki untuk tetap mengembangkan usaha yang sedang dijalankan. 

 Hasil perhitungan dari Tabel 5.1. IFE (Internal Factor Evaluation) menunjukkan bahwa 

modal atau keuangan menjadi kekuatan terbesar Koran Wawasan dalam mempertahankan pangsa 

pasar di Semarang. Modal atau keuangan inilah yang menjadi kekuatan utama Koran Wawasan 

dalam menjalankan dan mengembangkan usahannya selama ini. Modal atau keuangan yang 
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bagus membuat biaya operasional dan produksi dapat dilakukan secara maksimal. Dengan modal 

atau keuangan yang besar Koran Wawasan dapat mengembangkan segala inovasi dan kreativitas 

produknya, sehingga mampu menarik perhatian para pelanggan untuk membeli Koran Wawasan. 

 Sedangkan agen koran yang terbatas menjadi kelemahan terbesar yang dialami oleh 

Koran Wawasan. Kondisi ini membuktikan bahwa keterbatasan agen koran menjadi faktor yang 

mempengaruhi perkembangan Koran Wawasan selama ini. Agen koran merupakan faktor 

penting dalam pemasaran koran. Dengan agen koran yang banyak perusahaan bisa 

mendistribusikan koran secara merata dan memperluas pangsa pasar. Dengan pemasaran yang 

merata penjualan akan mengalami kenaikan sehingga, dapat memperoleh keuntungan yang 

diharapkan. 

 Total skor matriks IFE (Internal Factor Evaluation) pada Tabel 5.1 sebesar 2.356 

menunjukkan bahwa strategi pemasaran Koran Wawasan dalam mempertahankan pangsa pasar 

di Semarang berada dalam kondisi rata-rata. Kondisi seperti ini menuntut pada perusahaan media 

cetak Koran Wawasan agar memaksimalkan kekuatan yang dimiliki untuk mengatasi kelemahan 

yang menjadi kendala perusahaan tersebut. 

2. Faktor Eksternal Koran Wawasan dalam mempertahankan pangsa pasar di Semarang  

 Berdasarkan Tabel 5.2. EFE (External Factor Evaluation) Identifikasi faktor eksternal 

bertujuan untuk mengetahui peluang dan ancaman yang mempengaruhi perusahaan Koran 

Wawasan dalam mempertahankan pangsa pasar di Semarang diperoleh total rataan skor faktor 

peluang sebesar 1,169. Sedangkan total rataan skor faktor untuk ancaman sebesar 1,011. Hal ini 

menunjukkan bahwa faktor kunci peluang lebih besar dibandingkan faktor kunci ancaman, 

sehingga perusahaan Koran Wawasan harus memaksimalkan peluang yang ada untuk 

menghadapi ancaman. Berdasarkan Tabel 5.2. Matriks EFE (External Factor Evaluation) total 
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nilai sebesar 2,18. Hal ini menunjukkan bahwa strategi pemasaran Koran Wawasan dalam 

mempertahankan pangsa pasar di kota Semarang memiliki kemampuan yang cukup tinggi dalam 

memanfaatkan peluang eksternal dan menghindari ancaman yang dihadapi dalam melakukan 

proses usaha. 

 Berdasarkan Tabel 5.2. EFE (External Factor Evaluation) menunjukkan bahwa penyajian 

berita yang kreatif dan inovatif menjadikan peluang utama perusahaan koran Wawasan dalam 

mengembangkan usaha dan mempertahankan pangsa pasar di kota Semarang. Pemberitaan yang 

kreatif dan inovatif sangat dibutuhkan oleh Koran Wawasan untuk terus mengembangkan 

produknya sehingga dapat diterima oleh masyarakat secara luas.  

 Ancaman terbesar yang dihadapi Koran Wawasan dalam mempertahankan pangsa pasar 

di Semarang adalah persaingan harga koran. Faktor ini menjadi ancaman yang harus diantisipasi 

oleh Koran Wawasan. Koran Wawasan harus bisa menetapkan harga koran sesuai dengan harga 

pasar. 

3. Berdasarkan Analisis SWOT (Streght, Weaknesses, Opportunities, Threaths) strategi yang 

sesuai dengan Koran Wawasan. 

 Berdasarkan gambar 5.2. Matrik IE (Internal-Eksternal) dapat dilihat nilai tertimbang 

IFE sebesar 2,356 terletak pada rata-rata (2,0 – 2,99) di kuadran II dan nilai rata-rata tertimbang 

EFE sebesar 2,18 terletak pada rata-rata (2,0 – 2,99) di kuadran IV. Keadaan seperti ini jika 

digabungkan, maka posisi Koran Wawasan terletak pada kuadran V. Posisi ini menunjukkan 

bahwa Koran Wawasan terletak pada kondisi yang stabil dan kondisi ini bisa dipertahankan 

konsentrasi via integrasi horizontal. Pada strategi seperti ini, pada umumnya dilakukan penetrasi 

pasar (market penetration) yaitu usaha peningkatan pangsa pasar suatu produk melalui 

pemasaran yang lebih gencar. Peningkatan produk dapat dilakukan dengan melakukan inovasi 
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pada produk koran yaitu penyajian berita maupun desain koran yang menarik agar  konsumen 

tertarik untuk membeli Koran Wawasan. Distribusi perlu ditingkatkan agar pemasaran Koran 

Wawasan bisa maksimal, khususnya di Semarang . Distribusi yang merata dapat meningkatkan 

penjualan. Promosi perlu ditingkatkan agar penjualan koran mejadi maksimal. Promosi yang 

maksimal dapat meningkatkan penjualan baik jangka pendek maupaun jangka panjang. Dalam 

melakukan penestrasi dan mempertahankan pasar peluang yang ada harus diperhatikan oleh 

Koran Wawasan. Persaingan harga koran menjadi faktor utama yang harus segera ditangani, 

karena harga koran mempengaruhi  penjualan koran. Semakin terjangkau harga koran maka 

penjualan akan semakin meningkat. Pertumbuhan perekonomian, khususnya di Kota Semarang 

bisa memberikan kesempatan besar pada Koran Wawasan untuk meningkatkan penjualan koran 

serta melakukan penetrasi pasar. Kemajuan teknologi dan informasi juga memberikan dampak 

positif pada Koran Wawasan. Dengan kemajuan teknologi dan informasi pengiriman berita, 

promosi bisa lebih cepat dilakukan. Selain itu kemajuan teknologi dan informasi memberikan 

peluang baru bagi Koran Wawasan untuk membuka bisnis media online. 

 6.2. Saran 

 Berdasarkan hasil penelitian strategi pemasaran Koran Wawasan dalam mempertahankan 

pangsa pasar di Semarang dapat disarankan beberapa hal sebagai berikut : 

1. Strategi pemasaran Koran Wawasan perlu ditingkatkan, khususnya dalam disitribusi 

koran. Distribusi koran dilakukan dengan cara menambah agen koran. Menambah agen 

koran yaitu dengan memaksimalkan para agen koran yang belum pernah bekerjasa sama 

dengan Koran Wawasan, khususnya di Semarang agar persebaran koran merata, sehingga 

bisa meningkatkan penjualan. 
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2. Harga koran harus perhatikan, artinya harga koran ditetapkan sesuai dengan harga pasar. 

Harga koran jangan terlalu tinggi. Dengan harga yang tidak terlalu tinggi maka pelanggan 

akan bertambah sehingga meningkatkan penjualan. 

3. Memanfaatkan kemajuan teknologi, khususnya internet dengan adanya kemajuan 

teknologi Koran Wawasan dapat melakukan promosi koran melalui media sosial maupun 

website. 

4. Mempunyai percetakan koran sendiri. Dengan percetakan koran sendiri, Koran Wawasan 

akan lebih menghemat waktu dan biaya karena percetakan diatur oleh manajemen 

perusahaan sendiri. Selain itu resiko keterlambatan dalam pengiriman berita dapat diatasi. 
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Pedoman Wawancara Pemimpin Redaksi 

Identitas Responden 

Nama   :  

Jenis Kelamin  :  

Pekerjaan Pokok :  

Pendidikan Terakhir :    

1. Bagaimanakah sejarah berdirinya Koran Wawasan? 

2. Apa visi, misi dan tujuan dari Koran Wawasan? 

3. Berapa banyak oplah yang dihasilkan oleh Koran Wawasan setiap harinya? 

4. Manajemen (Perencanaan usaha oleh pemilik Koran Wawasan). 
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Pedoman Wawancara Wartawan 

Identitas Responden 

Nama   :  

JenisKelamin  :  

PekerjaanPokok :  

PendidikanTerakhir :  

1. Pemberitaan berita lokal dan nasional kendala apa yang dihadapi? 

2. Mengapa 35% pemberitaan Koran Wawasan mencakup pendidikan / edukasi? 

3. Respon pelanggan terhadap perubahan Koran Wawasan yang baru? 
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Pedoman Wawancara Manajer Pemasaran 

Identitas Responden 

Nama   :  

JenisKelamin  :  

PekerjaanPokok :  

PendidikanTerakhir :  

1. Sistem informasi dan teknologi (kendala apa yang dihadapi) ? 

2. Promosi (kendala apa yang dihadapi) dan cara promosi yang dilakukan ? 

3. Harga kertas dan tinta (kendala yang dihadapi) ? 

4. Operasional sehari-hari (kendala yang dihadapi) ? 

5. Distribusi (kendala yang dihadapi) ? 

6. Agen-agen Koran Wawasan (kendala yang dihadapi) ? 
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Pedoman Wawancara Manajer Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) 

Identitas Responden 

Nama   :  

JenisKelamin  :  

PekerjaanPokok :  

PendidikanTerakhir :  

1. Pelanggan / pembeli kendala apa yang dihadapi? 

2. Kebijakan dari pemerintah kendala apa yang dihadapi? 

3. Lokasi kantor Koran Wawasan kendala apa yang dihadapi? 
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Pedoman Wawancara Personalia Redaksi 

Identitas Responden 

Nama   :   

Jenis Kelamin  :  

Pekerjaan Pokok :  

Pendidikan Terakhir :  

1. Pesaing lama dan pesaing baru kendala apa yang dihadapi? 

2. Kurs dollar mengalami kenaikan kendala apa yang dihadapi? 

3. Harga koran di pasaran kendala apa yang dihadapi? 
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Pedoman Wawancara Kepala Bagian Keuangan 

Identitas Responden 

Nama   :  

Jenis Kelamin  :  

Pekerjaan Pokok :  

Pendidikan Terakhir :  

1. Pemasaran (kendala apa yang dihadapi)? 

2. Keuangan dan permodalan (pendapatan yang diperoleh dalam kurun waktu 5 tahun 

terakhir) ? 

3. SDM (kendala apa yang dihadapi) ? 
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Identitas Responden 

Nama   : Gunawan Permadi 

Jenis Kelamin  : Laki-Laki 

Pekerjaan Pokok : Pemimpin Redaksi 

Pendidikan Terakhir : S1   

 Hasil wawancara pada tanggal 22 juni 2018 jam. 10.00 – 11.00 WIB di kantor Koran 

Wawasan Jalan Kawi No. 20.  

1. Bagaimanakah sejarah berdirinya Koran Wawasan? 

 Sejarah berdirinya Koran Wawasan PT. Sarana Pariwara Semarang adalah perusahaan 

yang menerbitkan Koran Wawasan yang didirikan oleh Ir. H. Budi Santoso. Perusahaan ini 

merupakan bagian dari Suara Merdeka Grup. Koran Wawasan telah berdiri selama 31 tahun, 

koran ini terbit perdana pada tanggal 17 Maret 1986 dengan Badan Usaha PT. Sarana Pariwara 

Semarang yang berdasarkan hukum SK Menteri Penerangan RJ no.027/MENPEN/SIUP/A.7, 

tanggal 23 Januari 1986. Selain ingin menerbitkan koran sore, yang menjadi pertimbangan lain 

adalah ingin menampilkan produk baru agar masyarakat Jawa Tengah dapat mendapat informasi 

yang belum diberitakan dalam koran pagi. Hal ini kemudian dituangkan dalam semboyan“Pagi 

Terjadi, Sore Tersaji”. Koran Wawasan mencoba menyajikan aktivitas peristiwa pagi pada hari 

yang sama.. Pada awal berdiri bernama Koran Sinar Harapan yang terbit pada sore hari, 2 tahun 

kemudian berganti nama menjadi Koran Wawasan dan tetap terbit pada sore hari. 

 Pada awalnya Koran Wawasan adalah koran politik atau koran PDI yang berdomisili di 

Jawa Tengah. Pemberitaan Koran Wawasan menampilkan berita secara lengkap tentang dunia 

politik baik secara nasional maupun lokal. Tujuan didirikannya Koran Wawasan pada waktu itu 
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hanya sebagai pelengkap koran Suara Merdeka. Koran Suara Merdeka yang menjadi harian pagi 

sedangkan Koran Wawasan yang menjadi harian sore. 

 Misi awal Koran Wawasan ingin menjadi koran khusus politik di wilayah Jawa Tengah, 

dengan pemberitaan politik di wilayah Jawa Tengah. Tetapi berita yang di tampilkan tidak hanya 

bersegmentasi di Jawa Tengah saja. Meskipun Jawa Tengah mayoritas menjadi bahan 

pemberitaan, tetapi berita internasional dan nasional tetap menjadi bagian dalam pemberitaan 

Koran Wawasan dengan memakai semboyan “Suara Jawa Tengah”. 

 Selama kurang lebih 3 tahun Koran Wawasan hanya terdiri dari 8 halaman saja, dari 

tahun 1986 sampai tahun 1989. Sumber terbesar pemberitaan yang diperoleh pada waktu itu 

adalah 75% dari ANTARA, 25 % dari reporter atau wartawan. Penyajian Koran Wawasan berisi 

berita 90%, sedangkan iklan 10%. Kemudian muncul kebijakan baru pada 3 Juni 1989, dengan 

menambahkan jumlah halaman menjadi 12 halaman. Pemberitaan diubah menjadi 60% untuk 

berita dikota Semarang, sedangkan 40% untuk berita di seluruh Jawa Tengah. Perbandingan 

ruang halaman juga mengalami perubahan menjadi 60% untuk berita dan 40% diharapkan terisi 

oleh iklan sesuai Peraturan Menteri Penerangan. Perkembangan teknologi yang semakin maju 

dan adanya peraturan kebebasan media atau pers mendorong Koran Wawasan untuk berbenah 

diri. Pada tanggal 7 November, 2002 Koran  Wawasan resmi membukasitus www.wawasan.co.id 

dengan tujuan untuk mempermudah pembaca setia Koran Wawasan mengakses berita melalui 

internet. Setelah situs Koran Wawasan resmi diluncurkan, maka pada tanggal 8 Agustus 2004 

Koran Wawasan memperbaharui tampilan korannya pada edisi minggu dengan menambahkan 

halaman prisma.  

 Persaingan industri media cetak yang semakin pesat, membuat Koran Wawasan 

melakukan pembenahan manajemen perusahaan dan produk koran. Pada tanggal 10 Januari 2011 

http://www.wawasan.co.id/
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Koran Wawasan berubah menjadi harian pagi, seperti halnya koran-koran lain yang beredar di 

Jawa Tengah dengan tidak meninggalkan jati dirinya sebagai Koran pelengkap dari “saudara 

tuanya” Suara Merdeka. “Cerdas Mengupas” adalah semboyan yang digunakan oleh Koran 

Wawasan dengan tujuan memberikan kesan sendiri bagi pelanggan setia dan pembaca Koran 

Wawasan. 

 Pemberitaan Koran Wawasan sekarang tidak hanya mencakup tentang dunia politik saja, 

melainkan sudah menyajikan berita yang beraneka ragam mencakup berita ekonomi, olahraga, 

edukasi atau pendidikan, sosial dan budaya, bisnis dan sebagainya. Pemberitaan tentang 

pendidikan mencakup 35% dari setiap penyajian koran. Tujuan Koran Wawasan pada saat ini 

berbeda dengan tujuan Koran Wawasan pada awal didirikan. Pada awal didirikan Koran 

Wawasan mempunyai visi untuk menjadi koran politik nomor satu di Jawa Tengah. Tetapi 

sekarang mempunyai visi untuk menjadi koran lokal nomor satu di Jawa Tengah dengan 

menyajikan berbagai macam berita, khususnya politik dan pendidikan.  

2. Apa visi, misi dan tujuan dari Koran Wawasan? 

 Visi Koran Wawasan pada awal berdiri adalah ingin menjadi koran politik nomor satu di 

Jawa Tengah. Akan tetapi pada saat ini mempunyai visi sebagai perusahaan media informasi 

yang handal untuk peningkatan kecerdasan, kesejahteraan masyarakat dan pengasuh Suara 

Merdeka Grup. 

a. Mandiri menyelesaikan pekerjaan/tugas secara professional. 

b. Etika bertingkah laku atas dasar nilai-nilai Moral dan Agama. 

c. Dedikasi bekerja berdasarkan Pengabdian kepada Perusahaan. 

d. Inovasi Mengembangkan kebiasaan bertumbuh yang terus-menerus demi kemajuan. 

e. Administrasi Tertib administrasi dalam segala bidang. 
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3. Berapa banyak oplah yang dihasilkan oleh Koran Wawasan setiap harinya? 

 Oplah yang dihasilkan oleh Koran Wawasan setiap terbit 40.000 eksemplar untuk 

wilayah Semarang dan Jawa Tengah. 20.000 eksemplar untuk wilayah Semarang. 20.000 

eksemplar untuk wilayah Jawa Tengah, Semarang menadaptkan pasokan koran paling besar 

karena sebagian besar pelanggan Koran Wawasan berada di Semarang.  

3. Manajemen (Perencanaan usaha oleh pemilik Koran Wawasan). 

 PT. Sarana Pariwara Semarang penerbit Koran Wawasan adalah perusahaan mandiri 

yang berdiri sendiri, tetapi tergabung dalam Suara Merdeka Grup. Secara finansial PT. Sarana 

Pariwara Semarang penerbit Koran Wawasan mempunyai manajemen keuangan yang diatur dan 

dikolelola secara pribadi bukan satu kesatuan finansial dengan Suara Merdeka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



138 
 

 
 

Identitas Responden 

Nama   : Danny Adriadhi Utama 

JenisKelamin  : Laki-Laki 

PekerjaanPokok : Reporter/ Wartawan 

PendidikanTerakhir : S1   

Hasil wawancara pada tanggal 23 juni 2018 jam. 19.00 – 20.00 WIB di kantor Koran Wawasan 

Jalan Kawi No. 20.  

1. Pemberitaan berita lokal dan nasional kendala apa yang dihadapi? 

 Pemberitaan berita lokal yang dihadapi terkadang ada kesalahan teknis dalam pengiriman 

berita ke redaksi, sehingga berita menjadi terlambat masuk. Kendala dalam pemberitaan nasional 

sejauh ini tidak ada kendala yang serius, karena berita nasional hanya dimuat bagian yang 

penting saja. 

2. Mengapa 35% pemberitaan Koran Wawasan mencakup pendidikan/ edukasi? 

 Karena segmen pendidikan dapat menarik pelanggan dari kalangan guru, dosen, 

mahasiswa maupun lembaga sekolah. Selain itu pemberitaan tentang pendidikan belum banyak 

di ekspos oleh media cetak yang lain. 

3. Kinerja wartawan dan redaksi kendala apa yang dihadapi? 

 Fasilitas yang disediakan selama ini tidak ada masalah. Masalah jaringan viber masih 

menjadi kendala karena lambat tapi belum sampai taraf gangguan. Jaringan masih menggunakan 

radio sehingga dalam pengiriman dan penerimaan berita tergolong lambat. Tapi kendala tersebut 

masih bisa diatasi. 
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4. Respon pelanggan terhadap perubahan Koran Wawasan yang baru? 

 Untuk pelanggan harian tidak ada masalah. Untuk pelanggan yang tidak setiap hari beli 

Koran Wawasan masih ada masalah karena menilai Koran Wawasan masih menjadi koran harian 

sore. Untuk itu manajemen Koran Wawasan selalu melakukan promosi agar para pelanggan 

tidak menilai Koran Wawasan sebagai koran harian sore. 
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Identitas Responden 

Nama   : Teguh Slamet Widodo 

Jenis Kelamin  : Laki-laki 

Pekerjaan Pokok : Manajer Pemasaran 

Pendidikan Terakhir : S1 

Hasil wawancara pada tanggal 24 juni 2018 jam. 19.00 – 20.00 WIB di kantor Koran Wawasan 

Jalan Kawi No. 20.  

1. Sistem informasi dan teknologi (kendala apa yang dihadapi). 

 Sejauh ini belum ada kendala yang cukup serius, meskipun sering ada kendala tetapi 

masalah tersebut dapat diatasi. Perusahaan memiliki orang ahli IT sehingga tidak terlalu menjadi 

masalah yang serius bagi perusahaan. Tetapi IT yang dimiliki oleh perusahaan masih standar 

sehingga menjadi tugas bagi manajemen perusahaan untuk menganti yang baru, setidaknya 2 

tahun ke depan. 

2. Promosi (kendala apa yang dihadapi) dan cara promosi yang dilakukan. 

 Promosi sejauh ini berjalan dengan baik, khususnya di Semarang promosi sudah merata. 

Untuk wilayah diluar Semarang, khususnya Jawa Tengah promosi belum merata. Kendala yang 

dihadapi pada waktu melakukan promosi adalah harus melakukan pendekatan acara (event) 

dengan membuat proposal atau surat pengajuan  melalui proses panjang, selain itu EO susah 

dipegang atau diatur dan membutuhkan tenaga orang yang banyak dalam melakukan promosi. 

3. Harga kertas dan tinta (kendala yang dihadapi). 

 Perusahaan koran sejauh ini menerima percetakan jadi dari perusahaan percetakan. 

Kendala yang dihadapi adalah menyesuaikan harga tinta dan kertas yang dikeluarkan oleh 
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perusahaan percetakan. Harga percetakan tidak sepenuhnya stabil, terkadang naik terkadang 

turun tergantung adanya kebijakan pemerintah seperti kenaikan BBM maupun kenaikan kurs 

dollar. 

4. Operasional sehari-hari (kendala yang dihadapi). 

 Sejauh ini tidak ada kendala yang serius dalam kegiatan operasional. Masalah kadang 

terjadi apabila ada keterlambatan dalam pengiriman koran ke agen, karena koran yang sudah 

terlambat akan sulit dicover atau diatasi langsung oleh perusahaan. Koran yang terlambat harus 

mengikuti aturan dari para agen. 

5. Distribusi (kendala yang dihadapi). 

 Jika mengalami keterlambatan dalam pengiriman koran, maka perusahaan tidak dapat 

berbuat banyak. Oleh karena itu koran harus sampai ke agen atau pelanggan maksimal jam 5 

pagi. 

6. Agen-agen Koran Wawasan (kendala yang dihadapi). 

 Kendala yang dihadapi untuk agen koran adalah adanya persaingan harga, jadi agen 

koran tidak hanya fokus pada penjualan satu koran saja, koran mana yang paling banyak 

peminat, itulah koran yang diprioritaskan. Tetapi 80% Koran Wawasan penjualannya tidak 

melalui agen, jadi langsung diterima pelanggan dari pihak pemasaran Koran Wawasan. 
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Identitas Responden 

Nama   : Widiyartono. R 

Jenis Kelamin  : Laki-laki 

Pekerjaan Pokok : Manajer Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) 

Pendidikan Terakhir : S1   

Hasil wawancara pada tanggal 25 juni 2018 jam. 09.00 – 10.00 WIB di kantor Koran Wawasan 

Jalan Kawi No. 20.  

1. Pelanggan / pembeli kendala apa yang dihadapi? 

 Sejauh ini tidak ada kendala yang serius dari pelanggan/ pembeli koran. Meskipun 

kadang terjadi keterlambatan pengiriman koran yang membuat pelanggan/ pembeli protes. Akan 

tetapi perusahaan bisa mengantisipasi masalah tersebut. 

2. Kebijakan dari pemerintah kendala apa yang dihadapi? 

 Kebijakan pemerintah seperti kenaikan BBM berdampak terhadap kenaikan biaya 

operasional dan produksi. Selain itu kenaikan harga koran juga menjadi pertimbangan apabila 

BBM naik. 

3. Lokasi kantor Koran Wawasan kendala apa yang dihadapi? 

 Sejauh ini lokasi kantor tidak ada masalah, karena letaknya strategis dan mudah 

dijangkau. Lahan parkir luas, banyak pohon, letaknya dipinggir jalan raya. 
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Identitas Responden 

Nama   : Rita Hidayati  

Jenis Kelamin  : Perempuan 

Pekerjaan Pokok : Personalia Redaksi 

Pendidikan Terakhir : S1   

Hasil wawancara pada tanggal 19 juni 2018 jam. 09.00 – 10.00 WIB di kantor Koran Wawasan 

Jalan Kawi No. 20.  

1. Pesaing lama dan pesaing baru kendala apa yang dihadapi? 

 Kendala yang dihadapi untuk pesaing lama adalah cara penyajian dan pemberitaan koran, 

pesaing lama akan selalu melakukan inovasi pada penyajian berita dan tampilan koran agar tetap 

menarik. Sedangkan untuk pesaing baru adalah pesaing baru berani memberikan harga jual koran 

dibawah harga jual Koran Wawasan, sehingga Koran Wawasan mengalami penurunan penjualan. 

2. Kurs dollar mengalami kenaikan kendala apa yang dihadapi? 

 Kenaikan kurs dollar memberikan dampak kenaikan pada biaya operasional dan biaya 

produksi. Dengan adanya kenaikan kurs dollar maka harga koran akan mengalami kenaikan. 

3. Harga koran di pasaran kendala apa yang dihadapi? 

 Sejauh ini Koran Wawasan tidak memiliki kendala dalam menetapkan harga satuan 

koran. Kendala yang dihadapi apabila ada pesaing baru yang memberikan harga koran dibawah 

harga jual Koran Wawasan 
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Identitas Responden 

Nama   : Siti Aisyah 

Jenis Kelamin  : Perempuan 

Pekerjaan Pokok : Kepala Bagian Keuangan 

Pendidikan Terakhir : S1   

Hasil wawancara pada tanggal 22 juni 2018 jam. 10.00 – 11.00 WIB di kantor Koran Wawasan 

Jalan Kawi No. 20.  

1. Pemasaran (kendala apa yang dihadapi). 

 Masalah kedatangan Koran Wawasan, berhubung tidak memiliki percetakan sendiri 

apabila koran tercetak diatas jam 6 pagi maka penjualan koran bisa kacau. Pelanggan Koran 

Wawasan mempunyai permintaan pada perusahaan, bahwa jam 6 sampai jam 7 koran harus 

sudah di tempat pelanggan masing-masing. Keterlambatan cetak terjadi karena adanya kelalaian 

dari perusahaan koran, seperti (berita yang belum selesai diolah untuk disajikan) maupun pihak 

pencetak koran, seperti (banyaknya antrian di percetakan tersebut).  

2. Keuangan dan permodalan (pendapatan yang diperoleh dalam kurun waktu 5 tahun 

terakhir). 

 Peningkatan yang diperoleh oleh Perusahaan Koran Wawasan selama 5 tahun terakhir, 

semenjak menjadi harian pagi pendapatan yang diperoleh perusahaan per tahun naik antara 15% 

sampai 20%. Pendapatan tersebut diperoleh melalui hasil penjualan koran, pemasangan iklan, 

dan kerjasama dengan instansi atau lembaga tertentu dalam mengadakan suatu acara (event). 

3. SDM (kendala apa yang dihadapi). 

 Kendala yang dihadapi dalam SDM adalah perekrutan reporter atau wartawan ternyata 

kurang peminatnya. Misalnya dalam merekrut 10 wartawan atau reporter hanya 3 yang siap 
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untuk menjadi reporter atau wartawan, hal ini dikarenakan pekerjaan wartawan atau reporter 

sangat sulit dan penuh resiko. Untuk menghadapi kendala seperti ini manajemen perusahaan 

meningkatkan gaji, memberikan asuransi memberikan fasilitas kamera, uang bensin dan uang 

pulsa. 
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Kuisioner Penelitian Faktor Internal 

 

Identitas Responden 

Nama   :  

Jenis Kelamin  :  

Pekerjaan Pokok :   

Pendidikan Terakhir :  

Petunjuk Pengisian 

Berikan skor  pada pertanyaan yang seseuai dengan kondisi Koran Wawasan. 

 Kolom 1 : Masukkan faktor-faktor kekuatan dan kelemahan yang menjadi tolak ukur 

perusahaan 

 Kolom 2 : Bobot (Weight), Bobot dari tiap faktor kekuatan dan kelemahan, mulai dari 0,0 

(kurang penting)– 1,0 (sangat penting). 

 Kolom 3 : Rating, memberikan rating atau penilaian bagi tiap faktor kekuatan dan 

kelemahan. Rating tiap faktor mulai 1,00 (paling rendah) – 5,00 (paling tinggi), skala 

urutannya rendah (poor), dibawah rata-rata (below average), rata-rata (average), diatas 

rata-rata (above average), dan paling tinggi (outstanding). 

 Kolom 4 : Weighted score, yaitu perkalian antara kolom kolom 2 dan kolom 3, untuk 

mendapatkan bobot tertimbang pada masing-masing faktor.  
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Tabel Faktor Internal 

 Faktor Internal Bobot Rating Skor 

(a) (b) (c) = (a)*(b) 

Kekuatan 

A Letak kantor Koran Wawasan yang strategis    

B Modal atau keuangan yang mendukung di 

Koran Wawasan 

   

C Tenaga kerja yang mendukung kinerja di 

Koran Wawasan 

   

D Distribusi atau pemasaran Koran Wawasan 

yang sudah merata, khususnya di Semarang 

   

E Promosi Koran Wawasan yang sudah merata, 

khususnya di Semarang 

   

Total Rerataan Skor Kekuatan  

Kelemahan 

F Pemasaran Koran Wawasan tidak merata 

(Agen terbatas) diluar Kota Semarang 

   

G Promosi Koran Wawasan kurang merata di 

luar Kota Semarang 

   

H Pengiriman berita sering terhambat untuk 

wilayah di Luar Kota Semarang 

   

I Tidak memiliki percetakan koran sendiri    

J Harga koran terlalu mahal    

Total Rerataan Skor Kelemahan  

Total    
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Kuisioner Penelitian Faktor Eksternal 

 

Identitas Responden 

Nama   :  

Jenis Kelamin  :  

Pekerjaan Pokok :   

Pendidikan Terakhir :  

Petunjuk Pengisian 

Berikan skor  pada pertanyaan yang seseuai dengan kondisi Koran Wawasan. 

 Kolom 1 : Masukkan faktor-faktor peluang dan ancaman yang menjadi tolak ukur 

perusahaan 

 Kolom 2 : Bobot (Weight), Bobot dari tiap faktor peluang dan ancaman, mulai dari 0,0 

(kurang penting) – 1,0 (sangat penting). 

 Kolom 3 : Rating, memberikan rating atau penilaian bagi tiap faktor peluang dan 

ancaman. Rating tiap faktor mulai 1,00 (paling rendah) – 5,00 (paling tinggi), skala 

urutannya rendah (poor), dibawah rata-rata (below average), rata-rata (average), diatas 

rata-rata (above average), dan paling tinggi (outstanding). 

 Kolom 4 : Weighted score, yaitu perkalian antara kolom kolom 2 dan kolom 3, untuk 

mendapatkan bobot tertimbang pada masing-masing faktor. 
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Tabel Faktor Eksternal 

 Faktor Eksternal Bobot Rating Skor 

(a) (b) (c) = (a)*(b) 

Peluang 

A Koran Wawasan menyajikan berita yang 

kreatif dan inovatif 

   

B Peluang pasar terbuka lebar    

C Jumlah pelanggan Koran Wawasan 

mengalami peningkatan, khususnya di Kota 

Semarang 

   

D Pertumbuhan ekonomi Kota Semarang 

meningkat 

   

E Kemajuan teknologi informasi mempermudah 

perkembangan kualitas koran 

   

Total Rerataan Skor Peluang  

Ancaman 

F Persaingan harga koran di pasar    

G Kenaikan BBM dan dolar berpengaruh 

terhadap penjualan koran 

   

H Media online mempengaruhi penjualan koran    

I Munculnya para pesaing baru    

J Bahan baku kertas dan tinta percetakan naik    

Total Rerataan Skor Ancaman  

Total    
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Tabel Internal (Kekuatan-Kelemahan) 

 

Pertanyaan Jumlah Responden 

Jumlah 

Rata2 

bobot 

Rata2 

rating 

Bobot x 

Rating X 1 X 2 X 3 X 4 X 5 X 6 X 7 X 8 X 9 X 10 

P1 0,10 0,10 0,10 0,09 0,10 0,10 0,09 0,10 0,10 0,09 0,97 0,097 3,39 0,328 

P2 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0.09 0,10 0,10 0,09 0,98 0,098 3,46 0,339 

P3 0,10 0,10 0,08 0,10 0,10 0,08 0,10 0,09 0,10 0,10 0,95 0,095 3,31 0,314 

P4 0,10 0,08 0,10 0,09 0,08 0,08 0,10 0,09 0,09 0,10 0,91 0,091 3,41 0,310 

P5 0,10 0,08 0,09 0,10 0,08 0,10 0,09 0,10 0,10 0,09 0,93 0,093 3,38 0,314 

P6 0,10 0,09 0,09 0,09 0,09 0,10 0,09 0,10 0,09 0,09 0,93 0,093 1,65 0,153 

P7 0,09 0,10 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,10 0,09 0,10 0,93 0,093 1,55 0,144 

P8 0,09 0,09 0,08 0,10 0,08 0,09 0,08 0,09 0,10 0,08 0,88 0,088 1,59 0,139 

P9 0,07 0,10 0,09 0,09 0,10 0,10 0,10 0,09 0,09 0,09 0,92 0,092 1,5 0,138 

P10 0,08 0,09 0,08 0,10 0,10 0,09 0,10 0,10 0,09 0,08 0,91 0,091 1,46 0,132 

Total 0,931 24,7 2,356 
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Tabel Eksternal (Peluang-Ancaman) 

 

Pertanyaan Jumlah Responden 

Jumlah 

Rata2 

bobot 

Rata2 

rating 

Bobot x 

Rating X 1 X 2 X 3 X 4 X 5 X 6 X 7 X 8 X 9 X 10 

P1 3,4 3,4 3 3,8 3 3,6 3,6 3,2 3,4 3,5 30,5 0,08 3,05 0,244 

P2 3,4 3,4 3,5 3,7 3,2 3,4 3,6 3,2 3,7 3,5 29,2 0,081 2,92 0,236 

P3 3,6 3,1 3,3 3,4 3,2 3,6 3,5 3 3,4 3 29,4 0,077 2,94 0,226 

P4 3,2 3,3 3,6 3,7 3,4 3 3,6 3,7 3,6 3 29,7 0,081 2,97 0,240 

P5 3,2 3,3 3,4 3,7 3 3,6 3,5 3,2 3,4 3,5 29,7 0,082 2,97 0,243 

P6 1,4 1,5 1,8 1,7 1,4 1,9 1,7 1,6 1,8 1,7 27,7 0,079 2,77 0,218 

P7 1,4 1,5 1,5 1,8 1,5 1,4 1,5 1,6 1,6 1,7 27,7 0,077 2,77 0,213 

P8 1,4 1,6 1,8 1,7 1,5 1,8 1,7 1,4 1,6 1,4 23,8 0.081 2,38 0,192 

P9 1,4 1,6 1,7 1,3 1,3 1,8 1,4 1,6 1,7 1,2 26,2 0,082 2,26 0,185 

P10 1,4 1,5 1,7 1,3 1,5 1,4 1,4 1,4 1,6 1,4 25,7 0,079 2,57 0,203 

Total 0,799 27,6 2,18 
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Foto Narasumber Koran Wawasan 

 

 

 


