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ABSTRACT
The purpose of this study was to analysis the marketing strategies in order to

know what the strategy should be used in increasing the product  selling between the
competitors. This research used a qualitative method with SWOT analysis for maximize
the role of the power factors and utilization of opportunities and tools to minimize threats
and weaknesses,  so that  the  SWOT analysis  of  the  company can properly  select  and
determine a marketing strategy that will be used, while the results of the data analysis
showed that the value of internal strategic factors are in a strong position that is equal to
2:46 and external  strategic  factors  value that  is  equal  to  2.71,  so when that’s value
inserted into the internal-external matrix, the Company position was located at Kuadran
V to the cell, its mean that the grand strategy appropriate for the company in this cell is
"Hold  and  Maintain".  In  this  strategy  the  company  should  applied  the  penetration
strategy  and  product  development  strategies,  and  marketing  strategies  that  fit  the
strategy of primary demand and selective demand strategy.

Keyward: SWOT,  Internal Environment, External Environment and Market Strategy

PENDAHULUAN
Persaingan yang harus dihadapi

dalam  dunia  usaha  sebagai  dampak
adanya  pasar  global  memaksa
perusahaan  untuk  dapat  beroperasi
secara  efektif  dan  efisien.  Fungsi
manajemen  yang  berkaitan  dengan
perencanaan,  koordinasi,  peng-
organisasian,  pengarahan,  dan
pengendalian  harus  dapat  dilaksanakan
secara tepat guna menghadapi tantangan
masa  depan.  Untuk  itu  diperlukan  visi
strategis  yang  mencakup  pengambilan
keputusan mengenai dimana, kapan dan
bagaimana  bersaing  serta  mencakup
keputusan untuk tidak bersaing.  Dalam
pengambilan  keputusan  tersebut
diperlukan  pengetahuan  tentang
kebutuhan  pasar,  persaingan,  dan
keunggulan bersaing dalam organisasi.

Bisnis  air  minum  dalam
kemasan  (AMDK)   semakin  hari
semakin  marak  bukan  hanya  pabrikan
besar namun usaha-usaha skala kecilpun
sudah mulai merambah ke bisnis AMDK

ini  karena  setiap  orang  membutuhkan
produk air  untuk minuman sehari-hari.
Berkaitan  dengan  menjamurnya  bisnis
air minum, pemerintah sebenamya juga
sudah  lama  meregulasi  melalui
Keputusan Menteri Kesehatan (Menkes)
Nomor  907IMENKES/SKNIV2002
tentang  Syarat-Syarat  dan  Pengawasan
Kualitas Air Minum. Di dalamnya  juga
ditetapkan  parameter  yang  sangat
penting  untuk  diketahui  konsumen,
apakah air minum itu masih merupakan
air  yang  harns  melalui  proses
pengolahan  apabila  akan  dikonsumsi
ataukah  air  minum  itu  tanpa  proses
pengolahan  karena  telah  memenuhi
syarat  kesehatan  sehingga  dapat
langsung diminum.  

Melihat  keadaan  di  atas  maka
sebagai salah satu perusahaan penghasil
air  minum  dalam  kemasan  (AMDK)
yang  berada  di  kota  Surabaya  PT
Atlantic  Biru  Raya  juga  tentu
mengalami  banyak  kendala  yang
dihadapi  seperti  naiknya  ongkos
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produksi,  serta  tingginya  tingkat
persaingan pada bisnis air minum dalam
kemasan (AMDK) ini karena banyaknya
merek  yang  ada  di  dalam  pasar  yaitu
seperti Aqua, Club, Ades, Vit, Flow, dan
lain-lain.  Sehingga  perusahaan  air
minum harus memadukan suatu analisis
lingkungan, baik itu lingkungan internal
yang  menyangkut  kekuatan  serta
kelemahan  perusahaan  maupun
lingkungan eksternal  yang  menyangkut
peluang  dan  ancaman  yang  akan
dihadapi oleh perusahaan.

Produk  air  minum  mineral
menghadapi  pesaingan  yang  cukup
menghawatirkan.  Hal  ini  dikarenakan
semakin  menjamurnya produk serupa di
pasaran  bahkan  dari  segi  kemasannya
juga  tergolong  sama.  Maka  untuk
membedakan  (differentiated)  dan
memenangkan  persaingan  serta  agar
mempunyai  nilai  lebih  (added_value)
dalam produknya, perusahaan air minum
mineral harus mempunyai  strategi yang
terencana  secara  matang  agar  menang
dalam  menghadapi  persaingan.  Suatu
strategi  dapat  di  susun  berdasarkan
analisis internal dan analisis eksternal.

Analisis  lingkungan  internal
dalam suatu perusahaan adalah suatu hal
yang  penting  sebab  para  manajer
strategik  mengukur  kepentingan
strategik dari kompetensi internal suatu
perusahaan  dengan  dasar  peluang  dan
ancaman  yang  ada  dalam  lingkungan
industri  kompetitif  perusahaan.
Sesungguhnya, esensi dari suatu strategi
yang  diformulasi  dengan  baik  adalah
strategi  tersebut  mencapai  suatu
pedoman  yang  tepat  antara  peluang
suatu perusahaan dengan ancaman serta
kekuatan perusahaan dan kelemahannya.
Suatu  dasar  yang  penting  dalam
memahami  analisis  internal  adalah
apresiasi  dari  gagasan  menandingi
kekuatan dan kelemahan internal dengan
peluang  dan  ancaman  lingkungan
eksternal. 

Analisis  lingkungan  eksternal
bermanfaat  sebagai  sistem  peringatan

dini  untuk  menghindari  ancaman
menjadi  suatu  keuntungan  perusahaan
sehingga  analisis  lingkungan  eksternal
merupakan  faktor  yang  sangat  penting
dalam  menilai  perubahan-perubahan
yang  terjadi.  Analisis  lingkungan
eksternal diperlukan untuk :
1. Menentukan  faktor  lingkungan apa

saja  yang  akan  menjadi  kendala
terhadap  pelaksanaan  strategi
perusahaan. 

2. Menentukan  faktor  lingkungan  apa
saja yang akan memberikan peluang
pencapaian tujuan yang lebih besar
dengan  cara  menyesuaikannya
dengan strategi perusahaan (Glueck
1998: 91).

Dengan  melihat  penjelasan
diatas maka suatu  perusahaan tidak saja
hanya  melakukan  analisis  lingkungan
eksternal tapi perusahaan tersebut harus
terlebih  dahulu  melakukan  analisis
lingkungan internal  yang  ada di  dalam
perusahaan  tersebut.  Dengan  adanya
analisis  lingkungan  internal  terhadap
sumber daya yang ada dalam perusahaan
tersebut  maka  diharapkan  perusahaan
dapat  mengetahui  kekuatan  serta
kelemahan  yang  dimiliki  oleh
perusahaan  itu.  Setelah  melakukan
analisis  lingkungan  internal  terhadap
sumber  daya  perusahaan  maka
perusahaan  tersebut  harus  mampu
memaksimalkan  kemampuan  yang
dimiliki  untuk  memanfaatkan  semua.
kemungkinan peluang yang ada. dengan
memperhatikan  kelemahan-kelemahan
yang  dimiliki  guna  meminimalisasi
ancaman-ancaman  yang  akan  dihadapi
sehingga  akan  diperoleh  suatu  strategi
yang baik oleh perusahaan. Dengan kata
lain, perusahaan harus melakukan suatu
analisis yang dinamakan analisis SWOT
(Strengths,  Weaknesses,  Opportunity
dan  Threats)  setelah  sebelumnya
melakukan  peninjauan  ulang  terhadap
visi dan misi perusahaan.

Analisis  SWOT  ini  dilakukan
sebagai  suatu  instrumen  untuk
memaksimalkan  peranan  faktor
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kekuatan dan pemanfaatan peluang serta
alat  untuk  meminimalisasi  ancaman
serta  kelemahan,  sehingga  dengan
analisis  SWOT  ini  perusahaan  dapat
dengan tepat  memilih  dan  menentukan
strategi  pemasaran  yang  akan
digunakannya, sehingga perlu diketahui
sampai  seberapa  analisis  SWOT  dapat
memberikan alternatif dalam penentuan
pemilihan  strategi  pemasaran  sehingga
diketahui  strategi  apa  yang  sebaiknya
digunakan.

TINJAUAN PUSTAKA
Pemasaran  merupakan  fungsi

bisnis yang mengidentifikasi kebutuhan
dan  keinginan  pelanggan,  menetapkan
pasar sasaran mana yang dapat dilayani
secara  paling  baik  oleh  organisasi,
merancang  produk,  layanan  dan
program  untuk  melayani  pasar.
Pemasaran  berarti  kerjasama  dengan
pasar  guna  mewujudkan  pertukaran
potensial.  untuk  kepentingan
memuaskan  kebutuhan  dan  keinginan
manusia.

Definisi  pemasaran  yang
dikemukakan  oleh  Kotler  (1997  :  8)
adalah  sebagai  berikut:  "Pemasaran
adalah  suatu   proses  sosial  dan
manajerial  yang  didalamnya  individu
dan  kelompok  mendapatkan  apa  yang
mereka butuhkan dan diinginkan dengan
menciptakan,  menawarkan,  dan
mempertukarkan  produk  yang  bernilai
ke  pihak  lain".  Dari  definisi  tersebut
diatas  terlihat  bahwa  pemasaran  ini
bersandar  pada  konsep  inti  berikut  :

kebutuhan,  keinginan,  permintaan,
produk, pertukaran, transaksi, dan pasar.

Dalam  pemasaran  terdapat
unsur-unsur utama pemasaran yaitu :
1. Unsur  strategi  pemasaran,  yang

dikelompokkan menjadi tiga, yaitu :
a. Segmentasi pasar, adalah proses

dimana  pasar  dibagi  menjadi
para pelanggan yang terdiri atas
orang-orang  dengan  kebutuhan
dan  karakteristik  yang  sama
serta  mengarahkan  mereka
untuk merespon tawaran produk
dan  program  pemasaran
strategis  tertentu  dalam  cara
yang sama.

b. Targeting,  adalah  kegiatan
menilai  dan  memilih  satu  atau
lebih  segmen  pasar  yang  akan
dimasukinya.  Targeting
dilakukan setelah mengevaluasi
daya tarik relatif setiap segmen
(ukuran,  potensi  penghasilan
dan  tingkat  pertumbuhan),
manfaat masing-masing segmen
dan  sumber  daya  relatif  yang
dimiliki.

c. Positioning  adalah  proses
merancang tawaran produk dan
program  pemasaran  yang
menciptakan  keunggulan
kompetitif.  Tujuan  utama
positioning  adalah  untuk
membangun  dan  meng-
komunikasikan,  keunggulan
bersaing  produk  yang  ada  di
pasar  ke  dalam  benak
konsumen.

Segmentasi Penentuan Pasar Sasaran Positioning
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1. Mengevaluasi 
daya tarik 
masing-masing 
segmen

2. Memilih segmen-
segmen sasaran

1.Mengidentifikasi 
variabel 
segmentasi dan 
segmentasi pasar

2.Mengembang kan 
bentuk segmen 
yang 
menguntungkan 

1. Mengidentifikas
i konsep positioning 
yang me mungkinkan 
bagi masing-masing 
sasaran. 

2. Memilih, 
mengembangkan dan 
mengkomunikasikan 
konsep positioning 
yang dipilih



Gambar 1. Segmentasi Penentuan Pasar Sasaran Positioning
Sumber : Kotler, Philip, Manajemen Pemasaran, Prentice Hall, 1997, Hal 221

2. Unsur taktik pemasaran, terdiri dari
a. Diferensiasi,  berkenaan  dengan

cara  mengkonkretkan  suatu
strategi pemasaran dalam segala
macam  aspek  terkait  di
perusahaan  yang  membedakan
dari perusahaan lain.

b. Bauran  pemasaran,  adalah
kombinasi  variabel-variabel
pemasaran  yang  dapat
dikendalikan  dan  digunakan
oleh  suatu  perusahaan  untuk
mengejar  tingkat  penjualan
yang  diinginkan  dalam  pasar
sasaran tertentu.

c. Selling,  mengacu  pada  usaha
untuk  membuat  konsumen
membeli tawaran sesuai dengan
strategi pemasaran.

3. Unsur nilai pemasaran, yaitu
a. Merek,  merupakan  nama,

istilah,  tanda,  simbol/lambang,
desain,  warna,  gerak  atau
kombinasi atribut-atribut produk
lainnya  yang  diharapkan  dapat
memberikan  identitas  dan
diffrensiasi  terhadap  produk
pesaing.

b. Pelayanan,  menunjukkan  pada
prinsip  perusahaan  dalam
meningkatkan  service  quality
pada pelanggan.

c. Proses,  berkenaan  dengan
prinsip  perusahaan  untuk
membuat  setiap  karyawan

terlibat dalam proses pemasaran
pemuasan  pelanggan,  baik
secara  langsung  atau  tidak
langsung.

Pengertian  Strategi. Strategi
adalah  alat  yang  digunakan  untuk
mencapai tujuan akhir (sasaran). Strategi
dimulai  dengan  konsep  bagaimana
menggunakan  sumber  daya  perusahaan
yang  ada.  Strategi  merefleksikan
kesadaran  suatu  perusahaan  mengenai
bagaimana  kapan  dan  dimana
perusahaan  akan  bersaing.  terhadap
siapa  perusahaan  harus  bersaing  dan
untuk  maksud  apa  perusahaan  akan
bersaing.  Strategi  adalah  rencana  yang
disatukan,  menyeluruh  dan  terpadu
untuk  mengaitkan  keunggulan  strategi
perusahaan  dengan  tantangan  lingkup
dan  yang  dirancang  untuk  memastikan
bahwa  tujuan  utama  perusahaan  dapat
dicapai  melalui  pelaksanaan yang tepat
oleh  perusahaan"  (Glueck  &  Jauch,
1988: 12).
Dari  definisi  diatas  dapat  disimpulkan
bahwa  strategi  adalah  suatu  alat  yang
digunakan  perusahaan  untuk
memenangkan persaingan dan mencapai
tujuan  perusahaan  dengan  konsep
pengalokasian sumber  daya  perusahaan
yang  efisien  dan  efektif  dalam  situasi
lingkungan yang berubah ubah. Strategi
merupakan  kunci  keberhasilan  dalam
menghadapi  perubahan  lingkungan
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bisnis:  Dalam  suatu  organisasi  bisnis
dapat  dikategorikan  pada  dua  kategori
utama,  yaitu  organisasi  bisnis  yang
hanya  terlibat  dalam satu bidang usaha
dan organisasi bisnis yang terlibat dalam
berbagai  bidang  usaha.  Berangkat  dari
kategori  demikian,  dapat  dikatakan
bahwa  untuk  suatu  organisasi  yang
hanya  terlibat  pada  satu  bidang bisnis,
strateginya hanya dua tingkat, yaitu :
a. Strategi pada tingkat korporasi. 
b. Strategi pada tingkat fungsional.

Untuk  perusahaan  dengan
multibisnis maka terdapat tiga tingkatan
strategi  yang  meliputi  Corporate
strategy,Business  level  strategy  dan
Function strategy 
1. Strategi  korporasi  (corporate

strategy)
Strategi  korporasi  dirumuskan  dan
ditetapkan  oleh  kelompok  yang
menduduki  manajemen  puncak.
Strategi yang dirumuskan mencakup
semua kegiatan organisasi, termasuk
beraneka bidang bersifat bisnis yang
ditangani dan semua kegiatan yang
bersifat  fungsional,  bahkan
termasuk-  strategi  interaksi  dengan
lingkungan  eksternal.  Intinya
terletak  pada  definisi  yang
mengatakan  bahwa  strategi
merupakan  keputusan  mendasar
tentang  dalam  bidang  apa
perusahaan  bergerak  sekarang  dan
dalam bidang apa perusahaan akan
bergerak di masa depan. Karena itu
jangkauan  waktu  strategi  korporasi
meliputi  kurun  waktu  yang  lebih
panjang  dibandingkan  dengan
strategi  tingkat  bidang  bisnis  dan
fungsional. (Siagian, 2001 : 21).

2. Strategi  tingkat  bisnis  (business
level strategy)
Strategi  tingkat  bisnis dirumuskann
dan  ditetapkan  oleh  para  manajer
yang  diserahi  tugas  dan
tanggungjawab  oleh  manajemen
puncak untuk mengelola bisnis yang
bersangkutan.  Salah  satu  prinsip
mendasar  yang  harus  dipegang

bisnis yang bersangkutan. Salah satu
prinsip  mendasar  yang  harus
dipegang  teguh  oleh  para  manajer
tingkat  bisnis  ialah  bahwa  strategi
yang mereka rumuskan dan tetapkan
harus  digali  dan  diangkat  dan
strategi  korporasi  yang  dirumuskan
dan  ditetapkan  oleh  manajemen
puncak.  Cakupan  strategi  pada
tingkat  bisnis  hanya  menyangkut
bisnis  yang  bersangkutan,  tetapi
dengan  segala  aspeknya,  seperti
aspek  produksi,  keua.ngan,
akuntansi,  pemasaran,  manajemen
sumber daya manusia, teknologi dan
berbagai  aspek  bisnis  lainnya.
Jangkauan  waktunya  lebih  pendek
ketimbang jangkauan waktu strategi
tingkat  korporasi.  (Siagian,  2001  :
21-22).

3. Strategi  fungsional  (functional
strategy)
Strategi  fungsional  bersifat
inkremental  karena  penanggung
jawabnya  "hanya"  bertanggung
jawab  untuk  merumuskan  dan
menetapkan  strategi  yang
menyangkut  bidang  fungsional
tertentu  dari  suatu  bidang  bisnis.
Meskipun  demikian  prinsip  yang
digunakan oleh para manajer tingkat
bisnis  harus  digunakan  pula  oleh
para  manajer  fungsional,  yaitu
bahwa  strategi  fungsional
merupakan  penjabaran  lebih  lanjut
dari  strategi  bisnis.  Waktu
operasionalnya  juga  semakin
pendek. (Siagian, 2001: 22).

Strategi  Pemasaran.  Menurut
Lamb,  Charles,  Joseph  Hair,  dan  Carl
Daniel  (2000  :  54)  strategi  pemasaran
adalah:  Kegiatan  menyeleksi  dan
penjelasan  satu  atau  beberapa  target,
pasar  dan  mengembangkan  serta
memelihara  suatu  bauran  pemasaran
yang  akan  menghasilkan  kepuasan
bersama dengan pasar yang dituju. Tull
dan  Kahle  (1990)  mendefinisikan
strategi  pemasaran  sebagai  alat
fundamental  yang   direncanakan untuk
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mencapai  tujuan  perusahaan  dengan
mengembangkan  keunggulan  bersaing
yang  berkesinambungan  melalui  pasar
yang  dimasuki  dan  pasar  yang
digunakan untuk melayani pasar sasaran
tersebut (Tjiptono, 1997:6).

Pada  dasarnya  strategi
pemasaran  memberikan  arah  dalam
kaitannya  dengan  variabel-variabel
seperti  segmentasi  pasar,  identifikasi
pasar  sasaran,  positioning;  elemen
bauran  pemasaran,  dan  biaya  bauran
pemasaran.

Menurut  Corey  (dalam  Dolan,
1991),  strategi  pemasaran  terdiri  dari
lima  elemen  yang  sating  berkait
(Tjiptono, 1997:6):
1. Pemilihan  pasar,  yaitu  memilih

pasar  yang  akan  dilayani.
Keputusan  ini  didasarkan  pada
faktor-faktor:
a. Persepsi terhadap fungsi produk

dan  pengelompokan  teknologi
yang  dapat  diproteksi  dan
didominasi.

b. Keterbatasan  sumber  daya
internal  yang  mendorong
perlunya  pemusatan  yang  lebih
sempit.

c. Pengalaman  kumulatif  yang
didasarkan pada  trial  and  error
di  dalam  menanggapi  peluang
dan tantangan.

d. Kemampuan  khusus  yang
berasal  dari  akses  terhadap
sumber  daya  langka atau pasar
yang terproteksi.
Pemilihan pasar dimulai dengan

melakukan  segmentasi  pasar  dan
kemudian  memilih  pasar  sasaran  yang
paling  memungkinkan  untuk  dilayani
oleh perusahaan.
2. Perencanaan  produk,  meliputi

produk  spesifik  yang  dijual,
pembentukan  lini  produk,  dan
desain  penawaran  individual  pada
masing-masing  lini.  Produk  itu
sendiri  menawarkan  manfaat  total
yang  dapat  diperoleh  pelanggan
dengan melakukan pembelian.

3. Penerapan harga, yaitu menentukan
harga  yang  dapat  mencerminkan
nilai kuantitatif dari produk kepada
pelanggan.

4. Sistem  distribusi,  yaitu  saluran
perdagangan grosir dan eceran yang
dilalui  produk  hingga  mencapai
konsumen akhir vang membeli dan
menggunakannya. 

5. Komunikasi  pamasaran  (promosi),
yang  meliputi  periklanan  personal
selling,  promosi  penjualan.  direct
marketing, dan public relations

Analisis  SWOT. Merupakan
identifikasi  yang sistematis  dari  faktor-
faktor  kekuatan,  kelemahan,  peluang
dan  ancaman  serta  dari  strategi  yang
menggambarkan  pedoman  yang  baik
antara  faktor-faktor  tersebut.  Analisis
SWOT berdasarkan asumsi bahwa suatu
strategi  yang  efektif  memaksimalkan
kekuatan  dan  peluang  serta
meminimalkan kelemahan dan ancaman
suatu perusahaan. 

a. Kekuatan (Strengths)
Kekuatan  adalah  sumber  daya,
keterampilan,  atau  keunggulan
lain relatif terhadap pesaing dan
kebutuhan  dari  pasar  suatu
perusahaan  yang  dilayani  atau
hendak  dilayani.  Kekuatan
merupakan  suatu  kompetensi
yang  berbeda  (distinctive
competence)  yang  memberi
perusahaan  suatu  keunggulan
komparatif  (comparative
advantage)  dalam  pasar.
Kekuatan  berkaitan  dengan
sumber  daya  keuangan,  citra,
kepemimpinan pasar,  hubungan
pembeli/pemasok  dan  faktor-
faktor lain. 

b. Kelemahan (Weakness)
Kelemahan  merupakan  ke-
terbatasan/kekurangan  dalam
sumber  daya,  keterampilan  dan
kemampuan  yang  secara  serius
menghalangi  kinerja  efektif
suatu perusahaan. 

c. Peluang (Opportunities)
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Suatu  peluang  merupakan
situasi  utama  yang  me-
nguntungkan dalam lingkungan
perusahaan.  Kecenderungan-
kecenderungan  utama  adalah
salah  satu  dari  peluang.
Identifikasi  dari  segmen  pasar
yang  sebelumnya  terlewatkan,
perubahan-perubahan  dalam
keadaan  bersaing,  atau
peraturan,  perubahan  teknologi
dan  hubungan  pembeli  dan
pemasok  yang  diperbaiki  dapat
menunjukkan peluang bagipr. 

d. Ancaman (Threats)
Suatu  ancaman  adalah  situasi
utama  yang  tidak  menguntung-
kan  dalam  lingkungan  suatu
perusahaan.  Ancaman  adalah
rintangan-rintangan  utama  bagi
posisi  sekarang  atau  yang
diinginkan  dari  perusahaan.
Masuknya  pesaing  baru,
pertumbuhan pasar yang lambat,
daya  tawar  pembeli  dan
pemasok  utama  yang
meningkat, perubahan teknologi
dan  peraturan  baru,  yang
direvisi  dapat  merupakan
ancaman  bagi  keberhasilan
suatu perusahaan. 
Analisa  Lingkungan.  Dalam

perencanaan strategis, perusahaan harus
memperhatikan  faktor  lingkungan
merupakan faktor luar perusahaan yang
dapat  menimbulkan  peluang  dan
ancaman. Lingkungan adalah salah satu
faktor  terpenting  untuk  menunjang
keberhasilan  perusahaan  dalam
persaingan.

Analisis  lingkungan  dapat
didefinisikan  sebagai  :  "Suatu  proses
yang  digunakan  perencanaan  strategi
untuk  memantau  sektor  lingkungan
dalam  menentukan  peluang-peluang
ataupun ancaman terhadap perusahaan".
(Glueck  &  Jauch,  1988  :  87).  Tujuan
analisis lingkungan ekonomi, teknologi,
sosiokultural,  politik/individu  dapat
mempengaruhi  organisasi  yang

bersangkutan secara tidak  langsung dan
cara  pihak  pesaing,  para  rekanan,  para
pembeli,  badan-badan pemerintah  serta
pihak  lain  dapat  mempengaruhinya
secara  tidak  langsung  (Winardi,
1989:27).

Analisis  lingkungan  eksternal
adalah  analisis  terhadap  faktor-faktor
yang  berada  di  luar  perusahaan  yang
berpotensi untuk menghasilkan peluang
dan  ancaman  bagi  perusahaan.  Salah
satu  tujuan  pokok  analisis  lingkungan
eksternal  adalah  untuk  mengenali
adanya peluang (opportunity) baru.
Lingkungan  eksternal  digolongkan
menjadi 2 jenis yaitu :

1. Lingkungan  eksternal  jauh,
adalah  berbagai  kekuatan  dan
kondisi  yang  timbul  terlepas
dari apa terjadi pada operasional
perusahaan,  tetapi  mempunyai
dampak pada proses manajerial
dan  operasional  dalam
perusahaan.  Lingkungan
eksternal  jauh  terdiri  atas
(Siagian. 2001 : 64) : (1) Faktor
ekonomi,  (2)  Faktor  politik  (3)
Faktor  social  dan   (4)  Faktor
teknologi

2. Lingkungan  eksternal  dekat,
adalah  lingkungan  eksternal.
yang  mempunyai  dampak  pada
kegiatan  operasional
perusahaan.  Berbagai  faktor
lingkungan  eksternal  dekat
dapat  timbul  karena  tindakan
perusahaan  yang  bersangkutan
sendiri  dan  tindakan  perilaku
pihak  seperti  pesaing,
konsumen,  pengguna  produk,
pemasok atau penyandang dana
Lingkungan eksternal dekat atas
(Siagian,  2000:82)   (1)
Ancaman  dan  para  pendatang
baru,  (2)  Faktor  Pemasok  (3)
Faktor  pembeli  (4)  Faktor
produksi  substitusi  (5)  Faktor
persaingan
Persaingan  di  antara  pesaing

yang ada mengambil bentuk yang sama
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dalam  memperebutkan  posisi  dengan
menggunakan  taktik-taktik  seperti
kompetisi  harga,  pengenalan  produk,
dan  persaingan  advertensi:  Persaingan
yang  intensif  berkaitan  dengan  adanya
sejumlah faktor-faktor sebagai berikut :

1. Pesaing adalah banyak atau
secara  kasar  sama  dalam
ukuran dan kekuatan. 

2. Pertumbuhan  industri
lambat,  menimbulkan
persaingan  untuk  pangsa
pasar  yang  melibatkan
anggota  yang  bermaksud
melakukan ekspansi.

3. Produk  atau  jasa  kurang
diferensi  atau  kurang biaya
pengalihan  pemasok
(switching  costs),  sehingga
mengunci  pembeli  dan
melindungi  satu  pejuang
dari  serangan  untuk
memperoleh  pelanggannya
oleh yang lain.

4. Biaya  tetap  adalah  tinggi
atau  produk  cepat  rusak
menciptakan  godaan  untuk
mengurangi harga.

5. Hambatan  ke  luar  (exi
barriers)  adalah  tinggi.
Hambatan  keluar,  seperti
aktiva  yang  sangat
dikhususkan  atau  loyalitas
manajernen  terhadap  suatu
usaha  khusus,
mempertahankan
perusahaan  bersaing,
walaupun  mereka  mungkin
memperoleh  laba  yang
rendah  atau  bahkan  ROl
yang negatif.

6. Persaingan  berbeda  dalam
strategi-strategi,  keaslian
dan  "personalitas"  mereka
mempunyai  gagasan  yang
berbeda  mengenai
bagaimana  bersaing  dan
secara  kontinu  berhadapan
satu sama lain dalam proses.

Kesemuanya  itu  menurut
kemampuan yang lebih tinggi dari para
merumus kebijaksanaan strategik dalarn
perusahaan  agar  strategi  yang
dirumuskannya  memungkinkan
perusahaan  meraih  keuntungan,
mempertahankan  eksistensi  dan
menempati  jalur  pertumbuhan  dan
perkembangan.

Analisis  lingkungan  internal
merupakan  proses  dimana  perencanaan
strategis  mengkaji  pemasaran  dan
distribusi  perusahaan,  penelitian  dan
pengembangan,  produksi  dan  operasi,
sumber daya dan karyawan perusahaan,
serta  faktor-faktor  keuangan  dan
akuntansi  untuk  menentukan  dimana
perusahaan  mempunyai  kemampuan
yang  penting,  sehingga  perusahaan
memanfaatkan  kekuatan  (strengths)
dengan  cara  yang  paling  efektif  dan
dapat menangani kelemahan (weakness)
di dalam lingkungan internalnya.

Dalam  analisis  lingkungan
internal,  perusahaan  harus
memperhatikan  faktor-faktor  internal,
sehingga  analisis  yang  dihasilkan
memberikan  masukan  yang  bermanfaat
untuk  penentuan  strategi.  Menurut
Glueck,  faktor  internal  yang  perlu
dianalisis, antara lain:
a. Faktor pemasaran dan distribusi

Pemasaran  dan  distribusi  berarti
memindahkan barang atau jasa dari
produsen  ke  konsumen.  Proses
pemindahan  ini  dimulai  dengan
mencari  hal-hal  yang  diinginkan
konsumen  dan  dapat  tidaknya
produk dan jasa di jual dengan laba.
Hal  ini  memerlukan  riset  pasar.
Pengidentifikasian  pasar,
pengembangan  produk,  pengkajian
reaksi  konsumen,  perhitungan
produksi  dan  biayanya,  penentuan;
keperluan distribusi  dan pelayanan,
dan  memutuskan  cara  pengiklanan
dan promosi.

b. Faktor  penelitian  dan
pengembangan faktor rekayasa
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Penelitian  dan  pengembangan
(research  and  development)  dan
fungsi  rekayasa  dapat  merupakan
keunggulan  bersaing  karena  dua
alasan utama
1. Faktor  penelitian  dan

pengembangan  menciptakan
produk  baru  atau  produk  yang
ditingkatkan untuk dipasarkan

2. Hal ini dapat pula meningkatkan
proses  sebagai  bahan  untuk
mendapatkan  keunggulan  biaya
melalui  efisiensi  (yang  ada
membantu  memperbaiki
kebijakan  harga  atau  marjin
laba).

c. Faktor  manajemen  produksi  dan
operasi
Dalam suatu era dimana pemasaran
masal  memberi  jalan  untuk
menekankan  kebutuhan  kelompok-
kelompok  populasi  yang  terpecah
yang  tampaknya  berubah  dengan
cepat,  keluwesan  operasi  dapat
menjadi  kekuatan  bersaing.
Perusahaan  dapat  meningkatkan
keluwesan  proses  dan  rancangan
produk  termasuk  menambah
keluwesan  infrastruktur  produksi
(personalia,  pelatihan,  persediaan,
pengendalian  mutu,  serta
perencanaan  dan  penjadwalan),
dengan  mempertimbangkan faktor-
faktor  internal  manajemen  dan
produksi dan operasi, seperti:
1. Biaya  operasi  total  yang  lebih

rendah  dibandingkan  dengan
biaya pesaing, total

2. Kapasitas  untuk  memenuhi
permintaan pasar. 

3. Fasilitas  yang  efisien  dan
efektif.

4. Gahan  Baku  dan  biaya  sub
perakitan.

5. Ketersediaan  bahan  baku  dan
sub Perakitan yang mencakupi.

6. Peralatan  dan  mesin  yang
efisien dan efektif 

7. Kantor yang efisien dan efektif.

8. Lokasi fasilitas dan kantor yang
strategis.

9. Sistem pengendalian persediaan
yang efisien dan efektif.

10. Prosedur  yang  efisien  dan
efektif  :  Rancangan.
penjadwalan,  pengendalian
Mutu.

11. Kebijakan  pemeliharaan  yang
efisien dan efektif 

12. Keluwesan operasi.
d. Faktor  sumber  daya  dan  karyawan

perusahaan
Cepatnya perkembangan dan sistem
informasi  manajemen,  membuat
perusahaan  harus  dapat  mengubah
kekuatan  data  dan  informasi
menjadi  senjata-strategis  yang
ampuh.  Serangkaian  faktor  sumber
daya dan karyawan perusahaan yang
dapat  memberikan  keunggulan
bersaing  bagi  suatu  perusahaan
antara lain :
1. Citra dan prestise perusahaan.
2. Struktur organisasi dan suasana

yang efektif.
3. Ukuran  perusahaan  dalam

hubungannya  dengan  industri
(hambatan untuk masuk).

4. Sistem manajemen strategis.
5. Sejarah  perusahaan  dalam

mencapai  tujuan  :  bagaimana
kemantapannya dan sejauhmana
kemampuannya  dibandingkan
dengan  perusahaan  yang
serupa ?

6. Pengaruh  terhadap  badan
pemerintah.

7. Sistem  dukungan  staf
perusahaan yang efektif 

8. Karyawan berkualitas tinggi.
9. Pengalaman  kerja  dam prestasi

manajemen  puncak  yang
seimbang  :  Apakah  calon
pengganti telah dilatih dan siap
untuk menggantikan ? 
Apakah  manajer  puncak  bisa
bakerja  sama  dengan  baik
sebagai satu tim ?
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10. Hubungan  yang  efektif  dengan
serikat buruh.

11. Kebijakan hubungan kerja yang
efisien  dan  efektif  :
Pengangkatan  penilaian  dan
promosi  pelatihan  dan
pengembangan,  serta  ganjaran
dan tunjangan.

12. Biaya  buruh  yang  rendah
(menurut  ukuran  kompensasi,
penggantian dan kemangkiran)

13. Informasi  manajemen  dan
sistem komputer yang efektif. 

e. Faktor  keuangan  dan  karyawan
perusahaan.
Tujuan  analisis  keuangan  adalah
membantu menunjukkan kelemahan
atau  kekuatan  dalam  bidang
fungsional  dari  sudut  pandang
operasi  dan  strategi.  Hal  ini  dapat
terwujud  jika  perusahaan
mempertimbangkan  faktor-faktor
keunggulan  strategis  keuangan  dan
akuntansi, seperti :
1. Total  sumber  daya  keuangan

dan  kekuatan  likuiditas,
leverage, aktivitas, profitabilitas
dan arus kas.

2. Biaya modal yang rendah dalam
hubungannya  dengan  industri
dan  para  pesaing  karena  harga
saham dan kebijakan deviden.

3. Struktur  modal  yang  efektif,
kemungkinan adanya keluwesan
pengumpulan  modal  tambahan
kalau  diperlukan,  mempunyai
financial  leverage  (pengungkit
keuangan)

4. Hubungan  yang  bersahabat
dengan dan pemegang saham.

5. Kondisi  pajak  yang
menguntungkan  dan  asuransi
untuk meminimumkan resiko.

6. Perencanaan  keuangan,  modal
kerja  dan  produser
penganggaran  modal  yang
efisien dan efektif

7. Sistem  akuntansi  untuk
perencanaan,  anggaran  biaya,

laba  dan  prosedur  audit  yang
efisien dan efektif.

8. Kebijakan penilaian persediaan. 

METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  mengunakan

metode penelitian kualitatif dengan studi
kasus  di  salah  satu  perusahaan  air
minum kemasan  yaitu  di  PT Antlantik
Biruraya Surabaya, dengan menganalisis
data  menggunakan  teknik  analisis
SWOT  (Streights,  Weakness,
Opportunities  dan  Threats)  guna
mendapatkan posisi strategi dari analisis
internal  dan  eksternal  perusahaan yang
bisa digunakan dalam menyusun strategi
pemasaran  perusahaan  dalam
menghadapi  persaingan  yang  semakin
ketat di pasar.

Metode  IFE-Matrix  dan  EFE-
Matrix  juga  digunakan  untuk
mengetahui  total  weight  scor  untuk
internal  perusahaan  yang  terdiri  dari
factor  kekuatan  dan  kelemahan,
demikian  juga  untuk  total  weigh  score
untuk factor eksternal perusahaan yaitu
peluang dan ancaman. Dengan demikian
akan  diketahui  posisi  mana  yang  bisa
dikembangkan  dalam  menentukan
strategi pemasaran kedepan.

HASIL
Hasil  analisis  dengan

menggunakan  metode  IFE-Matrix  dan
EFE-Matrix  diketahui  bahwa  internal
perusahaan  yang  terdiri  dari  factor
kekuatan  dan  kelemahan  mendapatkan
total  weight  scor 2.46,  sedangkan total
weight  score  tertimbang  untuk  factor
eksternal perusahaan yaitu peluang dan
ancaman, adalah berjumlah 2.71.

Total weight scare dari WAS dan
EFAS ini. apabila dimasukkan ke dalam
internal-eksternal  matrix  maka  akan
diketahui  bahwa  posisi  perusahaan
berada pada sel V pada internal eksternal
matrix.  Untuk  lebih  jelasnya  dapat
dilihat pada gambar 2 berikut :
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Gambar 2. Posisi Dalam Internal-Eksternal Matrix

Posisi  pada  IE  matrix  ini
menunjukkan  bahwa  perusahaan
memiliki  respon  yang  sedang  atas
kesempatan  yang  ada  dalam  rangka
menghindari  ancaman  yang  ada,  di
sekitar  perusahaan.  Sedangkan  posisi
internal menunjukkan bahwa perusahaan
memiliki  kondisi  internal  yang
cenderung  sedang  sehingga  diharapkan
perusahaan  untuk  melakukan
pembenahan-pembenahan  pada  faktor
strategis  internal  yang  menjadi
kelemahan  guna  mencegah
dimanfaatkannya oleh para pesaing baik
langsung  maupun  tidak  langsung  dan
juga agar dapat meningkatkan kekuatan
internal  perusahaan  pada  masa
mendatang.

Dari  hasil  analisis  internal-
eksternal matrix tersebut juga diketahui
bahwa posisi perusahaan berada di sel V,
dengan  demikian  grand  strategi  yang
sebaiknya  digunakan  oleh  pihak
perusahaan  adalah  strategi  "hold  and
maintain.".  Diharapkan  dengan
melakukan  suatu  strategi  hold  and

maintain,  perusahaan  dapat
meningkatkan  profitabilitas"
perusahaan.

Terdapat  beberapa  alternatif
strategi  umum  yang  dapat  dilakukan
oleh  Perusahaan  dalam  rangka
mengembangkan  strategi  hold  dan
maintain.  Alternatif-alternatif  tindakan
tersebut meliputi :
1. Strategi  penetrasi  pasar  (market

penetration strategy)
Strategi  penetrasi  adalah  strategi
yang diarahkan pada usaha mencari
pasar yang lebih besar untuk produk
atau jasa  yang  sudah ada  sekarang
melalui usaha pemasaran yang lebih
gencar.  Misalnya  dengan
memberikan potongan harga, kupon
berhadiah,  pembagian  sampel
produk  secara  cuma-cuma  atau
dengan cara promosi untuk merebut
konsumen.
Strategi penetrasi pasar dapat diraih
jika  dengan  segmentasi  yang  lebih
terfokus,  strategi  positioning  yang
ditegaskan  dengan  lebih  jelas  atau
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melalui aplikasi unsur-unsur bauran
pemasaran  yang  lebih  bagus.
Strategi  penetrasi  pasar  dilakukan
jika
a. Pasar  saat  ini  belum  jenuh

dengan produk atau jasa tertentu
b. Tingkat  penggunaan  dari

pelanggan yang sudah ada dapat
ditingkatkan secara signifikan.

c. Korelasi  antara  tingkat
penjualan  dan  pengeluaran
pemasaran selama ini tinggi.

Adapun  cara  yang  dapat
ditempuh  menurut  Kotler  (1992  :
63) adalah sebagai berikut :
a. Mencoba  merangsang  para

pelanggan  sekarang  untuk
membeli  dan  mempergunakan
lebih  banyak  lagi  pada  setiap
periode.

b. Mencoba  menarik  para
pelanggan  pesaing  untuk
berpindah.

c. Mencoba  meyakinkan  orang-
orang  yang  tidak  memakai
produk  kita  untuk  memakai
produk kita.

2. Strategi  pengembangan  produk
(product development strategy)
Strategi  pengembangan  produk
adalah strategi yang ditujukan untuk
meningkatkan  penjualan  melalui
pengembangan produk dengan lebih
baik  untuk  pasar  yang  dikuasai
sekarang.  Misalnya  dengan
membuat  atau  menambah  produk
dalam  hal  kualitas,  model  ukuran
yang-berbeda-beda untuk pasar yang
telah  dikuasai.  Strategi
pengembangan  produk  dilakukan
jika :
a. Pesaing  utama  menawarkan

produk dengan mutu lebih baik
dan dengan harga pantas.

b. Organisasi  bersaing  dalam
industri  dengan  tingkat
pertumbuhan tinggi. 

Strategi Pemasaran
Berdasarkan  hasil  analisis

SWOT  diatas  maka  beberapa  strategi

pemasaran  yang  dapat  diambil  oleh
perusahaan  antara  lain  adalah  sebagai
berikut:
1. Strategi Permintaan Primer.

Strategi  permintaan  primer  yaitu
suatu  strategi  permintaan  akan
produk dasar atau bentuk atau kelas
servis.  Dan  strategi  permintaan
primer  atau  bisa  dilakukan  dengan
berbagai cara yaitu :
a. Memperbesar  kemampuan

untuk membeli.
Kemampuan  untuk  membeli
dapat  diperbaiki  melalui  cara
menawarkan  barang-barang
dengan harga lebih rendah atau
melakukan penjualan kredit atau
melalui tindakan mengupayakan
tersedianya  barang-barang
tersebut  dalam  jumlah  yang
lebih  banyak  (melalui  lebih
banyak distributor).

b. Memperluas kegunaan produk.
Sasaran  demikian  seringkali
dicapai  dengan  jalan
menyediakan informasi sehubu
ngan  dengan  kegunaan  baru
bagi produk yang bersangkutan.
Memperluas  kegunaan  produk
sekarang  sering  dipakai  oleh
para  produsen merk  air  minum
untuk dapat mempengaruhi para
konsumen  agar  mau  membeli
dan  juga  bisa  mempergunakan
produknya  sesering  mungkin.
Seperti  telah  diketahui  bahwa
air mineral sekarang tidak hanya
dapat  dipakai  untuk
menghilangkan  haus  tapi  juga
lebih  dari  itu  yaitu  hidup yang
lebih sehat

c. Memperbaiki  tingkat  konsumsi
produk.
Harga-harga  yang  lebih  rendah
atau  kemasan  dengan  volume
khusus  dapat  menyebabkan
volume  rata-rata  lebih  besar
dan  ada  pula  kemungkinan
terjadinya  konsumsi  yang  lebih
cepat
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2. Strategi Permintaan Selektif.
Strategi  permintaan  selektif
merupakan sirategi permintaan akan
produk  atau  merk  spesifik
perusahaan  yang  bersangkutan.
Fokus  fundamental  strategi-strategi
demikian adalah pangsa pasar, oleh
karena keuntungan-keuntungan dari
penjualan  diperkirakan  akan
diperoleh  dengan  jalan
mengorbankan  bentuk  produk  atau
kelas produk pihak saingan. Strategi
permintaan  selektif  dapat
dilaksanakan  dengan  jalan  atau
mempertahankan pembeli  yang  ada
dengan cara mendapatkan pembeli-
pembeli yang baru.  
Banyak perusahaan mencapai sukses
disebabkan  karena  adanya
kemampuan  mereka  dalam
mengurangi  upaya  mencari  dari
pihak  konsumen,  melalui
penyerahan  barang-barang  secara
langsung  dan  melalui  penjualan  di
rumah-rumah  calon  pembeli.
Penggunaan cara-cara ini seringkali
membuat  konsumen  untuk  enggan
beralih ke merk yang lain.

Target Market.
Dalam  target  market,

perusahaan melakukan segmentasi pasar,
kemudian memilih salah satu atau lebih
segmen yang dianggap paling potensial
dan  menguntungkan,  serta
mengembangkan  produk  dan  program
pemasaran yang dirancang khusus untuk
segmen-segrnen  yang  dipilih  tersebut.
Dalam hal ini   perusahaan menilai ada
dua.  jenis  konsumen  di  industri  air
minum dalam kemasan yaitu : 
1. Konsumen  yang  berpendapat  bahwa

untuk masalah harga yang ditawarkan
oleh suatu merk  itu akan digunakan
oleh pihak konsumen untuk memilih
produk mana yang paling baik 

2. Kelompok  konsumen  yang
berpendapat  bahwa  produk  air
minum itu kualitas dari produk air itu
merupakan faktor yang lebih relevan
untuk  dapat  diperbandingkan.

Melihat  yang  demikian  ini  PT.
Atlantic  Biruraya  lebih
mengkonsentrasikan  produknya
untuk  konsumen  yang  mempunyai
masalah  sensitive  terhadap  harga,
akan  tetapi  untuk  kelompok
konsumen  yang  lain  yaitu  untuk
konsumen  yang  lebih  memikirkan
kualitas  maka  telah  disiasatinya
dengan  mendapatkan  sertifikat  dari
ISO  atau  SNI  yang  menyatakan
tentang  kualitas  dari  suatu  produk,
sehingga  dengan  adanya  sertifikat
tersebut  maka  Perusahaan  sudah
melirik untuk bisa masuk ke tempat
seperti restoran, kantin, dan mungkin
juga catering-catering yang ada.

Berdasarkan  analisis  SWOT
yang  telah  dilakukan  diketahui  bahwa
Perusahaan  memiliki  nilai  faktor
strategis internal yang kuat yaitu sebesar
2.46 dan nilai faktor strategis eksternal
yaitu sebesar 2.71. Bila dimasukkan ke
internal eksternal  matrix, sehingga
perusahaan ini berada pada sel yang ke
V di  mana  grand  strategy yang  sesuai
untuk  perusahaan  di  sel  ini  adalah  "
Hold  and  Maintain".  Bila  dikaitkan
dengan  misi  dan  tujuan  perusahaan,
maka strategi yang sebaiknya dilakukan
adalah strategi penetrasi pasar dan juga
strategi  pengembangan  produk  dan
strategi  pemasaran  yang  sesuai  dengan
strategi  penetrasi  pasar  dan
pengembangan  produk  tersebut  adalah
strategi  permintaan  primer  dan  strategi
permintaan selektif.

Hal  ini  sangat  sesuai  dengan
teori  yang  dijabarkan  dalam  matrix
analisis SWOT dimana perusahaan yang
berada  pada  sel  kelima  sebaiknya
menggunakan grand strategy "Hold and
maintain".

KESIMPULAN
Dari  hasil  penelitian  dan

pembahasan  pada  bab  sebelumnya,
dapat ditarik simpulan sebagai berikut :
1. Analisis  SWOT  dapat  digunakan

sebagai  dasar  dalam  penentuan
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strategi  pemasaran  antara  lain
adalah sebagai berikut:
a. Sebagai suatu alat analisis untuk

mengenali  dan  memahami
faktor-faktor  yang  menjadi
kekuatan  dan  kelemahan
sehingga  perusahaan  mampu
mengambil  langkah  dalam
memanfaatkan  segala  peluang
yang ada. 

b. Sebagai  suatu  analisis  untuk
mengetahui  kondisi  bisnis
perusahaan  secara  keseluruhan
baik  dari  sudut  produk  yang
ditawarkan maupun  pasar  yang
dilayani.

c. Analisis  SWOT  merupakan
suatu  alat  analisis  bagi
pengambil  keputusan  kunci
dalam  perusahaan  untuk
mengetahui  situasi  dan  kondisi
dimana  perusahaan  berada,
mengidentifikasi  dan
menganalisis berbagai  alternatif
yang sesuai sebagai dasar untuk
menentukan strategi pemasaran.

2. Berdasarkan  analisis  SWOT  yang
telah  dilakukan  diketahui  bahwa
perusahaan  PT  Atlantic  Biruraya
memiliki  nilai  faktor  strategis
internal yang kuat yaitu sebesar 2.46
dan  nilai  faktor  strategis  eksternal
yaitu sebesar 2.71. Bila dimasukkan
ke  internal-eksternal  matrix,
sehingga  Perusahaan  berada  pada
sel  yang  ke  V  di  mana  grand
strategy  yang  sesuai  untuk
perusahaan di sel ini adalah " Hold
and  Maintain  ".  Untuk  itu  strategi
yang  sebaiknya  dilakukan  oleh
perusahaan adalah strategi penetrasi
pasar  dan  juga  strategi
pengembangan  produk  dan  strategi
pemasaran yang sesuai yaitu strategi
permintaan  primer  dan  strategi
permintaan selektif.

Adapun  beberapa  saran  yang
dapat diberikan bagi perusahaan adalah
sebagai berikut :

1. Menjadikan  kekuatan  utama
perusahaan   yaitu  kompetitifnya
harga  yang  ditawarkan  dan  juga
pelayanan antar ke rumah konsumen
oleh  distributor/retailer  akan
memuaskan  bagi  para  pelanggan
atau  konsumen,  sebagai  suatu
bentuk  diferensiasi  dalam
menawarkan  produknya  ke  pasar
sasaran.

2. Untuk lebih memperhatikan  bagian
tenaga  penjual  yang  tinggi  tingkat
perputarannya,  sehingga akan lebih
banyak lagi waktu, tenaga dan biaya
yang bisa dilakukan atau dikerjakan
untuk hal-hal yang lain.

3. Lebih intensif, kreatif serta edukatif
dalam  menyampaikan  produk-
produk  perusahaan  dalam
melaksanakan  iklan  sehingga  pada
akhirnya  produk  cheers  ini  tidak
hanya dikenal di pasaran akan tetapi
juga dikenal di media.

4. Menambah  lagi  jumlah  para
agen/distributor   yang  ada  untuk
lebih  memperkokoh  lagi  posisi
produk  perusahaan  yaitu  bisa
menembus  seluruh  kota/kabupaten
di  Jawa  Timur,  dan  untuk  tujuan
jangka  panjang  dengan  sudah
kokohnya posisi produk perusahaan
di  Jawa Timur  maka  apabila  pihak
perusahaan  ingin  melangkah  lebih
jauh yaitu masuk ke daerah provinsi
lain  maka  pihak  perusahaan  sudah
memiliki fondasi yang cukup kokoh.
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