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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui indikator internal dan eksternal strategi pemasaran PT. Ari 

Rizky Mandiri Binuang dan memahami strategi pemasaran yang akan diterapkan pada PT. Ari Rizky 

Mandiri Binuang dapat mengembangkan bisnis jasa Anda. Analisis data yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah metode kuantitatif analisis SWOT. Data SWOT kualitatif dapat dikembangkan 

secara kuantitatif melalui analisis dan perhitungan SWOT untuk memahami secara akurat lokasi 

organisasi yang sebenarnya. Hasil penelitian ini dapat menarik kesimpulan tentang strategi pemasaran 

yang diterapkan PT. Ari Rizky Mandiri Binuang sejauh ini belum maksimal. Terlihat dari penurunan 

penjualan sepeda motor Honda dari 2018 hingga 2020 hingga 327. Diantaranya, strategi pemasaran 7P 

meliputi produk, harga, lokasi, promosi, staf. , proses dan PT. Bukti fisik. Ari Rizky Mandiri Binuang 

tidak mengoptimalkan atau memaksimalkan faktor internal dan eksternal untuk meningkatkan 

penjualan Honda. Berdasarkan analisis SWOT, PT. Strategi pemasaran yang harus diterapkan Ari Rizky 

Mandiri Binuang untuk meningkatkan penjualan Honda adalah dengan mendukung kebijakan 

pertumbuhan aktif (growth oriented strategy), yang meliputi (1) meningkatkan kualitas dan kualitas 

produk, (2) menjaga suku cadang asli, bengkel dan Honda. . sepeda motor, biaya servis, garansi dan 

servis berkala gratis, dan (3) memperkuat citra di masyarakat. 

Kata Kunci : SWOT, Strategi Pemasaran 

 

ABSTRACT 

This research was conducted to determine the internal and external indicators of marketing strategy at 

PT. Ari Rizky Mandiri Binuang as well as knowing the marketing strategy that should be applied to PT. 

Ari Rizky Mandiri Binuang to be able to develop his service business business. Data analysis used in 

this study is a quantitative approach to SWOT analysis. Qualitative SWOT data can be developed 

quantitatively through SWOT analysis calculations in order to know for sure the real position of the 

organization. The results of this study can be concluded that the marketing strategy carried out by PT. 

Ari Rizky Mandiri Binuang so far has not been maximized, it can be seen from the decline in Honda 

motorcycle sales in 2018-2020 as many as 327 units, where the 7 P marketing strategy includes product, 

price, place, promotion, people, process and physical evidence carried out by PT. Ari Rizky Mandiri 

Binuang did not optimize and maximize his internal and external factors in increasing Honda sales. 

Based on the SWOT analysis, PT. Ari Rizky Mandiri Binuang, the marketing strategy that should be 

implemented to increase Honda sales is to support an aggressive growth policy (growth oriented 

strategy) including (1) improving product quality and quality, (2) maintaining original spare parts 

owned by , the size of the workshop, service rates Honda motorcycles, periodic free warranty and 

service and (3) strengthening the image in the community. 

Keywords: SWOT, Marketing Strategy 

 

PENDAHULUAN 

Persaingan bisnis yang semakin ketat 

menuntut perusahaan untuk bersaing di dunia 

usaha untuk mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan dan membuat perusahaan terlihat 

lebih baik dari perusahaan pesaing. Oleh 

karena itu, perusahaan membutuhkan rencana 

bisnis yang akurat. Dengan cara ini, Anda 
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dapat fokus di mana Anda berada dalam bisnis, 

memahami ke mana arah bisnis Anda, 

bagaimana mencapai tujuan Anda, dan 

tindakan apa yang perlu Anda ambil untuk 

memaksimalkan manfaat dan memanfaatkan 

peluang.  

Oleh karena itu, rencana bisnis yang 

baik merupakan alat penting untuk 

menjalankan bisnis secara efektif dan efisien. 

Selain rencana, perlu juga dilakukan analisis 

bisnis yang sedang berjalan untuk mendukung 

keberhasilan rencana tersebut.Analisis yang 

biasa digunakan oleh perusahaan atau badan 

usaha adalah analisis SWOT. Analisis SWOT 

adalah identifikasi sistematis berbagai faktor 

dalam perumusan strategi perusahaan. Analisis 
ini didasarkan pada logika yang dapat 

memaksimalkan kekuatan dan peluang 

(Opportunities), tetapi dapat meminimalkan 

kelemahan (Weaknesses) dan ancaman 

(Threats) secara bersamaan.  

Pemasaran adalah suatu usaha untuk 

memenuhi kebutuhan dan permintaan 

konsumen dengan menciptakan suatu produk 

(termasuk barang dan jasa), kemudian 

konsumen yang membutuhkan membeli 

produk tersebut melalui pertukaran. 

Penciptaan produk ini didasarkan pada 

kebutuhan dan tuntutan pasar. Mengingat 

kegiatan pemasaran dimulai dari perencanaan, 

penentuan produk, harga, dan distribusi untuk 

memenuhi kepentingan konsumen, maka 

pemasaran semacam ini sangat diperlukan bagi 

badan usaha komersial.  

Dalam kegiatan pemasaran juga 

diperlukan konsep yang strategis agar produk 

yang dikeluarkan dapat dikonsumsi langsung 

oleh konsumen. Dunia usaha membutuhkan 

peran pemasaran untuk mendukung 

perkembangan risiko usaha. Maju tidaknya 

suatu usaha akan sangat tergantung pada 

berhasil tidaknya kegiatan pemasarannya, 

karena kegiatan pemasaran merupakan 

kegiatan usaha yang berhubungan langsung 

dengan masyarakat luas (pelanggan). 

Pentingnya peran pemasaran yang dibahas 

bukan berarti mengabaikan peran bagian bisnis 

yang lain, karena semua kegiatan merupakan 

satu kesatuan yang utuh dalam bisnis.  

Kegiatan pemasaran selalu ada dalam 

setiap bisnis, baik itu bisnis yang mencari 

keuntungan maupun bisnis sosial. Hanya saja 

sebagian pemasar tidak memahami atau 

memahami ilmu pemasaran, tetapi sebenarnya 

mereka telah melakukan upaya pemasaran. 

Hal ini terjadi karena pemasar belum pernah 

mempelajari atau bahkan mendengar kata-kata 

pemasaran. Dalam melakukan kegiatan 

pemasaran, perusahaan memiliki beberapa 

tujuan yang ingin dicapai, antara lain tujuan 

jangka pendek dan jangka panjang. Dalam 

jangka pendek, seringkali memenangkan hati 

konsumen, terutama produk yang baru 

diluncurkan. Pada saat yang sama, dalam 

jangka panjang, pertahankan produk yang 

sudah ada agar tetap eksis. Secara umum, 

untuk memahami konsep strategi pemasaran 

secara mendalam, perlu diperkenalkan 

pemahaman tentang konsep strategi 

pemasaran.  

Menghadapi persaingan untuk 
mendapatkan pelanggan, PT. Ari Rizky 

Mandiri Binuang menyadari tidak mudah 

untuk meningkatkan jumlah nasabah dengan 

menggunakan strategi yang tepat tanpa 

melakukan tindakan nyata berupa kerja keras. 

Strategi merupakan kunci penting bagi sebuah 

perusahaan untuk berhasil menjangkau 

pelanggan. Chandler (2014: 39) mencatat 

bahwa strategi menentukan apakah suatu 

organisasi dapat berhasil memenangkan 

persaingan. Strategi dimiliki oleh individu dan 

elemen organisasi, sesuai dengan kondisi 

lingkungan kerja untuk memiliki keterampilan 

dan menggunakan sumber daya untuk 

memperoleh manfaat terbaik. Pelaku usaha 

harus mampu merencanakan strategi usaha 

yang tepat.  

Manajemen strategis dilakukan dengan 

memantau lingkungan internal dan eksternal. 

Salah satu cara untuk menganalisis lingkungan 

internal dan lingkungan eksternal adalah 

dengan menggunakan analisis SWOT. 

Analisis SWOT adalah proses identifikasi 

sistematis dari berbagai faktor untuk 

menentukan formulasi yang tepat dan 

pelaksanaan strategi perusahaan yang terbaik 

(Rangkuti, 2014). Analisis ini didasarkan pada 

logika yang memaksimalkan keuntungan dan 

peluang sekaligus meminimalkan kerugian 

dan ancaman.  

Pengembangan rencana dan strategi 

memerlukan analisis kekuatan, kelemahan, 

peluang dan ancaman dalam lingkungan 

bisnis. Bab Ari Rizky Mandiri Binuang 

menyadari pentingnya mengizinkan klien aktif 

untuk mendukung strategi yang lebih baik. PT. 

Ari Rizky Mandiri Binuang memutuskan 

untuk menerapkan strategi pemasaran. Kotler 

(2014:24) mengemukakan bahwa strategi 
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bauran pemasaran merupakan solusi untuk 

memproses kegiatan yang berkaitan dengan 

produk dan jasa untuk memperoleh 

keuntungan. Strategi pemasaran ini sangat 

penting bagi PT. Ari Rizky Mandiri Binuang 

menawarkan solusi atas kemungkinan masalah 

yang dihadapi.  

Strategi pemasaran dengan 

menggunakan konsep strategi bauran 

pemasaran, PT. Ari Rizky Mandiri Binuang 

mampu mewujudkan visi, misi dan tujuannya 

untuk menumbuhkan kepercayaan, citra dan 

loyalitas pelanggan yang ia berikan kepada 

pelanggan. Manajemen dan karyawan sedang 

bekerja keras untuk menerapkan strategi 

bauran pemasaran sebagai strategi inti atau 
strategi utama untuk meningkatkan penjualan 

 

METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian yang dilakukan oleh 

peneliti adalah jenis penelitian yang 

menggunakan metode deskriptif kualitatif. 

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui 

observasi, wawancara dan pencatatan. 

Teknologi analisis data bersifat deskriptif dan 

kualitatif melalui metode SWOT. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Volume penjualan motor Honda di PT. 

Ari Rizky Mandiri Binuang dalam 3 tahun 

terakhir diperoleh jumlah penjualan dengan 

tingkat presentase tertinggi yang dicapai dalam 

3 tahun yaitu terjadi pada tahun 2018 sebesar 

51%.  

Analisis SWOT dalam pemasaran 

sepeda Honda di PT, Ari Rizky Mandiri 

Binuang memiliki hubungan penting dalam 

situasi persaingan dalam strategi pemasaran 

yang terjadi untuk meningkatkan penjualan 

sepeda motor Honda. Salah satu poin utama 

dari argumen ini adalah dengan analisis SWOT 

tentang Honda Bike Marketing. Analisis 

SWOT dimaksudkan untuk mengevaluasi 

kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman 

dalam memasarkan pemasaran sepeda Honda. 

Saat melakukan analisis Sputt dalam pemasaran 

sepeda, tujuan, dan tujuan Honda, terutama PT. 

Ari Rizky Mandiri Binuang adalah sebagai 

berikut. 

1. Mengetahui strategi bauran pemasaran (7P) 

yang tepat bagi pemasaran motor Honda 

merek Honda. 

2. Dengan menggunakan analisis SWOT, 

maka dapat diketahui kekuatan, kelemahan, 

peluang dan ancaman pasar yang dihadapi 

dan dijalankan selama ini oleh PT. Ari 

Rizky Mandiri Binuang dalam 

meningkatkan penjualan motor Honda. 

Mengacu pada tujuan dalam evaluasi 

atas penggunaan analisis SWOT, maka dapat 

diketahui apa yang menjadi kekuatan dan 

kelemahan yang dimiliki oleh PT. Ari Rizky 

Mandiri Binuang, peluang apa yang mampu 

mendukung perkembangan pada kinerja 

pemasaran serta bagaimana ancaman yang akan 

dihadapi melalui penggunaan analisis swot 

(strengths, weaknesses, opportunity, threath). 

Untuk lebih jelasnya penerapan analisis 

SWOT dalam pemasaran motor Honda pada 

PT. Ari Rizky Mandiri Binuang maka dapat 

diuraikan satu persatu sebagai berikut : 
1. Strengths (keunggulan) 

Untuk melihat bagaimana keunggulan 

dalam pemasaran motor Honda adalah 

terletak dari aspek-aspek dibawah ini : 

1) Jenis motor Honda lebih 

bermutu/berkualitas 

2) Jenis motor Honda yang dijual memiliki 

keunggulan, jika dibandingkan dengan 

perusahaan pesaing, khususnya yang 

berkaitan dengan teknologi yang 

penerapannya terdapat dalam Honda di 

Moto GP 

3) Memiliki jaringan pemasaran yang luas 

dalam melakukan pemasaran di daerah 

(memiliki cabang-cabang pemasaran). 

4) Pangsa pasar yang telah dicapai rata-rata 

sebesar 60% pertahun. 

2. Weaknesses (kelemahan) 

Dalam melakukan pemasaran motor Honda, 

terdapat kelemahan-kelemahan yang 

dihadapi oleh PT. Ari Rizky Mandiri 

Binuang yang dapat diuraikan sebagai 

berikut : 

1) Kurangnya usaha promosi yang 

dilakukan oleh perusahaan dalam 

pemasaran motor Honda (4 jenis 

promosi saja). 

2) Harga jual motor Honda yang lebih 

tinggi dari pesaing. 

3) Kurangnya tenaga salesman yang 

tugasnya menerima order dalam 

penjualan motor Honda. 

3. Threat (ancaman) 

Faktor-faktor ancaman dalam pemasaran 

motor Honda pada             PT. Ari Rizky 

Mandiri Binuang dapat diuraikan sebagai 

berikut: 
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1) Bertambahnya perusahaan pesaing 

yang bergerak dalam bidang dealer 

motor Honda. 

2) Tingkat pertumbuhan ekonomi di 

Indonesia yang belum stabil. 

4. Opportunities (peluang) 

Adapun peluang-peluang yang 

mempengaruhi pemasaran motor Honda 

dapat diuraikan sebagai berikut : 

1) Potensi pasar yang makin meningkat. 

2) Meningkatkan minat konsumen 

terhadap jenis motor Honda. 

3) Meningkatkan prospek pemasaran di 

masa yang akan datang. 

 

PENUTUP 

1. Strategi pemasaran yang diterapkan oleh 

PT. Ari Rizky Mandiri Binuang sejauh ini 

belum mencapai efek yang maksimal, 

terlihat penjualan sepeda motor Honda 

tahun 2018-2020 turun menjadi 327 unit, 

dimana strategi pemasaran 7P meliputi 

produk, harga keseluruhan, tempat, 

promosi , orang-orang, untuk menangani. 

dan bukti fisik oleh PT. Ari Rizky Mandiri 

Binuang tidak mengoptimalkan dan 

memaksimalkan faktor internal dan 

eksternal dalam meningkatkan penjualan 

Honda. 

2. Berdasarkan analisis SWOT, PT. Ari Rizky 

Mandiri Binuang, strategi pemasaran yang 

harus diterapkan untuk meningkatkan 

penjualan Honda adalah dengan 

mendukung kebijakan pertumbuhan positif 

(growth oriented strategy) antara lain (1) 

peningkatan kualitas dan kualitas produk, 

(2) pemeliharaan suku cadang asli milik 

perusahaan , ukuran bengkel, harga servis 

motor honda, garansi dan servis berkala 

gratis, dan (3) penguatan citra di 

masyarakat. 

Saran yang dapat menjadi masukan 

dalam rangka strategi yang tepat untuk 

meningkatkan penjualan motor Honda pada PT. 

Ari Rizky Mandiri Binuang adalah : 

1. Meningkatkan pengembangan dan 

mempertahankan pelanggan untuk 

meningkatkan penjualan sepeda motor 

Honda di PT. Ari Rizky Mandiri Binuang, 

perusahaan akan dapat lebih meningkatkan 

operasional pelayanan, untuk 

meningkatkan kepuasan pelanggan, 

termasuk kualitas pelayanan yang baik. 

2. Setelah menerapkan strategi pemasaran, 

PT. Ari Rizky Mandiri Binuang harus 

lebih aktif dalam menerapkan strategi 

pemasaran di semua bauran pemasaran 

(7Ps) dan lini dengan mempertimbangkan 

kondisi kekuatan dan kelemahan serta 

perubahan lingkungan sehingga mereka 

dapat mengetahui apakah strategi yang 

diterapkan sudah jelas atau tidak tepat. 

melacak dan lebih meningkatkan 

pengembangan kapasitas karyawan karena 

bisnis ini adalah bisnis jasa. 
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