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ABSTRAKSI 


Skripsi dengan judul "Penman Analisis SWOT Sebagai Oasar Penentuan 
Slralcgi Pemasarall Studi Kaslls Pada Pcnlsahaan Air Minum Oalam Kemasan 
(Atv1DK) di Surabaya .. ini dibllal dl.'11gan mempertimbangkan makin 
meningkatnya intensitas persaingan yang terjadi dalam bisnis air rninllm dalam 
kemasan (Al'vlDK). balk itll dengan adanya ternpat-ternpat air isi ulang atauplIn 
membaiknya penmgkatan kualitas produk merupakan salah satu buk1i nyata 
ketamya persaingan bisnis air minum dalam kemasan (AMDK). Kondisi demikian 
sccara tidak langsullg lIlemaksa pcrusahaan-pelusahaan AMOK ulltuk mampu 
mcnyusun dan mcnerapkcUl slrall!gi pcmasaran yfll1g lepat. tidak terkecuali PT 
AllaHti!.: Riruraya l!llluk ITIcmpcrolch fonnulasi strate;:gl pemasaran yang tepat, 
dibutuhkan slIatll analists SWOT. 'tv1elalui analisis SWOT perusahaan mampu 
melihat kondisi bisnisnya secara keselumhan baik dan sudut produk yang 
ditawarkan maupun pasaryang dilayam. 

13erdasarkan latar belakang masalah tersebut dapat dirurnuskan masalah .. ' 
Bagaimana hasil dari analisis lingkungan intemal pemasaran dan lingklmgan 
ckstcmal pada pcrusahaan pcnghasil air minum dalam kemasan (AMOK) Cheers 
di Surabaya da.n " Stralegi pemasaran apakah yang sebaiknya dijalallkan oleh 
pcrusahaall bcrdasarkan posisi stratcgis PT Atlantic Biruraya dalam internal
eksternal matrix. 

Pendekatan penelitian yang dib'1makan dalam penelitian ini adalah 
pendekatan kualitatif yang tersedia deskriptif dengan melukiskan fak.1a secara 
t8.ktual dan cennat. 

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan ballwa peranan analis SWOT 
sebagai dasar pcnentuan stratcgi pemasaran adalah sebagai suatu alat analiasis 
untllk mengamali dan memahami faklor-tftktor yang menjadi kekuatan sena 
kclcmahan schingga perusahaan mampu mengatnbil langkah-langkal1 strategik 
dalam memanfaatkan segala peluang yan ada dalan kondisi yang dihadapinya. 
Analisis SWOT merupakan Sllanl alat analisis bagi para pengambil kepunlsan 
kunci dalam suatu perusahaan glma mengetahui situasi dan kondisi dimana 
perusallaan berada, mengidentifikasi dan rnenganalisis berbagai alternatif yang 
layak wnuk dipertimbangkan dalam menetukan strategi dasar pemasaran. Posisi 
strategis PT Atlantic Biruraya dalam IE matrix berada pada sel V dengan total 
score IFE 2.46 dan total score total EFE 2.71. Grand strategy yang disarallkan 
u1lt\lk perusahaan adalah llOld and maintain yang biasanya terdiri dari strategi 
penetrasi pasar dan pengernbangan prod uk. 

Mernpertirnbangkan grand .'ilrate&'TJl, posisi stTategis PT Atlantic Biruraya 
dalam IE matrix serta visi dan rnisi pemsahaan, rnaka saran-saran yang dapat 
diberikan adalah : 
1. 	 Menjadikan kekuatan utama PT Atlantic Biruraya yaitu tingkat harga yang 

ditawarkan dan juga pelayanan antar ke rwnah konswnen yang memuaskan 
bagi para pelanggan atau konsumen, sebagai suatu bentuk diferensiasi dalanl 
menawarkan produknya ke pasar sasaran. 
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2. 	 Untuk lebih memperhatikan babrian tenaga penjual yang tinggi tingkat 
perputarannya, sehingga akan lebih banyak lagi wakiU, tenaga dan biaya yang 
bisa dilakukan atau dikel:iakan untuk hal-hal yang lain. 

3. 	 Lebih intellsit~ kreatif sena edukatif dalam meyampaikan produk-produk 
perllsahaan lIntuk program iklan sehingga pada akhimya prod uk cheers ini 
lidak hallya dikenal di pasaran akan IClapi juga dikcflal di media. 

4. 	 Menambah lClgi jumlah para Clgen yang ada untuk lebih memperkokoh lagi 
posisi produk pemsahaan di J0 kota yaitll : Surabaya, Sidorujo, Gresik, 
Nganjuk, Maiang, Pasuman, Blitar, Madiun, Madura dan Kediri, dan untuk 
rnjuan jangka panjang dengan sudah kokohnya posisi produk pemsahaan di 10 
kOla tersebut maka apabila pihak Artlantic Biruraya itu ingin melangkah lebih 
jauh yaitu masuk ke daerah lain maka pihak Atlantic Biruraya sudah memiliki 
fondasi yang clIkllp kokoh. 
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