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ABSTRAKSl 

Kondisi lingkungan operasional perusahaan yang din8l1is. melD

pengaruhi pencapaian tujuan perusahaan. Strategi sebagai alat untuk 

Il.eI1capai tujuan perusahaan m.enjadi kunci bagi keberhasilan ataupun 

lregagalan usaha. yang dilakukan. Pengenalan terhadap lingkungan opera

sional diperlukan oleh setiap lJ8Ilajemen perusahaan agar penyusunan 

strategi dapat meapertl.mbangkan serta IleIIIaSUkkan beberapa faktor 

penting yang berkaitan dengan lingJrungannya. 

PT Tunggal Djaja looah, salah satu produsen cat yang berlokasi 

di Sidoarjo, telah beroperasi di bisnis ini dalam kurun wktu yang 

lama. Seiring berjalannya wktu, koodisi lingkungan ~rasimal 

banyak mengal8lli perubahan. Kunculnya produsen barn, pergantian 

pemerintahan neaara, fluktuasi nilai valuta asing dan beberapa peru

bahan lainnya, menyebabkab perusahaan sulit atau gagal mencapai 

tujuannya. Oleh karena itulah, maka perusahaan harus mengevaluasi 

strateginya, dalam hal ini adalah strategi b8Ilran pemasaran, agar 

dapat mengadaptasi perubahan yang terjadi di lingkungannya. 

Analise. terhadap lingkmlgan operasional dapat dilakukan den,tan 

menggunakan teknik analisa kekuatan-keletD8han-peluang dan ancUlllUl 

serta days. tarik irxiustri-kekuatan bisnis. Berdasarkan pada hasil 

kedua analisa terserut, perusahsan sebaiknya memfokuskan bisnisnya 

pada produk-produk yang menguntungkan Baja, Deq)erluas wil.8)'8h peea

saran dengan ~rbanyak perantara (toko) secara selektif, menjaga 

harga jual produk yang menguntungkan, memberi potongan barga, menyu

sun program periklanan dan meningkatkan pengetaruan produk bagi para 

wirani&ga. 
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