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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Di dalam era globalisasi, persaingan antar industri semakin ketat baik 

itu industri sejenis maupun tidak sejenis. Hal ini dapat dilihat dari 

munculnya beberapa perusahaan baru yang memberikan kualitas pelayanan 

dan kualitas produk yang serupa dengan keunikannya tersendiri (Ekawati, 

2014). Keadaan ini menuntut perusahaan untuk lebih kreatif dan inovatif 

dengan menawarkan sesuatu yang lebih, dibandingkan yang dilakukan 

pesaing. Oleh karena itu perusahaan mulai melancarkan berbagai cara untuk 

mendapatkan perhatian dari konsumen yaitu melalui pemasaran yang 

efektif. Pemasaran di sini dipandang penting oleh perusahaan, bertugas 

memperkenalkan produk tersebut kepada konsumen pada waktu dan tempat 

yang sesuai.  

Strategi pemasaran juga menjadi salah satu faktor penentu 

perkembangan dan pertumbuhan dunia otomotif yang sangat pesat 

khususnya sepeda motor. Hal ini ditandai oleh semakin bertambahnya 

kendaraan yang dimiliki oleh masyarakat dan terlihat pada mobilitas 

kendaraan yang berada di jalan-jalan kota-kota besar maupun kecil. Sepeda 

motor merupakan sarana transportasi yang umum, khususnya bagi pengguna 

jalan di Kudus. Dengan adanya sepeda motor para pengguna jalan tidak 

akan khawatir dengan adanya kemacetan yang sekarang mulai terjadi di 
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beberapa jalan di dalam Kota Kudus. Kebutuhan masyarakat akan sepeda 

motor menjadi peluang perusahaan meningkatkan keuntungan melalui 

berbagai strategi, untuk dapat meningkatkan penjualan sepeda motor yang 

maksimal karena konsumsi sepeda motor terus meningkat.  

  Dealer Yamaha merupakan bisnis yang menjanjikan dan penuh 

persaingan. Dealer Yamaha Hidup Baru berdiri sejak Mei 2008 dan 

beralamat di Jalan Raya Kudus Jepara No 422, Kudus. Dealer Yamaha 

Hidup Baru merupakan dealer keempat di Kota Kudus dan ini merupakan 

dealer paling muda dibandingkan dealer lain seperti Harpindo, Mataram 

Sakti, dan Murah Motor. Dealer Yamaha Hidup Baru melayani 3S yaitu: 

1. Sales, merupakan penjualan unit motor. 

2. Service : melayani service gratis dan service berkala. 

3. Spare Part : menjual spare part motor Yamaha. 

           Dealer Yamaha Hidup Baru  maupun ketiga dealer lainnya 

mengambil unit langsung dari Pabrik yaitu YIMM  (PT Yamaha Indonesia 

Motor Manufacturing).  Sebagai dealer paling muda tentunya membutuhkan 

strategi untuk bisa bersaing dipasaran karena produk yang dijual sama. 

Alasan dipilihnya Yamaha Hidup Baru adalah karena meskipun Yamaha 

menawarkan produk kepada konsumen dengan satu merek saja, tetapi 

dengan pelayanaan yang berbeda maka ini menjadikan hal yang berbeda di 

mata konsumen.  

     Berdasarkan pada uraian tersebut, maka diperlukan analisis  

berdasarkan faktor internal dan eksternal perusahaan untuk menentukan 
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manajemen strategi. Untuk mengidentifikasi faktor internal dan eksternal 

tersebut, digunakan alat analisa TOWS. Menurut Murpi (2011: 99), analisa 

TOWS merupakan metode perencanaan strategis yang digunakan untuk 

mengevaluasi kekuatan (strength), kelemahan (weakness), peluang 

(opportunities) dan ancaman (threat) dalam suatu proyek atau suatu 

spekulasi bisnis, dimana keempat faktor itu akan membentuk akronim 

TOWS. Proses ini melibatkan penentuan tujuan yang spesifik dari spekulasi 

bisnis atau proyek dan mengidentifikasi faktor internal (strength dan 

weakness) dan eksternal  (opportunity dan threat) yang mendukung dan 

tidak dalam mencapai tujuan tersebut.   

  Analisa TOWS dapat membantu memudahkan dalam mengukur 

posisi perusahaan dan perusahaan lawan secara komperehensif serta 

detail. Analisa TOWS juga dapat membantu perusahaan dalam 

menganalisa kekuatan dan kelemahan perusahaan, serta peluang yang 

dapat diambil perusahaan, dan ancaman yang bisa dihadapi. Keempat hal 

itu sangatlah penting untuk diketahui perusahaan agar perusahaan dapat 

membuat suatu strategi yang tepat di dalam persaingan dunia bisnis yang 

sangat ketat . Alasan dipilihnya TOWS karena dibandingkan dengan 

strategi lain, TOWS memiliki keunggulan yaitu memperhatikan analisa 

dari segi internal perusahaan (kekuatan dan kelemahan) serta dari segi 

eksternal perusahaan (ancaman dan peluang). 
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  Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis 

tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “STRATEGI BISNIS 

DEALER YAMAHA HIDUP BARU DENGAN  ANALISIS TOWS”. 

 

1.2.  Rumusan Masalah 

Dari latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah: Bagaimana alternatif strategi bisnis Dealer 

“Yamaha Hidup Baru” dengan menggunakan analisis TOWS. 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian adalah untuk menentukan alternatif strategi 

bisnis Dealer “Yamaha Hidup Baru” dengan menggunakan analisis 

TOWS. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

  Adapun manfaat dari penelitian yang dibuat penulis untuk 

beberapa pihak, yaitu : 

1. Bagi akademisi, diharapkan penelitian ini dapat menjadi sebuah jawaban 

dari arti pentingnya analisis TOWS dalam suatu perusahaan dan dapat 

memperluas wawasan penulis untuk penerapan strategi yang berdasarkan 

analisis TOWS pada suatu perusahaan. 

2. Bagi perusahaan, diharapkan melalui penelitian ini dapat memberi saran 

dan pendapat bagi perusahaan untuk melihat lebih jelas dan detail 
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mengenai kekuatan dan kelemahan perusahaan tersebut, serta peluang 

yang dapat diambil dan mengantisipasi ancaman yang mungkin terjadi. 

 

 

  


