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ABSTRAKSI

Batik SYN adalah sebuah industri yang memproduksi batik tulis halus, batik printing, dan batik kombinasi.
Batik tersebut terletak di Jl. Kolonel Sugiyono 50B Nayu Cengklik, Nusukan Surakarta Jawa-Tengah. Adapun penelitian
ini dilaksanakan dengan tujuan agar penelitian tersebut dapat memberikan manfaat yang fungsional dan sesuai dengan
tujuan yang diharapkan. Tujuan dari penelitian ini adalah mengidentifikasi faktor internal strategi pemasaran bisnis
usaha Batik SYN, mengidentifikasi faktor eksternal strategi pemasaran bisnis usaha Batik SYN, dan merumuskan
alternatif strategi pemasaran yang tepat untuk Batik SYN agar dapat meningkatkan daya saing bisnis yang didasarkan
pada analisis SWOT dengan Marketing Mix.

Hasil penelitian dengan menggunakan analisis SWOT menunjukkan bahwa Batik SYN berada pada posisi
Growth (perkembangan) dengan menggunakan strategi SO (Strength Opportunies). Selanjutnya untuk analisis STP,
penulis menggunakan segmentasi demografis dengan variabel seperti jenis kelamin, usia, jenis pekerjaan, dan
penghasilan. Adapun targeting yang ada pada Batik SYN yaitu berjenis kelamin perempuan dengan usia rata-rata 45-55
tahun dan memiliki pekerjaan sebagai wirausaha yang berpenghasilan > 5 juta. Sedangkan untuk positioning, Batik SYN
memiliki kualitas produk yang lebih bagus dibanding dengan pesaing setara lainnya. Selanjutnya untuk usulan strategi
pemasaran yang tepat bagi Batik SYN yang dilakukan dengan analisis marketing mix melalui produk yaitu dengan
penambahan varian produk dan jenis kain, penetapan standar mutu, dan melakukan pengemasan yang baik terhadap
produk yang dijualnya. Sedangkan untuk harga, Batik SYN dapat memberikan potongan harga atau diskon dan
pemberian komisi bagi agen perantara yang ikut serta mempromosikan produk Batik SYN. Selanjutnya untuk distribusi
dilakukan dengan mengadakan kerjasama kepada agen perantara yang dapat mengantarkan produk dari Batik SYN
dengan cepat dan tepat waktu. Yang paling akhir yaitu promosi dilakukan dengan penjualan perseorangan, promosi
penjualan, dan publisitas.
Kata Kunci: Marketing Mix; Strategi Pemasaran; STP; SWOT

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang terdiri dari berbagai suku atau ras yang berbeda-beda. Setiap suku atau ras
menduduki daerah dan memiliki kebudayaan tersendiri. Seperti halnya dengan kebudayaan batik, batik adalah salah satu
kebudayaan Indonesia yang telah diakui oleh UNESCO sebagai Warisan Budaya Dunia non-Bendawi. Sejak saat itu
kegiatan yang dilakukan dengan cara memperkenalkan batik ke seluruh dunia semakin gencar dilakukan. Salah satunya
yaitu Batik SYN yang merupakan salah satu industri batik yang terletak di Jl. Kolonel Sugiyono 50B Nayu Cengklik,
Nusukan Surakarta Jawa Tengah-Indonesia. Industri batik ini berdiri sejak tahun 1987 dengan memproduksi batik tulis
halus, batik printing, dan batik kombinasi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor internal strategi pemasaran bisnis usaha Batik SYN,
mengidentifikasi faktor eksternal strategi pemasaran bisnis usaha Batik SYN, dan merumuskan alternatif strategi
pemasaran yang tepat untuk Batik SYN agar dapat meningkatkan daya saing bisnis yang didasarkan pada analisis SWOT
dengan Marketing Mix.
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LANDASAN TEORI

1. Analisis SWOT
Menurut Rangkuti (2009:18), analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk

merumuskan strategi perusahaan. Analisis SWOT ini didasarkan pada logika yang menerangkan bahwa suatu
perusahaan harus memaksimalkan kekuatan dan peluang, serta meminimalkan kekurangan dan ancaman yang
dimiliki oleh perusahaan. Tujuan dari analisis SWOT ini dapat digunakan untuk mengetahui keunggulan bersaing
yang dimiliki oleh suatu perusahaan serta produk yang sesuai dengan keinginan konsumen dan mengoptimalkan
peluang yang dimiliki oleh perusahaan tersebut.

2. STP (Segmentation, Targeting, Positioning)
Menurut Kotler (1994) dalam buku Strategi Pemasaran Tjiptono (1997:69), inti pemasaran strategis modern terdiri
atas tiga langkah pokok yaitu Segmentation, Targeting, dan Positioning. Adapun langkah-langkah tersebut adalah
sebagai berikut:
a. Segmentasi, yakni mengidentifikasi dan membentuk kelompok pembeli yang terpisah-pisah yang mungkin

membutuhkan produk atau bauran pemasaran sendiri.
b. Targeting, yakni tindakan memilih salah satu atau lebih  segmen pasar untuk dimasuki atau dilayani.
c. Positioning, yaitu tindakan membangun dan mengkomunikasikan manfaat pokok yang istimewa dari produk

di dalam pasar.
3. Marketing Mix

Pengertian bauran pemasaran (marketing mix) menurut Kotler (2005:17) adalah seperangkat alat
pemasaran yang digunakan oleh perusahaan untuk terus-menerus mencapai tujuan pemasaran di pasar sasaran. Dari
definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa bauran pemasaran merupakan seperangkat alat yang digunakan oleh
perusahaan untuk mempengaruhi konsumen dalam mengambil keputusan. Adapun variabel-variabel yang ada di
dalam marketing mix antara lain sebagai berikut:
a. Produk (Product)
b. Harga (Price)
c. Distribusi atau tempat (Place)
d. Promosi (Promotion)

METODE PENELITIAN

Gambar 1 Kerangka Pemecahan Masalah



NASKAH PUBLIKASI
ILMIAH

[ANALISIS SWOT SEBAGAI STRATEGI MENINGKATKAN DAYA
SAING PADA BISNIS USAHA BATIK (Studi Kasus: Industri Batik
SYN-Surakarta)]

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA | 2015 | Elysa Paramitha Putri

PENGOLAHAN DATA

1. Analisis SWOT
a. Analisis Internal

Analisis lingkungan internal merupakan analisis yang menggambarkan mengenai faktor yang dapat
dikendalikan oleh perusahaan. Analisis tersebut dapat digunakan untuk mengidentifikasi kekuatan dan
kelemahan dengan pendekatan fungsional bidang pemasaran yang dimiliki oleh Batik SYN dalam
menghadapi persaingan. Adapun faktor internal yang terdapat pada Batik SYN, antara lain adalah sebagai
berikut:

Tabel 1 IFAS (Internal Factors Analysis Summary)
Faktor-faktor Strategi Internal Bobot Rating

Bobot x
Rating

Komentar

Kekuatan:
1. Modal berasal dari milik pribadi 0,10 4 0,40 1. Dapat berkembang dengan modal sendiri
2. Pemilihan bahan baku yang selektif

0,10 4 0,40
2. Menjadi daya tarik yang kuat

3. Tingkat harga yang bervariatif 0,08 3 0,24 3. Dapat digunakan untuk semua kalangan
4. Adanya termin pembayaran (jangka waktu

pembayaran)
0,08 3 0,24

4. Menarik pihak ketiga untuk ikut serta memasarkan
produknya

5. Memiliki cakupan daerah pemasaran yang luas
0,10 4 0,40

5. Memiliki pelanggan yang banyak

6. Memiliki SDM yang trampil dan berpengalaman 0,08 3 0,24 6. Memudahkan berlangsungnya proses produksi
7. Proses produksi dilakukan secara tradisional

0,08 3 0,24
7. Belum menggunakan teknologi modern, masih

mempertahankan proses produksi secara tradisional
Subtotal: 0,62 2,16
Kelemahan:
1. Tenaga kerja berasal dari daerah yang sama

0,08 3 0,24
1. Sebisa mungkin menghindari pencarian tenaga kerja yang

berasal dari daerah yang sama
2. Tidak memiliki distributor yang membantu proses

pendistribusian barang
0,08 3 0,24

2. Lebih mempercayakan produknya kepada jasa paket

3. Adanya waktu tunggu pada proses penerimaan hasil
produksi 0,06 3 0,18

3. Sebisa mungkin tenaga kerja dapat bekerja ditempat
produksi yang telah disediakan oleh perusahaan, sehingga
menghemat biaya operasional lainnya

4. Promosi yang belum optimal 0,07 3 0,21 4. Jarang update informasi mengenai produk yang diproduksi
5. Tidak ada struktur organisasi 0,09 2 0,18 5. Menggunakan struktur organisasi secara gotong royong
Subtotal 0,38 1,05
Total 1,00 3,21

b. Analisis Eksternal
Analisis lingkungan eksternal merupakan analisis yang menggambarkan mengenai faktor yang tidak

dapat dikendalikan oleh perusaahaan. Analisis eksternal ini terdiri dari  faktor peluang yang dapat
memberikan harapan baik bagi perusahaan untuk kedepannya, sedangkan ancaman merupakan situasi atau
kondisi yang tidak menguntungkan bagi perusahaan. Adapun faktor internal yang terdapat pada Batik SYN,
antara lain adalah sebagai berikut:

Tabel 2 EFAS (Eksternal Factors Analysis Summary)

Faktor-faktor Strategi Eksternal Bobot Rating
Bobot x
Rating

Komentar

Peluang:
1. Batik memiliki pasar produk yang luas 0,12 4 0,48 1. Peluang besar dalam menambah inovasi produk

2. Adanya kebijakan pemerintah mengenai produk batik 0,11
3 0,33

2. Peluang bagi produsen dalam meningkatkan penjualan

3. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi nasional 0,09
2 0,18

3. Daya beli masyarakat meningkat

4. Inovasi bentuk seni 0,11 3 0,33 4. Tantang baru dalam mengembangkan produk

5. Daya beli konsumen yang cenderung konsumtif 0,08 2 0,16 5. Peluang besar yang harus dimanfaatkan

Subtotal: 0,51 1,48
Ancaman:
1. Tingginya tingkat persaingan batik di Surakarta 0,11 2 0,22 1. Mengharuskan produsen untuk tetap menjaga kualitas produk
2. Selera konsumen yang sulit untuk diprediksi 0,10 3 0,30 2. Selalu berinovasi dan mempu membaca keinginan konsumen

3. Masuknya pesaing baru untuk industri batik
0,10 3 0,30

2. Merebaknya batik produksi Cina dalam skala besar dan harga
murah

4. Adanya barang substitusi (produk pengganti bermotif
bukan batik)

0,08 3 0,24
4. Berdampak pada penurunan permintaan pasar

5. Melemahnya pemasok bahan baku batik 0,10 2 0,20 5. Perubahan harga jual produk sesuai dengan harga bahan baku
Subtotal 0,49 1,26
Total 1,00 2,74
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c. Diagram Analisis SWOT
Dari hasil analisis tabel faktor internal dan eksternal diatas, menunjukkan bahwa untuk nilai skor dari

masing-masing faktor dapat dirinci sebagai berkut:
 Faktor kekuatan (strengths) : 2,16
 Faktor kelemahan (weaknesses) : 1,05
 Faktor peluang (opportunities) : 1,48
 Faktor ancaman (threats) : 1,26

Dari perhitungan tersebut, maka diketahui nilai strengths lebih tinggi dari nilai weaknesses dengan
selisih (+) 1,11 dan nilai opportunity diatas nilai threat dengan selisih (+) 0,22. Dari hasil identifikasi faktor-
faktor tersebut maka dapat digambarkan dalam diagram SWOT sebagai berikut:

Gambar Diagram SWOT

Gambar 2 Diagram SWOT

Tabel 3 Matriks SWOT Batik SYN

IFAS

EFAS

KEKUATAN
(Strengths - S)

1. Modal berasal dari milik pribadi
2. Pemilihan bahan baku yang selektif
3. Tingkat harga yang bervariatif
4. Adanya termin pembayaran
5. Memiliki cakupan daerah pemasaran yang luas
6. Memiliki SDM yang trampil dan berpengalaman
7. Proses produksi dilakukan secara tradisional

KELEMAHAN
(Weaknesses - W)

1. Tenaga kerja berasal dari daerah yang sama
2. Tidak memiliki distributor yang membantu

proses pendistribusian barang
3. Adanya waktu tunggu pada proses penerimaan

hasil produksi
4. Promosi yang belum optimal
5. Tidak ada struktur organisasi

PELUANG
(Opportunities - O)

1. Batik memiliki pasar produk yang luas
2. Adanya kebijakan pemerintah mengenai

produk batik
3. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi

nasional
4. Inovasi bentuk seni
5. Daya beli konsumen yang cenderung

konsumtif

STRATEGI
(Strategy – SO)

1. Memperluas pasar dengan selalu berinovasi,
meningkatkan kreatifitas, dan menambah varian
produk yang menggunakan unsur batik.

2. Menjaga kualitas produk agar konsumen tetap loyal
terhadap produk kita

3. Memperluas jaringan pemasaran dengan cara
membuka cabang diberbagai daerah yang
sebelumnya telah menjalin bisnis dengan Batik SYN
dan belum ada cabang di daerah tersebut (Jawa
Timur, Jawa Barat, dan Bali)

4. Mempertahankan adanya termin pembayaran (jangka
waktu)  supaya banyak agen, distributor, pedagang,
maupun pengecer yang ikut serta dalam memasarkan
produk dari Batik SYN

STRATEGI
Strategy – WO)

1. Menghindari pencarian tenaga kerja yang berasal dari
daerah yang sama

2. Menggunakan jaringan distribusi untuk setiap
penyaluran produk yang tersebar dibeberapa luas daerah
pemasaran untuk memperlancar penyaluran produk

3. Mencari tenaga kerja yang dapat bekerja ditempat
produksi yang telah disediakan oleh perusahaan,
sehingga dapat menghemat biaya operasional lainnya

4. Memaksimalkan promosi dengan memperbaruhi
informasi yang ada di website serta mengikuti event-
event penting seputar promosi mengenai produk yang
diproduksinya

5. Membuat struktur organisasi yang tepat bagi karyawan.
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ANCAMAN
(Threats - T)

1. Tingginya tingkat persaingan batik di
Surakarta

2. Selera konsumen yang sulit untuk diprediksi
3. Masuknya pesaing baru untuk industri batik
4. Adanya barang substitusi (produk pengganti

bermotif bukan batik)
5. Melemahnya pemasok bahan baku batik

STRATEGI
Strategy – ST)

1. Menjaga kualitas produk
2. Mampu membaca peluang pasar dan melakukan

inovasi terhadap produk supaya konsumen tidak
bosan dengan produk yang diproduksinya

3. Menciptakan produk  yang berbeda dengan produk
pada umumnya sehingga memiliki ciri khas
tersendiri

4. Mencari pemasok terpercaya dan mampu
memberikan bahan baku yang berkualitas dengan
harga yang terjangkau

STRATEGI
Strategy – WT)

1. Melakukan kerjasama dengan distributor yang
terletak di titik-titik penting yang merupakan daerah
tujuan pemasaran produk

2. Menjaga dan mempertahankan kepercayaan yang
diberikan oleh konsumen sehingga konsumen dapat
tetap loyal terhadap produk tersebut

3. Memberikan potongan harga atau diskon kepada
konsumen supaya tidak pindah ke produk lainnya

4. Menjaga hubungan dengan pemasok bahan baku
sehingga terjalin hubungan yang harmonis dan bahan
baku dapat berjalan dengan lancar

2. STP (Segmentation, Targeting, Positioning)
a. Segmentation

1) Jenis Kelamin Responden
Tabel 4 Jenis Kelamin Responden

Jenis Kelamin Jumlah Responden Persentase
Perempuan 37 62%
Laki-laki 23 38%

2) Usia Responden
Tabel 5 Usia Responden

Umur Jumlah Responden Persentase

< 25 tahun - -

25 - 35 tahun 7 12%

35 - 45 tahun 15 25%

45 - 55 tahun 23 38%

> 55 tahun 15 25%

3) Jenis Pekerjaan Responden
Tabel 6 Jenis Pekerjaan Responden

Pekerjaan Jumlah Responden Persentase
Pelajar/ Mahasiswa - -
PNS 10 17%
Pegawai Swasta 14 23%
Wirausaha 24 40%
Pedagang 4 7%
Guru dan Dosen 2 3%
Ibu Rumah Tangga 6 10%

4) Penghasilan Responden
Tabel 7 Penghasilan Responden

Penghasilan Jumlah Responden Persentase

Tidak berpenghasilan 6 10%

<  Rp 1.000.000,00 2 3,3%

Rp 1.000.000,00 - Rp 2.500.000,00 23 38,3%

Rp 2.500.000,00 - Rp 5.000.000,00 3 5,%

> Rp 5.000.000,00 26 43,3%
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b. Targeting
1) Jenis Kelamin: Perempuan
2) Usia Konsumen: 45 – 55 tahun
3) Jenis Pekerjaan: Wirausaha
4) Penghasilan/ bulan: > Rp 5.000.000,00

c. Positioning
Berdasarkan hasil segmentation, targeting, dan benchmarking yang telah dilakukan oleh peneliti

terhadap Batik SYN, maka dapat diketahui bahwa posisi produk batik tulis yang diproduksi oleh Batik SYN
terhadap produk pesaing batik lainnya memiliki keunggulan dibanding dengan pesaing-pesaing lainnya
seperti Batik Naluri Laweyan, Batik Puspa Kencana Laweyan, dan Batik Putra Laweyan. Keunggulan
tersebut terletak pada produk yang dihasilkan serta tempat atau distribusi yang dilakukan.

Adapun motto yang tepat bagi Batik SYN yaitu “Soal Mutu Berani Diadu”. Hal ini bermakna bahwa
dalam segi kualitas produk yang dihasilkan oleh Batik SYN mampu bersaing dengan pesaing-pesaing lainnya.
Meskipun harga batik yang diproduksi oleh Batik SYN tergolong lebih mahal dibanding dengan pesaing
lainnya, tetapi Batik SYN mampu memberikan kualitas produk yang bagus bagi para pencinta batik.

3. Analisis Marketing Mix
Menurut Gitosudarmo (2001:203), marketing mix adalah alat bagi perusahaan untuk mempengaruhi

konsumen agar konsumen tersebut dapat menjadi kenal, menyenangi dan kemudian melakukan transaksi pembelian
serta akhirnya konsumen itu menjadi puas. Adapun rumusan alternatif usulan strategi pemasaran yang tepat bagi
Batik SYN dengan marketing mix, antara lain adalah sebagai berikut:
a. Product (Produk)

Produk merupakan segala sesuatu yang dapat menghasilkan kepuasan bagi pemakainya. Untuk itu
menjaga kualitas produk yang dihasilkan sangatlah penting bagi perusahaan. Adapun langkah yang harus
dilakukan oleh Batik SYN dalam hal menjaga kualitas produk dan memenuhi keinginan dari konsumen antara
lain adalah sebagai berikut:
1) Penambahan Varian Produk

a) Penambahan varian produk sangat penting untuk dilakukan oleh Batik SYN, sebab dengan produk
yang ada pada Batik SYN seperti bahan kain, jarik, hem, blus, daster, dan rok atau bawahan tersebut
dirasa masih kurang sehingga perlu menambah produk yang sedang berkembang untuk produk
bermotif batik seperti tas batik, sepatu batik, accessories batik, dan lain sebagainya. Dengan
penambahan varian produk tersebut, diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dari konsumen terhadap
produk yang dibutuhkannya sehingga konsumen tidak pindah kepada perusahaan pesaing lainnya.

b) Pada saat ini Batik SYN hanya menggunakan jenis kain katun primisima dan kain katun prima,
sebisa mungkin untuk memberikan harga yang bervariatif kepada konsumen sehingga dapat
digunakan untuk kalangan menengah bawah, maka Batik SYN dapat menggunakan jenis kain lain
yang memiliki kualitas dan harga dibawah kain katun.

2) Penetapan Standar Mutu
a) Pemilihan bahan baku yang selektif untuk menjaga kualitas yang ada di Batik SYN dengan cara

tidak menerima bahan baku yang tidak sesuai dengan standar mutu untuk diproses selanjutnya.
b) Tidak menerima produk setengah jadi yang belum sesuai dengan standar mutu yang ada pada Batik

SYN.
3) Kemasan

a) Melakukan pengemasan dengan box, kemudian baru dikemas lagi menggunakan plastic bag, hal ini
bertujuan untuk melindungi produk dari air atau kotoran yang dapat mengurangi nilai dari produk
tersebut.

b. Price (Harga)
Harga merupakan komponen penting yang harus dipikirkan secara detail oleh pengusaha. Dalam

menetapkan harga produk, Batik SYN menggunakan metode Cost Plus Pricing yaitu metode yang digunakan
untuk menetapkan harga dengan cara menjumlahkan biaya per unit dengan suatu jumlah untuk menutupi laba
yang diinginkan pada unit tersebut. Untuk dapat menarik perhatian konsumen mengenai strategi harga yang
ditetapkan oleh Batik SYN, maka langkah yang harus dilakukan yaitu dengan cara:
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1) Pemberian Potongan Harga (Diskon)
a) Memberikan potongan harga atau diskon kepada konsumen yang membeli produk-produk Batik

SYN dalam jumlah yang besar.
b) Memberikan potongan harga kepada konsumen yang bersedia membeli produk dalam keadaan tidak

sempurna (cacat).
2) Pemberian Hadiah atau Komisi

a) Memberikan komisi atau hadiah kepada agen perantara, misalnya sopir taksi, tukang becak, sopir
pribadi, dan lain sebagainya yang menghantarkan tamu atau konsumen untuk membeli produk yang
diproduksi oleh Batik SYN dengan prosentase yang telah ditetapkan melalui kebijakan perusahaan.
Hal ini yang nantinya menarik para perantara untuk ikut serta dalam memasarkan produk Batik SYN.

c. Place (Distribusi atau Tempat)
Saluran distribusi sangat dibutuhkan bagi penyaluran produk dari produsen hingga sampai ke

tanggan konsumen akhir. Batik SYN dalam pengiriman produk ke beberapa daerah dan kota yang menjadi
daerah tujuan dari pemasarannya hanya menggunakan jasa paket. Untuk itu Batik SYN perlu memiliki
karyawan khusus yang menangani tentang penyaluran produk yang berada di dalam kota serta melakukan
kerjasama dengan agen perantara yang dapat mengantarkan produk-produknya dengan cepat dan tepat waktu
sehingga dapat terjalin hubungan yang harmonis antara produsen dan konsumen.

d. Promotion (Promosi)
Promosi merupakan komunikasi yang bertujuan untuk menginformasikan suatu produk perusahaan

kepada masyarakat. Adapun usulan strategi pemasaran melalui promosi yang dapat dilakukan oleh industri
Batik SYN, antara lain adalah sebagai berikut:
1) Penjualan Perseorangan (Personal Selling)

Jika sebelumnya promosi melalui personal selling dilakukan melalui media telephone oleh Batik SYN,
maka ada cara lain yang dapat dilakukan oleh Batik SYN dalam rangka mempromosikan produk-
produknya yaitu melalui media online seperti e-mail. Dengan media tersebut Batik SYN dapat dengan
mudah menawarkan produk yang dihasilkannya kepada konsumen secara luas dan bebas. Dengan media
ini pemilik dapat melakukan kegiatan seperti tawar menawar harga, pemesanan produk, serta menerima
kritik dan saran dari konsumen.

2) Promosi Penjualan (Sales Promotion)
Promosi penjualan Batik SYN dapat dilakukan dengan cara mengikuti event-event dan lomba yang
diadakan oleh pemerintah Kota Surakarta mengenai fashion batik, sehingga dengan mengikuti kegiatan
tersebut dapat menarik perhatian konsumen yang menyaksikannya. Selain dapat memperlihatkan
produk-produk yang dihasilkannya kepada masyarakat luas.

3) Publisitas
Publisitas merupakan cara yang digunakan oleh Batik SYN dalam mempromosikan produk-produknya
kepada masyarakat luas melalui media online facebook dan website. Tetapi dengan media tersebut dirasa
masih kurang maksimal sehingga perlu dilakukan pernambahan media yang sedang trend yaitu melalui
media twitter, blog, BBM, dan instagram. Dengan media promosi tersebut Batik SYN dapat selalu
memberikan informasi mengenai produk yang diproduksinya serta promo-promo yang diberikan untuk
para pecinta batik.

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan
Berdasarkan penelitian yang dilakukan mengenai “Analisis SWOT Sebagai Strategi

Meningkatkan Daya Saing pada Bisnis Usaha Batik (Studi Kasus: Industri Batik SYN-
Surakarta) dapat disimpulkan sebagai berikut:
a. Faktor internal strategi pemasaran yang dapat mempengaruhi bisnis usaha Batik SYN

terdiri dari 7 faktor kekuatan dan 5 faktor kelemahan, dengan faktor kekuatan terbesar
terdiri dari modal berasal dari milik pribadi, pemilihan bahan baku yang selektif, dan
memiliki cakupan daerah pemasaran yang luas. Sedangkan untuk faktor kelemahan terbesar
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yaitu tenaga kerja berasal dari daerah yang sama dan tidak memiliki distributor yang
membantu proses pendistribusian barang.

b. Faktor eksternal strategi pemasaran yang dapat mempengaruhi bisnis usaha Batik SYN
terdiri dari 5 faktor peluang dan 5 faktor ancaman, dengan faktor peluang terbesar terdiri
dari batik memiliki pasar produk yang luas. Sedangkan untuk faktor ancaman terbesar dari
selera konsumen yang sulit diprediksi dan masuknya pesaing baru untuk industri batik.

c. Usulan strategi pemasaran yang tepat untuk Batik SYN dengan marketing mix melalui
produk yaitu dengan penambahan varian produk, penetapan standar mutu, dan pengemasan
produk yang baik. Sedangkan untuk harga, Batik SYN dapat memberikan potongan harga
dan pemberian komisi bagi agen perantara yang ikut serta dalam mempromosikan produk-
produk Batik SYN. Selanjutnya untuk distribusi dilakukan dengan mengadakan kerjasama
kepada distributor dalam penyampaian produk sampai ke tanggan konsumen. Sedangkan
untuk promosi dilakukan dengan penjualan perseorangan, promosi penjualan, dan
publisitas.

5.1 Saran
Saran yang dapat diberikan penulis untuk kemajuan industri Batik SYN Surakarta

antara lain adalah sebagai berikut:
1. Batik SYN harus mempertahankan kualitas produk yang sudah ada untuk menjaga

loyalitas konsumen terhadap produk-produk yang diproduksinya.
2. Batik SYN perlu menambah varian produk bermotif batik untuk memperlengkap produk

yang sudah, hal ini sangat diperlukan untuk menghadapi persaingan bisnis khususnya
dibidang batik.

3. Membuat kartu pelanggan atau member card untuk pelanggan yang loyal sehingga
perusahaan dapat memberikan informasi mengenai produk baru dari Batik SYN dan
potongan harga (diskon) yang telah diberikan.

4. Batik SYN harus membuat struktur organisasi yang tepat bagi perusahaan supaya
karyawan fokus pada ketrampilan yang mereka miliki.

DAFTAR PUSTAKA

Kotler, Philip. 2005. Manajamen Pemasaran, Jilid 1 dan 2. Jakarta: PT. Indeks.
Kotler, Philip dan Keller, Kevin Lane. 2008. Manajemen Pemasaran (Edisi Kedua Belas), Cetakan Ketiga. Jakarta:  PT.

Indeks.
Rangkuti, Freddy. 1997. Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis, Cetakan Ke-1. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka

Utama.
--------. 2009. Strategi Promosi yang Kreatif dan Analisis Kasus Integrated Marketing Communication. Jakarta: PT.

Gramedia Pustaka Utama.
Tjiptono, Fandy. 1997. Strategi Pemasaran, Yogyakarta: Penerbit Andi.


