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ABSTRAKSI 


Skripsi dcngan judui "Penggunaan Analisis SWOT sebagai suatu dasar dalam 
perumusan strategi pcmasaran "Studi Kasus pada Layanan C-Phone oleh Telkom Divre 5 
la'.va Timur", dibuat berdasarkan atas kondisi pcrsaingan dalarn bisnis jasa operator selular 
di Jawa Timur yang scmakin kompetiti[ Hingga saat ini Telkom C-Phone merupakan S3tU

satunya operator selular dengan Teknologi CDMA di Jawa Timur namun hal ini bokan 
berarti bahw. Telkom C-Phone dapat melakukan kegiatan usallanya tanpa menghadapi 
ancaman dalam kegiatan bisnisnya, Maraknya persaingan anw operator seJuler dengan 
tekllOlogi GSM 90011800, Ijin Frekwensi 1900 Mhz yang digunakan oloh Telkom C-Phone 
yang berakhir 2004 duri pemerintah, sempitnya area jangkauan pelayanan dan relatif 
mahu!nya harga terminal C-phone merupakan beberapa hal yang dapat mengancam 
keberadaan dari layanun T elkom C~Phone di Jawa Timur. 

Kenyatann lni jclas rncmbuat para pembuat strategi dalam perusahaan dalam hal ini 
adalahjajaran manajemcn dari Telkom C·Phone dituntut untuk mampu menghasilkan suatu 
strategi yang tidak hanya dapat memenangkan persaingan namun juga mampu untnk 
memberikan kcpuas3n yang op~imaI bagi pelanggan yang ada maupun perosalman. dan 
lJntuk memhuut strategi sebagaimana yang tersebut diatas maka para pembuat strategi 
haruslah memahaml keadaan lingkungan internal dan external perusahaan dengan baik. 

Penelitiun ini berusaha untuk mengctahui faktOT faktQf yang menjadi faktor Kunci 
strategis baik dati Iingkungan internal maupun esktemal dad layanan Telkom C-Phone 
melalui anal isis SWOT yang selanjutnya menjadi dasar da1am penemparan posisi strategis 
dati layar~an Telkorn C·Phone dalam Internal dan External kfafrik, dimana Grand Strategy 
,Generic Strategy, strategi umum yang disarankan berdasarkan posisi dari Telkorn C-Phone 
dalam IE Matrik n;erupakan dnsar dalam pemb't.:atan suatu strategi pemasaran dari layanan 
Telkom C-PhOllC dcngan mernpertimbangkan Vis!, Misi dan tujuan dati Tclkom C·Phone, 

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penehtian ini adalah pendekatan kualitatif 
yang bersifat deskriptif dengan melukiskan fakta secara faktual dan cermat, 

Dari hasil penclitian ini diketaJmi bahwa posisi dari Telkom CMPhone pada Internal da11 
eksternal Matrik bcrada pada sel II dimana Grand strategy yang disarankan untuk 
perusahaan yang b~r<!da pada scl ini adalah Growth and build dan Generik Strategy yang 
disarankan adalah Strategi Imens{l yang diwujudkan dalam strategi utama yang meliputi : 
Market Penelrarion Strategy ,Produ(;f Development Strategy, Market Developmeni 
Strategy, dan diversifikasi 

Mernperthnbangkan Grand Strategy, Generik strategy dan Strategi urnum berdasarkan 
posisi strategis TelkoIn C~Phone dalam IE matrik serta vtsi, IDisi dan tujuan dari Telkom 
C-Phone maka slratcgi pemasaran yang disarankan untuk Telkom C~Phone lebih diarahkan 
pad. : 
1. 	 Penciptaan strategi produk terbaik yakni suatu strategi p.:masaran yang dibangun 

berdasarkan kompetisi klasik, biaya rendah dan differensiasL Fokus dad strategi ini 
terletak pad. jasa yang ditawarkan oleh Telkom C-Phone dalam hal ini ad.lah jasa 
sambungan teleport wireles dengan tekllologi CDMA. 

2. Penciptaan 	 Strategi solusi pelanggan dimana strategi ini dibangun berdasarkan 
p...~awaran produk atau jasa yang lebih Iebar untuk memuaskan sebagaian resar jika 
tidak semua kebutuhan pelanggan, dimana fokus dari strategi ini adalah nitai ekonomis 
pelanggatL 
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