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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum Obyek Penelitian 

4.1.1 Gambaran Umum Akon Audio 

Akon Audio merupakan perusahaan penyedia produk dan jasa audio untuk 

rumah. Akon Audio melakukan penjualan produk audio dan jasa untuk 

pemasangan produk audio di rumah. Jenis produk yang dijual oleh Akon Audio 

antara lain adalah speaker, sub woofer, amplifier dengan berbagai jenis merk 

seperti JBL, Yamaha, Denon dan lain-lain. Sedangkan jasa yang diberikan oleh 

Akon Audio adalah instalasi untuk home audio, instalasi untuk tempat karaoke, 

kafe, restoran, sekolah, mall dan lain sebagainya. Akon Audio telah berdiri sejak 

tahun 1992 yang pada awalnya berlokasi pada jalan Suburan No. 28, seiring 

dengan perkembangannya Akon Audio berpindah lokasi yang lebih representative 

di Karangwulan Utara 750 pada tahun 1998. Namun dalam periode tersebut, 

sistem bisnis perusahaannya tidak mengalami perubahan yaitu sistem bisnisnya 

terutama yang berhubungan dengan konsumen masih bersifat manual. 

Penelitian ini mengambil obyek penelitian yaitu pada Akon Audio 

Semarang. Alasan pengambilan Akon Audio sebagai obyek penelitian ini adalah 

karena adanya fenomena persaingan audio yang ketat di Semarang dimana banyak 

bermunculan perusahaan pesaing yang memfokuskan pada penjualan produk 

audio dan setting audio rumah, gedung, restoran dan kafe serta masuknya berbagai 

merk yang terkenal seperti LG, Samsung maupun Sony ke segmen tersebut. 
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Sebagai salah satu perusahaan tertua di Semarang, Akon Audio saat ini 

menerapkan strategi stabilitas, namun dengan kondisi social, ekonomi dan politik 

yang tidak stabil, strategi tersebut sudah susah untuk diterapkan, sehingga agar 

dapat bersaing dengan perusahaan lain, Akon Audio perlu menerapkan strategi 

lain seperti strategi pengembangan. 

Visi Akon Audio adalah menjadi perusahaan di bidang audio yang 

terkemuka dan terpercaya di Indonesia. 

Misi Akon Audio adalah sebagai berikut: 

1. Mengedukasi masyarakat sehingga mengenal produk audio yang 

berkualitas. 

2. Mengedukasi masyarakat sehingga mengenal suara yang benar. 

 

4.1.2 Gambaran Umum Responden 

Responden dalam penelitian ini adalah 1 orang pemilik, 2 manajer yaitu 

manajer pemasaran dan manajer keuangan, 2 orang karyawan dari bagian 

pembelian, dan bagian teknik Akon Audio di Semarang yang akan melakukan 

pengisian dalam variabel kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman. Sedangkan 

2 orang supplier dan 5 orang konsumen (restoran, hotel, mall, karaoke komersial 

dan karaoke rumah tangga) dari Akon Audio di Semarang hanya digunakan 

sebagai penguat untuk data penelitian SWOT ini. 
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Tabel 4.1 

Sampel Penelitian 
No Nama Jenis 

Kelamin 
Usia Jabatan Lama 

Kerja 
Lama 

Berlangganan 
Lama 

Supplier 

1 Wicaksono Laki-laki  Pemilik Akon 
Audio 

   

2 Feri 
(Pemasaran) 

Laki-laki  Manajer 
Pemasaran 
Akon Audio 

   

3 Sis (Keuangan) Laki-laki  Manajer 
Keuangan Akon 
Audio 

   

4 Slamet 
(Pembelian) 

Laki-laki  Bagian 
Pembelian 
Akon Audio 

   

5 Gepeng 
(Teknisi) 

Laki-laki  Bagian Teknik 
Akon Audio 

   

6 Tong Tji Laki-laki  Manajer Tong 
Tji Group 

 8 tahun  

7 Alila Laki-laki  Manajer Hotel 
Alila 

 10 tahun  

8 Paragon Laki-laki  Bagian 
Pembelian Mal 
Paragon 

 8 tahun  

9 Apple Laki-laki  Manajer 
Karaoke Apple 

 5 tahun  

10 Bambang Laki-laki    11 tahun  

11 IMS (Eric) Laki-laki  Owner PT. IMS   15 tahun 

12 Sinar Baja 
(Teddy) 

Laki-laki  Owner PT. 
Sinar Baja 

  15 tahun 

Sumber : Data sekunder, 2017 

Berdasarkan data pada tabel di atas, diketahui bahwa semua responden 

adalah laki-laki. Responden terdiri dari 1 orang pemilik, 2 manajer yaitu manajer 

pemasaran dan manajer keuangan, 2 orang karyawan dari bagian pembelian, dan 

bagian teknik Akon Audio di Semarang. Selain dari pemilik dan karyawan Akon 

Audio, responden penelitian ini juga terdiri dari 2 orang supplier dan 5 orang 

konsumen (restoran, hotel, mall, karaoke komersial dan karaoke rumah tangga) 

dari Akon Audio di Semarang. Rata-rata karyawan Akon Audio telah bekerja 

kurang lebih 10 tahun, sedangkan pelanggan Akon Audio telah berlangganan 

dengan Akon Audio antara 5 tahun hingga 11 tahun. Supplier Akon Audio telah 

bekerja sama dengan Akon Audio selama 15 tahun. 
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4.2 Variabel SWOT 

Berdasarkan hasil prasurvey kepada pemilik Akon Audio Semarang, 

didapatkan faktor internal yang mempengaruhi arah dan tindakan yang berasal 

dari internal perusahaan serta faktor eksternal perusahaan terdiri dari semua 

keadaan dan kekuatan yang mempengaruhi pilihan (opsi) strateginya dan 

menentukan situasi pesaingnya. Analisis faktor internal mengidentifikasi kekuatan 

dan kelemahan yang menjadi landasan bagi strategi perusahaan. Sedangkan 

analisis faktor eksternal mengidentifikasi peluang dan ancaman yang menjadi 

landasan bagi strategi perusahaan di masa yang akan datang. 

Tabel 4.2 

Data Prasurvey 

No Kategori Keterangan 

1 Kekuatan 1 Pemasangan dengan presisi yang baik 

2 Kualitas produk audio pilihan 

3 Pengalaman yang sudah cukup lama dalam bisnis audio 

4 Tenaga ahli yang handal 

2 Kelemahan 1 Sistem pemasaran hanya menunggu pesanan 

2 Pemasaran manual dan hanya menggunakan brosur 

3 Harga lebih mahal dari pesaing 

3 Peluang 1 Mengembangkan penjualan speaker wireless dengan 

merk yang bermacam-macam di luar merk yang saat ini 

ada 

2 Perkembangan audio yang pesat membuka peluang 

segmen pasar baru 

3 Peluang pasar audio terbuka karena saat ini banyak kafe, 

rumah makan dan hotel baru yang dibuka 

4 Ancaman 1 Pesaing baru yang masuk pasar speaker/audio 

2 Banyak pesaing lama yang masih bermain di pasar 

speaker/audio 

3 Pesaing menjual speaker yang lebih murah dari Akon 

Sumber : Data primer, 2017 
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4.2.1 Tanggapan Responden terhadap Kekuatan Akon Audio 

Berdasarkan tanggapan responden terhadap kekuatan Akon Audio yang 

didapat dari pemilik, manajer pemasaran, manajer keuangan, staf pembelian, dan 

staf teknisi, maka didapatkan hasil perhitungan sebagai berikut: 
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Tabel 4.3 

Tanggapan Responden terhadap Kekuatan Akon Audio 

No Kekuatan Tanggapan 

Pemilik 

Tanggapan 

Manajer 

Pemasaran 

Tanggapan 

Manajer 

Keuangan 

Tanggapan 

Pembelian 

Tanggapan 

Teknisi 

Rata-

Rata 

Kategori 

1 Pemasangan 

audio set 

dengan presisi 

yang tinggi 

4 3 3 2 4 3,20 Tinggi 

2 Kualitas 

produk audio 

yang dijual 

Akon Audio 

adalah produk 

pilihan 

2 4 3 4 3 3,20 Tinggi 

3 Tenaga teknis 

Akon Audio 

handal dan 

berpengalaman 

4 2 3 2 4 3,00 Tinggi 

4 Sudah 

berpengalaman 

dalam bisnis 

audio selama 

puluhan tahun 

2 4 3 2 4 3,00 Tinggi 

Sumber : Data primer, 2017 
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Berdasarkan rating responden penelitian, faktor-faktor yang dipandang 

menjadi kekuatan Akon Audio adalah sebagai berikut : 

1. Memiliki kemampuan pemasangan audio set dengan tingkat presisi yang 

tinggi.  

Responden merasa bahwa saat ini Akon Audio memiliki kekuatan dalam 

memasang audio set dengan tingkat suara yang tepat yaitu dapat didengar 

dengan jelas, namun tidak bising. Hal ini merupakan kekuatan utama dari 

Akon Audio karena pemasangan dengan presisi tinggi membutuhkan 

keahlian, ketekunan dan kesabaran sehingga dapat terpasang dengan baik.  

2. Kualitas produk audio yang dijual Akon Audio adalah produk khusus 

audio seperti Bosse, JBL.  

Responden merasa bahwa Akon Audio merupakan toko yang 

menspesialisasikan diri dalam hal audio selalu memilih produk-produk 

terbaik untuk dijual pada tokonya. 

3. Tenaga teknis Akon Audio handal dan berpengalaman.  

Berdasarkan rating responden, responden merasa bahwa tenaga 

pemasangan Akon Audio berpengalaman dan handal.  

4. Sudah berpengalaman dalam bisnis audio selama puluhan tahun.  

Akon Audio diakui responden sebagai pionir audio yang telah 

berpengalaman dalam bisnis audio selama puluhan tahun.  

Untuk konfirmasi terhadap hasil rating pihak internal perusahaan, maka 

dilakukan penyebaran kuesioner kepada konsumen dan supplier untuk mengetahui 

tanggapan mengenai kekuatan dari Akon Audio, dengan hasil sebagai berikut: 
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Tabel 4.4 

Tanggapan Kekuatan Akon Audio 
No Keterangan 1 (STS) 2 (TS) 3 (S) 4 (SS) Total 

Skor 

Rata-

Rata 

Keterangan 

F S F S F S F S 

Kekuatan 

1 Pemasangan 

audio set dengan 

presisi yang 

tinggi 

0 0 2 4 3 9 2 8 21 3 Tinggi  

2 Kualitas produk 

audio yang 

dijual Akon 

Audio adalah 

produk pilihan 

0 0 2 4 4 12 1 4 20 2,85 Tinggi  

3 Tenaga teknis 

Akon Audio 

handal dan 

berpengalaman 

0 0 1 2 4 12 2 8 22 3,14 Tinggi  

4 Sudah 
berpengalaman 

dalam bisnis 

audio selama 

puluhan tahun 

0 0 0 0 2 6 5 20 26 3,71 Tinggi  

 

Berdasarkan tanggapan konsumen dan supplier atas faktor-faktor yang 

dipandang menjadi kekuatan Akon Audio adalah sebagai berikut : 

1. Memiliki kemampuan pemasangan audio set dengan tingkat presisi yang 

tinggi.  

Responden merasa bahwa saat ini Akon Audio memiliki kekuatan dalam 

memasang audio set dengan tingkat presisi yang tinggi. Pemasangan 

dengan presisi tinggi ini juga diakui oleh pelanggan yaitu dari Mall 

Paragon dan Hotel Alila yang menyatakan bahwa sistem speaker yang 

digunakan untuk menyiarkan pengumuman kepada pengunjung mampu 

didengar oleh pengunjung mall dan hotel dengan jelas dan tidak 

mengganggu aktivitas pengunjung. 

2. Kualitas produk audio yang dijual Akon Audio adalah produk khusus 

audio seperti Bosse, JBL.  
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Responden merasa bahwa produk audio yang dijual di Akon Audio 

merupakan produk audio dengan kelas yang tertinggi dan suara yang 

dihasilkan dapat dinikmatinya di rumah dengan puas. 

3. Tenaga teknis Akon Audio handal dan berpengalaman. Responden merasa 

bahwa tenaga pemasangan Akon Audio berpengalaman dan handal.  

Hal ini diungkapkan oleh pelanggan Akon Audio yaitu Tong Tji yang 

menyatakan bahwa tenaga pemasang Akon Audio mampu melakukan 

pemasangan speaker pada sudut sempit seperti pada DP Mal dan Paragon. 

Namun suara yang dikeluarkan oleh speaker tersebut mampu jelas 

terdengar di tengah keramaian mal. 

4. Sudah berpengalaman dalam bisnis audio selama puluhan tahun.  

Bambang mengatakan bahwa Akon Audio sudah ada sejak Bambang 

masih kecil, ayahnya juga melakukan pemasangan audio menggunakan 

Akon Audio dan saat ini ketika Bambang memiliki rumah sendiri, 

Bambang juga mempercayakan pemasangan karaoke setnya kepada Akon 

Audio yang telah terbukti berpengalaman. 

 

 

4.2.2 Tanggapan Responden terhadap Kelemahan Akon Audio 

Berdasarkan tanggapan responden terhadap kelemahan Akon Audio yang 

didapat dari pemilik, manajer pemasaran, manajer keuangan, staf pembelian,dan  

staf teknisi, maka didapatkan hasil perhitungan sebagai berikut: 
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Tabel 4.5 

Tanggapan Responden terhadap Kelemahan Akon Audio 

No Kelemahan Tanggapan 

Pemilik 

Tanggapan 

Manajer 

Pemasaran 

Tanggapan 

Manajer 

Keuangan 

Tanggapan 

Pembelian 

Tanggapan 

Teknisi 

Rata-

Rata 

Kategori 

1 Sistem 

pemasaran 

hanya 

menunggu 

pesanan saja 

3 4 3 3 4 3,40 Tinggi 

2 Promosi 

masih 

konvensional  

3 3 3 2 3 2,80 Tinggi 

3 Harga lebih 

mahal dari 

pesaing 

4 4 4 3 4 3,80 Tinggi 

Sumber : Data primer, 2017 
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Berdasarkan tanggapan responden penelitian, faktor-faktor yang 

dipandang menjadi kelemahan Akon Audio adalah sebagai berikut : 

1. Sistem pemasaran hanya menunggu pesanan saja 

Responden merasa bahwa saat ini sistem pemasaran dari Akon Audio 

masih terlalu konvensional. Akon Audio saat ini masih terlalu 

mengandalkan tokonya untuk mendatangkan pelanggan.  

2. Promosi masih konvensional dengan menggunakan brosur 

Promosi yang dilakukan oleh Akon Audio saat ini masih menggunakan 

brosur yang dibagikan melalui pameran. 

3. Harga lebih mahal dari pesaing 

Responden merasa bahwa harga Akon Audio jauh lebih mahal dari 

pesaing.  

Untuk konfirmasi terhadap hasil rating pihak internal perusahaan, maka 

dilakukan penyebaran kuesioner kepada konsumen dan supplier untuk mengetahui 

tanggapan mengenai kelemahan dari Akon Audio, dengan hasil sebagai berikut: 

Tabel 4.6 

Tanggapan Kelemahan Akon Audio 
No Keterangan 1 (STS) 2 (TS) 3 (S) 4 (SS) Total 

Skor 

Rata-

Rata 

Keterangan 

F S F S F S F S 

1 Sistem 

pemasaran 

hanya menunggu 

pesanan saja 

0 0 0 0 4 12 3 12 24 3,43 Tinggi  

2 Promosi masih 

konvensional  

0 0 0 0 3 9 4 16 25 3,57 Tinggi  

3 Harga lebih 

mahal dari 

pesaing 

0 0 0 0 3 9 4 16 25 3,57 Tinggi  

 

Berdasarkan tanggapan konsumen dan supplier atas faktor-faktor yang 

dipandang menjadi kelemahan Akon Audio adalah sebagai berikut : 
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1. Sistem pemasaran hanya menunggu pesanan saja 

Responden setuju bahwa saat ini sistem pemasaran dari Akon Audio masih 

terlalu konvensional. Feri menyatakan bahwa Akon Audio sebenarnya 

masih memiliki potensi yang lebih besar untuk dikembangkan metode 

pemasarannya, namun saat ini pemilik masih menginginkan cara yang 

tradisional. 

2. Promosi masih konvensional dengan menggunakan brosur 

Responden setuju bahwa promosi yang dilakukan oleh Akon Audio saat 

ini masih menggunakan brosur yang dibagikan melalui pameran. Hal ini 

diungkapkan oleh Feri yang menyatakan bahwa pembagian brosur saat ini 

kurang efektif karena banyak orang yang tidak membaca brosur pada saat 

pameran dan lebih banyak yang membuang brosur yang didapatkkannya 

sehingga peluang mendapatkan pelanggan baru dari brosur sangatlah kecil. 

Hal ini juga dinyatakan oleh Bambang yang mengatakan bahwa promosi 

Akon saat ini masih menggunakan brosur saja. 

3. Harga lebih mahal dari pesaing 

Responden setuju bahwa harga Akon Audio jauh lebih mahal dari pesaing. 

Hal ini dinyatakan oleh pelanggan Akon Audio yaitu Tong Tji, Alila, 

Paragon dan Apple. Pelanggan menyatakan bahwa dari penawaran awal, 

jika pelanggan hanya melihat harga saja, maka pelanggan tidak akan 

menggunakan Akon Audio. Akon Audio dalam memberikan harga 

biasanya lebih tinggi sekitar 30% dibandingkan pesaingnya sehingga 

menjadikan hal tersebut sebagai pertimbangan bagi pelanggannya. 
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4.2.3 Tanggapan Responden terhadap Peluang Akon Audio 

Berdasarkan tanggapan responden terhadap peluang Akon Audio yang 

didapat dari pemilik, manajer pemasaran, manajer keuangan, staf pembelian, dan 

staf teknisi, maka didapatkan hasil perhitungan sebagai berikut: 
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Tabel 4.7 

Tanggapan Responden terhadap Peluang Akon Audio 

No Peluang Tanggapan 

Pemilik 

Tanggapan 

Manajer 

Pemasaran 

Tanggapan 

Manajer 

Keuangan 

Tanggapan 

Pembelian 

Tanggapan 

Teknisi 

Rata-

Rata 

Kategori 

1 Mengembangkan 

penjualan merk 

lain di luar merk 

yang saat ini 

4 4 4 4 3 3,80 Tinggi 

2 Perkembangan 

audio yang pesat 

membuka 

peluang segmen 

pasar baru 

3 4 2 4 3 3,20 Tinggi 

3 Peluang dari 

masyarakat kelas 

menengah 

1 4 3 3 2 2,60 Tinggi 

Sumber : Data primer, 2017 
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Berdasarkan tanggapan responden penelitian, faktor-faktor yang 

dipandang menjadi peluang bagi Akon Audio adalah sebagai berikut : 

1. Mengembangkan penjualan speaker wireless dengan merk yang 

bermacam-macam di luar merk yang saat ini ada.  

Saat ini banyak merk audio baru yang muncul. Merk-merk baru ini 

berkualitas, memiliki harga terjangkau namun belum terlalu dikenal, 

sehingga peluang untuk memasarkannya cukup terbuka.  

2. Perkembangan audio yang pesat membuka peluang segmen pasar baru.  

Kemajuan teknologi audio membuat adanya peluang untuk menjual 

produk-produk yang berbeda dengan produk audio konvensional seperti 

bluetooth speaker, dan wifi speaker.  

3. Peluang pasar audio terbuka karena saat ini banyak kafe, rumah makan 

dan hotel baru yang dibuka.  

Saat ini konsumen menginginkan kenyamanan pada tempat-tempat 

tersebut, sehingga kafe, rumah makan dan hotel menyediakan berbagai 

hiburan, salah satunya adalah music yang selalu membutuhkan speaker. 

Pelanggan hotel maupun kafe saat ini adalah pelanggan yang berasal dari 

kelas menengah. Masyarakat kelas menengah diklasifikasikan oleh Dinas 

Perindustrian dan Perdagangan (2016) sebagai berikut: 

Tabel 4.8 

Pembagian Kelas Menengah 

No Kelas Penghasilan (Rp) 

1 Lower 1.000.000- 2.000.000 

2 Middle-Low 2.000.000- 3.000.000 

3 Middle 3.000.000- 5.000.000 

4 Middle-High 5.000.000- 7.500.000 

5 Higher 7.500.000- 10.000.000 
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Sumber : Disperindag, 2016 (http://www.deperindag.co.id) 

Pertumbuhan masyarakat kelas menengah dari setiap kelas dapat 

dilihat dari data BPS (2016) sebagai berikut : 

Tabel 4.9 

Pertumbuhan Penduduk Kelas Menengah 

No Kelas 2014 (%) 2015 (%) 2016 (%) 

1 Lower 9 5,5 4 

2 Middle-Low 12 25,4 38,5 

3 Middle 6 9,2 11,7 

4 Middle-High 2,2 4 5 

5 Higher 0,2 0,8 1,3 

Total 29,4 44,9 60,5 

Sumber : BPS, 2016 (http://www.bps.go.id) 

Berdasarkan data BPS selama tiga tahun terakhir, jumlah penduduk kelas 

menengah mengalami peningkatan dari 29,4% dari seluruh penduduk di tahun 

2014 menjadi 60,5% di tahun 2016. Hal ini menunjukkan bahwa Akon Audio 

memiliki peluang yang dapat digarap dari memanfaatkan kenaikan penghasilan 

dari penduduk ekonomi kelas menengah. 

Untuk konfirmasi terhadap hasil rating pihak internal perusahaan, maka 

dilakukan penyebaran kuesioner kepada konsumen dan supplier untuk mengetahui 

tanggapan mengenai peluang dari Akon Audio, dengan hasil sebagai berikut: 
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Tabel 4.10 

Tanggapan Peluang Akon Audio 
No Keterangan 1 (STS) 2 (TS) 3 (S) 4 (SS) Total 

Skor 

Rata-

Rata 

Keterangan 

F S F S F S F S 

1 Mengembangkan 

penjualan merk 

lain di luar merk 

yang saat ini 

0 0 3 6 2 6 2 8 20 2,85 Tinggi 

2 Perkembangan 

audio yang pesat 

membuka 

peluang segmen 

pasar baru 

0 0 4 8 2 6 1 4 18 2,57 Tinggi  

3 Peluang dari 

masyarakat kelas 

menengah 

0 0 0 0 1 3 6 24 27 3,85 Tinggi  

 

Berdasarkan tanggapan konsumen dan supplier atas faktor-faktor yang 

dipandang menjadi peluang Akon Audio adalah sebagai berikut : 

1. Mengembangkan penjualan speaker wireless dengan merk yang 

bermacam-macam di luar merk yang saat ini ada.  

Responden setuju bahwa saat ini banyak merk audio baru yang muncul 

namun belum terlalu dikenal. Supplier Akon Audio yaitu Sinar Baja 

menyatakan bahwa saat ini banyak speaker dengan kualitas bagus dan 

diatas standar sudah mulai banyak dibuat dari China seperti Xiaomi, STX, 

ET, Mars dan Ashley. Speaker tersebut memiliki harga yang cukup 

terjangkau dan cocok untuk dijual di Akon Audio untuk sasaran kalangan 

muda. 

2. Perkembangan audio yang pesat membuka peluang segmen pasar baru.  

Rersponden setuju dengan peluang perkembangan audio yang pesat 

membuka peluang segmen pasar baru. Kemajuan teknologi audio 

membuat adanya peluang untuk menjual produk-produk yang berbeda 

dengan produk audio konvensional seperti bluetooth speaker, dan wifi 
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speaker. Hal ini diungkapkan oleh IMS sebagai supplier speaker JBL. JBL 

saat ini telah membuat berbagai tipe speaker bluetotth, wifi dan head 

phone yang variasinya mampu menjangkau segmen pasar baru yaitu kelas 

menengah.  

3. Peluang pasar audio terbuka karena saat ini banyak kafe, rumah makan 

dan hotel baru yang dibuka.  

Responden setuju bahwa saat ini banyak kafe, rumah makan dan hotel 

baru yang dibuka. Hal ini juga diungkapkan oleh Sinar Baja, yang 

menyatakan bahwa pengunjung membutuhkan kenyamanan dan relaksasi 

terutama dalam menunggu baik menunggu untuk dapat check in dan check 

out maupun menunggu makanan disajikan, sehingga dengan adanya 

speaker dengan suara yang baik akan membantu pelanggan mereka untuk 

bersantai dan menikmati suasana hotel/kafe. 

 

4.2.4 Tanggapan Responden terhadap Ancaman Akon Audio 

Berdasarkan tanggapan responden terhadap ancaman Akon Audio yang 

didapat dari pemilik, manajer pemasaran, manajer keuangan, staf pembelian, dan 

staf teknisi, maka didapatkan hasil perhitungan sebagai berikut: 
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Tabel 4.11 

Tanggapan Responden terhadap Ancaman Akon Audio 

No Ancaman Tanggapan 

Pemilik 

Tanggapan 

Manajer 

Pemasaran 

Tanggapan 

Manajer 

Keuangan 

Tanggapan 

Pembelian 

Tanggapan 

Teknisi 

Rata-

Rata 

Kategori 

1 Pesaing baru 

yang masuk 

pasar speaker 

3 3 2 4 2 2,80 Tinggi 

2 Pesaing lama 

yang masih 

bermain di 

pasar speaker 

3 4 4 3 3 3,40 Tinggi 

3 Perkembangan 

audio yang 

makin pesat 

4 3 3 4 4 3,60 Tinggi 

Sumber : Data primer, 2017 
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Berdasarkan tanggapan responden penelitian, faktor-faktor yang 

dipandang menjadi ancaman bagi Akon Audio adalah sebagai berikut : 

1. Pesaing baru yang masuk pasar speaker/audio 

Saat ini banyak pesaing baru yang pada awalnya tidak focus ke pasar 

speaker/audio namun saat ini bermain pada sector ini. Pesaing tersebut 

antara lain adalah toko-toko elektronik yang menjual berbagai macam 

speaker yang kurang berkelas seperti Samsung, LG dan merk-merk 

lainnya.  

2. Banyak pesaing lama yang masih bermain di pasar speaker/audio 

Pesaing lama dalam hal ini adalah toko-toko yang khusus bermain di pasar 

speaker/audio. Beberapa pesaing lama baik dari Semarang maupun dari 

luar kota mulai membidik sasaran di Semarang dan beberapa kota di Jawa 

Tengah yang merupakan target pasar potensial bagi Akon Audio.  

3. Pesaing menjual speaker yang lebih murah dari Akon. 

Permasalahan lain yang dihadapi oleh Akon Audio adalah pesaing menjual 

lebih murah dari Akon Audio. Hal ini disetujui oleh responden yang 

menyatakan bahwa saat ini para pesaing Akon Audio mampu untuk 

menjual speaker dengan merk lain dengan harga lebih murah. 

Untuk konfirmasi terhadap hasil rating pihak internal perusahaan, maka 

dilakukan penyebaran kuesioner kepada konsumen dan supplier untuk mengetahui 

tanggapan mengenai ancaman dari Akon Audio, dengan hasil sebagai berikut: 
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Tabel 4.12 

Tanggapan Ancaman Akon Audio 
No Keterangan 1 (STS) 2 (TS) 3 (S) 4 (SS) Total 

Skor 

Rata-

Rata 

Keterangan 

F S F S F S F S 

1 Pesaing baru 

yang masuk 

pasar speaker 

0 0 1 2 4 12 2 8 22 3,14 Tinggi 

2 Pesaing lama 

yang masih 

bermain di pasar 

speaker 

0 0 0 0 2 6 5 20 26 3,71 Tinggi  

3 Perkembangan 

audio yang 

makin pesat 

0 0 1 2 4 12 2 8 22 3,14 Tinggi  

 

Berdasarkan tanggapan konsumen dan supplier atas faktor-faktor yang 

dipandang menjadi ancaman Akon Audio adalah sebagai berikut : 

1. Pesaing baru yang masuk pasar speaker/audio 

Responden setuju bahwa saat ini banyak pesaing baru yang pada awalnya 

tidak focus ke pasar speaker/audio namun saat ini bermain pada sector ini. 

Hal tersebut juga diakui oleh IMS selaku supplier speaker JBL yang 

menyatakan merk-merk speaker dari merk terkenal namun kualitas jelek 

berdampak pada penurunan omset JBL secara keseluruhan sehingga 

mengancam industry speaker. 

2. Banyak pesaing lama yang masih bermain di pasar speaker/audio 

Responden setuju bahwa masih banyak pesaing lama dalam hal ini adalah 

toko-toko yang khusus bermain di pasar speaker/audio. Feri menyatakan 

bahwa ada beberapa pemain besar dari Jakarta dan Surabaya mulai 

bergerilya di daerah Yogyakarta dan Solo yang biasanya merupakan target 

pasar dari Akon Audio. Hal ini juga sesuai dengan pendapat Sinar Baja 

yang menyatakan masih ada pesaing lama yang bermain di pasar speaker. 
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3. Pesaing menjual speaker yang lebih murah dari Akon. 

Responden setuju bahwa Akon Audio selalu menjual speaker lebih mahal 

dibandingkan dengan pesaingnya. Feri mengungkapkan bahwa ketika 

memasukkan penawaran terutama ke hotel dan mal, pelanggan selalu 

mengeluhkan harga Akon Audio yang lebih mahal dari pesaing. Hal ini 

diakui juga oleh Sinar Baja yang menyatakan harga speaker dan jasa 

pemasangan audio dari Akon Audio selalu lebih mahal dari penawaran 

lain yang masuk. 

 

4.3 Matriks Evaluasi Faktor Internal Perusahaan (IFAS)  

Matriks IFAS dibentuk dengan cara mengevalusi kekuatan dan kelemahan 

internal perusahaan. Bobot ditentukan oleh rata-rata pemilik dan staff Akon Audio 

karena pemilik dan staff dipandang yang paling mengetahui kondisi perusahaan 

Jumlah dari seluruh bobot adalah 1,00 dengan besar kecilnya bobot dilakukan 

sesuai dengan tingkat penting tidaknya factor..  

Tabel 4.13 

Rekap Pengisian Bobot Matriks Evaluasi Faktor Internal Perusahaan (IFAS) 
No Critical Success 

Factors 

Bobot 

Pemilik 

Bobot 

Manajer 

Pemasaran 

Bobot 

Manajer 

Keuangan 

Bobot 

Pembelian 

Bobot 

Teknisi 

Bobot 

Rata-

Rata 

Kekuatan       

1 Pemasangan 

audio set dengan 

presisi yang 

tinggi 

0,20 0,20 0,30 0,10 0,20 0,20 

2 Kualitas produk 

audio yang dijual 

Akon Audio 

adalah produk 

pilihan 

0,10 0,20 0,10 0,20 0,20 0,16 

3 Tenaga teknis 
Akon Audio 

handal dan 

berpengalaman 

0,15 0,20 0,10 0,20 0,10 0,15 
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No Critical Success 

Factors 

Bobot 

Pemilik 

Bobot 

Manajer 

Pemasaran 

Bobot 

Manajer 

Keuangan 

Bobot 

Pembelian 

Bobot 

Teknisi 

Bobot 

Rata-

Rata 

4 Sudah 

berpengalaman 

dalam bisnis 

audio selama 

puluhan tahun 

0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 

Kelemahan          

1 Sistem pemasaran 

hanya menunggu 

pesanan saja 

0,20 0,10 0,20 0,10 0,10 0,14 

2 Promosi masih 

konvensional  

0,10 0,10 0,10 0,10 0,20 0,12 

3 Harga lebih 

mahal dari 

pesaing 

0,15 0,10 0,10 0,20 0,10 0,13 

Total 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

 

Hasil pada tabel di atas menunjukkan bahwa critical success factor yang 

dianggap terpenting oleh rata-rata responden adalah pemasangan audio set dengan 

presisi yang tinggi dengan bobot 0,20 yang disusul dengan kualitas produk audio 

yang dijual Akon Audio adalah produk pilihan dengan bobot 0,16 dan tenaga 

teknis Akon Audio handal dan berpengalaman dengan bobot 0,15. Sedangkan 

critical success factor yang memiliki nilai terendah adalah sudah berpengalaman 

dalam bisnis audio selama puluhan tahun. Hasil ini menunjukkan bahwa 

responden merasa faktor kekuatan dari Akon Audio dipandang memiliki bobot 

yang lebih dipertimbangkan dibandingkan dengan kelemahan Akon Audio. 

Rating diberikan dengan cara membandingkan kekuatan perusahaan 

dengan rata-rata industry atau dengan pesaing utama. Semakin tinggi kekuatan 

perusahaan dibandingkan dengan rata-rata industry atau dengan pesaing utama 

maka ratingnya akan semakin tinggi. Rating diberikan dengan cara 

membandingkan kelemahan perusahaan dengan rata-rata industry atau dengan 

pesaing utama. Semakin lemah perusahaan dibandingkan dengan rata-rata 
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industry atau dengan pesaing utama maka ratingnya akan semakin tinggi. Rating 

diberikan dengan skala 1-4. Jawaban rating diberikan oleh seluruh responden 

yaitu 1 orang pemilik, 2 manajemen, 2 orang karyawan dari bagian pembelian, 

dan bagian teknik Akon Audio di Semarang (5 orang responden). 
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Tabel 4.14 

Rating Matriks Evaluasi Faktor Internal Perusahaan (IFAS) 

No Critical Success Factors Rating 

Pemilik 

Rating 

Manajer 

Pemasaran 

Rating 

Manajer 

Keuangan 

Rating 

Pembelian 

Rating 

Teknisi 

Modus 

Kekuatan       

1 Pemasangan audio set dengan presisi yang tinggi 4 3 3 2 4 4 

2 Kualitas produk audio yang dijual Akon Audio 

adalah produk pilihan 

2 4 3 4 3 4 

3 Tenaga teknis Akon Audio handal dan 

berpengalaman 

4 2 3 2 4 4 

4 Sudah berpengalaman dalam bisnis audio selama 

puluhan tahun 

2 4 3 2 4 2 

Kelemahan       

1 Sistem pemasaran hanya menunggu pesanan saja 3 4 3 3 4 3 

2 Promosi masih konvensional  3 3 3 2 3 3 

3 Harga lebih mahal dari pesaing 4 4 4 3 4 4 

Sumber : Data primer, 2018 
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Modus didapatkan dari jumlah yang sama dengan jumlah terbanyak, 

sedangkan jika didapatkan nilai yang sama maka dipilih nilai yang tinggi. Hasil 

perhitungan rata-rata jawaban dari responden terhadap kekuatan maupun 

kelemahan Akon Audio menunjukkan bahwa sebagian besar responden memiliki 

prioritas yang sama dalam kekuatan maupun kelemahannya. Perhitungan matriks 

IFAS secara gabungan dapat dilihat dalam tabel 4.15 sebagai berikut : 

Tabel 4.15 

Matriks Evaluasi Faktor Internal Perusahaan (IFAS) 
No Critical Success 

Factors 

Rata-Rata Bobot Modus Rating Bobot x Rating 

Kekuatan    

1 Pemasangan 

audio set dengan 

presisi yang 

tinggi 

0,20 4 0,80 

2 Kualitas produk 

audio yang dijual 

Akon Audio 

adalah produk 

pilihan 

0,16 4 0,64 

3 Tenaga teknis 

Akon Audio 

handal dan 
berpengalaman 

0,15 4 0,60 

4 Sudah 

berpengalaman 

dalam bisnis 

audio selama 

puluhan tahun 

0,10 2 0,20 

Kelemahan    

1 Sistem pemasaran 

hanya menunggu 

pesanan saja 

0,14 3 0,42 

2 Promosi masih 

konvensional  

0,12 3 0,36 

3 Harga lebih 

mahal dari 

pesaing 

0,13 4 0,52 

Total IFAS 3,54 

Sumber : Data primer, 2018 
 

Berdasarkan skor, dapat dilihat hasilnya adalah 3,54 yang menunjukkan 

bahwa perusahaan memiliki posisi internal yang kuat. Skor ini akan dimasukkan 
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dalam matriks Internal Eksternal (IE). Hasil ini menunjukkan bahwa kekuatan 

yang dimiliki oleh Akon Audio lebih kuat dibandingkan dengan kelemahannya. 

Hasil dari matriks IFAS di atas menunjukkan bahwa skor pada kekuatan yang 

menunjukkan indikator kekuatan yang terkuat adalah pemasangan audio set 

dengan presisi yang tinggi. Pemasangan audio set yang berpresisis tinggi 

merupakan keunggulan kompetitif bagi Akon Audio. Pemasangan audio set dapat 

dilakukan oleh setiap orang dengan peralatan yang sama, namun hasil dan kualitas 

suara yang dihasilkan dapat jauh berbeda. Akon melakukan pemasangan dengan 

memperhitungkan posisi pendengar, karakteristik pelanggan, dan kenyamanan 

pelanggan sehingga membuat pelanggan puas dalam menikmati suara yang 

dihasilkannya. Selain itu untuk mendukung pemasangan yang presisi ini, kualitas 

produk yang digunakan juga merupakan produk yang premium atau berkualitas 

tinggi. Akon Audio tidak mau sembarangan dalam menjual produk, namun 

memilih produk yang berkualitas tinggi dan dapat dipercaya, misalnya JBL, Bosse 

dan Revel. Indikator berikutnya adalah kehandalan tenaga teknis Akon Audio. 

Tenaga teknis Akon Audio saat ini sudah handal dan berpengalaman sehingga 

mendukung akan pemasangan yang efektif dan efisien selain itu tenaga teknis 

Akon Audio sudah bekerja di Akon Audio sejak puluhan tahun sehingga 

memahami mengenai cara kerja dan kualitas serta warna suara yang tepat bagi 

pelanggannya. 

Indikator kelemahan yang paling tinggi adalah saat ini sistem pemasaran 

Akon Audio hanya menunggu pesanan saja, jadi Akon Audio hanya 

mengandalkan nama besarnya untuk menjual. Permasalahan dengan pesanan 
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adalah tidak setiap hari ada pesanan khusus dalam jumlah cukup besar sehingga 

Akon Audio jika sedang sepi pesanan mengalami dilemma dalam hal biaya 

operasional karena hanya mengandalkan orang yang datang ke toko saja. Hal ini 

menunjukkan bahwa saat ini Akon Audio masih menggunakan cara penjualan 

secara konvensional yaitu melalui brosur, pamphlet dan pameran serta 

mengandalkan penjualan langsung dari toko. Selain itu, indikator kelemahan 

lainnya adalah harga produk dan jasa Akon Audio saat ini lebih mahal 

dibandingkan dengan pesaing-pesaingnya. Mahalnya harga jasa Akon Audio ini 

berkaitan dengan kualitas jasa yang diberikannya, walaupun ada sebagian 

konsumen yang hanya membandingkan nominal harga saja tanpa memperhatikan 

kualitas suara yang dihasilkannya. 

 

4.4 Matriks Evaluasi Faktor Eksternal Perusahaan (EFAS)  

Matriks EFAS dibentuk dengan cara mendaftar semua peluang dan 

ancaman yang masuk dalam critical success factors. Bobot ditentukan oleh 

pemilik Akon Audio karena pemilik dipandang yang paling mengetahui kondisi 

perusahaan. Jumlah dari seluruh bobot adalah 1,00 dengan besar kecilnya bobot 

dilakukan sesuai dengan tingkat penting tidaknya factor.  

Tabel 4.16 

Rekap Pengisian Bobot Matriks Evaluasi Faktor Eksternal Perusahaan 

(EFAS) 
No Critical Success 

Factors 

Bobot 

Pemilik 

Bobot 

Manajer 

Pemasaran 

Bobot 

Manajer 

Keuangan 

Bobot 

Pembelian 

Bobot 

Teknisi 

Bobot 

Rata-

Rata 

Peluang       

1 Mengembangkan 

penjualan merk 
lain di luar merk 

yang saat ini 

0,25 0,20 0,10 0,30 0,20 0,21 
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No Critical Success 

Factors 

Bobot 

Pemilik 

Bobot 

Manajer 

Pemasaran 

Bobot 

Manajer 

Keuangan 

Bobot 

Pembelian 

Bobot 

Teknisi 

Bobot 

Rata-

Rata 

2 Perkembangan 

audio yang pesat 

membuka 

peluang segmen 

pasar baru 

0,15 0,20 0,20 0,10 0,10 0,15 

3 Peluang dari 

masyarakat kelas 

menengah 

0,10 0,10 0,10 0,20 0,20 0,14 

Ancaman           

1 Pesaing baru 

yang masuk 

pasar speaker 

0,15 0,30 0,10 0,10 0,10 0,15 

2 Pesaing lama 

yang masih 
bermain di pasar 

speaker 

0,15 0,10 0,30 0,10 0,30 0,19 

3 Perkembangan 

audio yang 

makin pesat 

0,20 0,10 0,20 0,20 0,10 0,16 

Total 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Sumber : Data primer, 2017 

 

Hasil pada tabel di atas menunjukkan bahwa critical success factor yang 

dianggap terpenting oleh rata-rata responden adalah mengembangkan penjualan 

merk lain di luar merk yang saat ini dengan bobot 0,21 yang disusul dengan 

pesaing lama yang masih bermain di pasar speaker dengan bobot 0,19 dan 

perkembangan audio yang makin pesat dengan bobot 0,16. Sedangkan critical 

success factor yang memiliki nilai terendah adalah peluang dari masyarakat kelas 

menengah dengan bobot 0,14. Hasil ini menunjukkan bahwa responden merasa 

faktor peluang dari Akon Audio yaitu mengembangkan penjualan merk lain di 

luar merk yang saat ini dipandang sangat berprospek untuk masa depan dan sangat 

mungkin dapat dilakukan oleh Akon Audio pada masa yang akan datang. 

Rating diberikan dengan cara melihat cara perusahaan dalam merespons 

peluang yang ada. Semakin baik cara perusahaan untuk merespons peluang-

peluang yang ada maka ratingnya akan semakin tinggi. Rating diberikan dengan 



74 
 

cara melihat cara perusahaan menghindari ancaman eksternal. Jika perusahaan 

tidak mampu untuk menghindari ancaman eksternal yang timbul maka ratingnya 

akan semakin tinggi. Rating diberikan dengan skala 1-4. Jawaban rating diberikan 

oleh seluruh responden yaitu 1 orang pemilik, 2 manajemen, 2 orang karyawan 

dari bagian pembelian, dan bagian teknik Akon Audio di Semarang (5 orang 

responden). Modus didapatkan dari jumlah yang sama dengan jumlah terbanyak, 

sedangkan jika didapatkan nilai yang sama maka dipilih nilai yang tinggi.
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Tabel 4.17 

Rating Matriks Evaluasi Faktor Eksternal Perusahaan (EFAS) 

No Critical Success Factors Rating 

Pemilik 

Rating 

Manajer 

Pemasaran 

Rating 

Manajer 

Keuangan 

Rating 

Pembelian 

Rating 

Teknisi 

Modus 

Peluang       

1 Mengembangkan penjualan merk lain di luar merk 

yang saat ini 

4 4 4 4 3 4 

2 Perkembangan audio yang pesat membuka 

peluang segmen pasar baru 

3 4 2 4 3 3 

3 Peluang dari masyarakat kelas menengah 1 4 3 3 2 3 

Ancaman       

1 Pesaing baru yang masuk pasar speaker 3 3 2 4 2 3 

2 Pesaing lama yang masih bermain di pasar speaker 3 4 4 3 3 3 

3 Perkembangan audio yang makin pesat 4 3 3 4 4 4 

Sumber : Data primer, 2017 
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Hasil pada perhitungan matriks EFAS menunjukkan bahwa hasil jawaban 

responden memiliki kesamaan dengan setuju akan prioritas dan kondisi dari 

peluang serta ancaman yang dimiliki oleh Akon Audio saat ini. Rating dengan 

nilai terkecil adalah pada peluang Akon Audio yaitu perkembangan audio yang 

pesat membuka peluang segmen pasar baru sedangkan rating terbesar adalah pada 

ancaman Akon Audio yaitu pesaing lama yang masih bermain di pasar speaker. 

Pembobotan dilakukan oleh pemilik untuk mengetahui indikator-indikator 

peluang dan ancaman mana saja yang dianggap paling penting bagi perusahaan. 

Perhitungan matriks EFAS dapat dilihat dalam tabel 4.18 sebagai berikut : 

Tabel 4.18 

Matriks Evaluasi Faktor Eksternal Perusahaan (EFAS) 
No Critical Success 

Factors 

Rata-Rata Bobot Modus Rating Bobot x Rating 

Peluang    

1 Mengembangkan 

penjualan merk 

lain di luar merk 

yang saat ini 

0,21 4 0,84 

2 Perkembangan 

audio yang pesat 

membuka 

peluang segmen 

pasar baru 

0,15 3 0,45 

3 Peluang dari 

masyarakat kelas 

menengah 

0,14 3 0,42 

Ancaman    

1 Pesaing baru 

yang masuk 

pasar speaker 

0,15 3 0,45 

2 Pesaing lama 

yang masih 

bermain di pasar 

speaker 

0,19 3 0,57 

3 Perkembangan 

audio yang 

makin pesat 

0,16 4 0,64 

Total EFAS 3,37 

Sumber : Data primer, 2017 
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Berdasarkan skor, dapat dilihat hasilnya adalah 3,37 yang menunjukkan 

bahwa perusahaan memiliki posisi eksternal yang kuat. Skor ini akan dimasukkan 

dalam matriks Internal Eksternal (IE). Hasil ini menunjukkan bahwa peluang 

pengembangan bagi Akon Audio lebih besar dibandingkan dengan ancaman bagi 

Akon Audio. Hasil dari matriks EFAS menunjukkan bahwa faktor eksternal yaitu 

peluang dan ancaman pada Akon Audio masuk dalam kategori kuat. Hal ini 

berarti bahwa Akon Audio memiliki peluang ke depan untuk meningkatkan 

bisnisnya. Peluang dengan skor tertinggi dimiliki oleh indikator mengembangkan 

penjualan merk lain di luar merk yang saat ini. Akon Audio memiliki peluang 

untuk mengembangkan merk audio baru yang berkualitas, memiliki harga 

terjangkau namun belum terlalu dikenal, sehingga peluang untuk memasarkannya 

cukup terbuka. Produk yang dapat dipasarkan antara lain adalah speaker dengan 

merk Sios Revolution yang memiliki harga Rp. 5.000.000 per speaker namun 

memiliki peripheral dan komponen yang sama dengan speaker Revel yang 

memiliki harga Rp. 20.000.000 per speaker. Kualitas suara yang dihasilkannya 

pun tidak berbeda, hanya disesuaikan dengan tone audio dari konsumen di 

Indonesia yang memiliki karakteristik lebih upbeat.  

Peluang lainnya adalah dengan adanya segmen pasar baru, membuat saat 

ini trend bergeser ke arah generasi baru yang lebih muda, yang memiliki mobilitas 

tinggi sehingga membutuhkan speaker yang berkualitas namun memiliki 

keunggulan dari sisi bentuk yang praktis sehingga mudah dibawa kemana-mana. 

Selain merupakan kebutuhan, speaker juga dapat mengangkat gengsi seseorang, 

seperti seorang yang membeli speaker dengan harga mahal akan memamerkannya 
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kepada teman-temannya untuk mengangkat derajatnya dalam kelompok. 

Fenomena tersebut terjadi pada masyarakat kelas menengah yang sedang 

bertumbuh dalam usahanya untuk mencari pengakuan.  

Namun di sisi lain Akon Audio mendapatkan ancaman yang cukup kuat 

juga dan belum ada strategi konkrit dari Akon Audio untuk peningkatan bisnisnya 

di masa depan. Ancaman terbesar Akon Audio adalah pada perkembangan audio 

yang semakin pesat sehingga banyak pesaing baru yang menjual audio dan 

speaker dengan harga murah, dan bukan merupakan spesialis speaker misalnya 

Samsung, dan LG yang merupakan raksasa elektronik dengan merk yang kuat dan 

lebih dikenal oleh orang lain. Selain itu masih ada pesaing lama yang masih 

menjual produk yang sama dengan Akon Audio seperti Hartono Audio yang 

masih menjalankan bisnis audio dengan mengekor model bisnis Akon Audio. 

Perkembangan audio yang semakin pesat selain dapat menjadi peluang, juga dapat 

menjadi ancaman bagi Akon Audio. Perkembangan yang pesat ini membuat Akon 

Audio yang masih dikomandani oleh generasi pertama yang notabene kurang 

cepat dalam mengakses informasi melalui internet, terkadang kurang cepat dalam 

menerima informasi baru sehingga perlu dimulai regenerasi yang ditujukan untuk 

memasukkan pikiran baru dan fresh dalam Akon Audio. 

 

4.5 Matriks Internal – Eksternal (I-E)  

Membuat Matriks Internal – Eksternal (I-E) dengan mengukur total skor 

bobot IFAS pada sumbu x dan total skor bobot EFAS pada sumbu y dan 

mengidentifikasikan sembilan sel strategi perusahaan. Berdasarkan bobot pada 
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matriks IFAS dan EFAS, didapatkan skor pada IFAS adalah sebesar 3,21 dan nilai 

EFAS sebesar 3,28. Maka matriks Internal-Eksternal sebagai contohnya adalah 

sebagai berikut: 

Gambar 4.1 

Matriks Internal-Eksternal (IE Matrix) 
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Berdasarkan hasil tersebut, maka dapat disimpulkan strategi berada pada 

kuadran I yaitu strategi tumbuh dan bangun. Strategi tumbuh dan bangun akan 

digunakan dengan cara perkenalan  produk  /  jasa  yang  ada  saat ini ke area 

geografi yang baru dan mencari peningkatan penjualan dengan memperbaiki atau 

memodifikasi produk atau jasa saat ini. Selain itu strategi yang dilakukan adalah 

dengan berusaha meningkatkan pangsa pasar untuk produk / jasa saat ini melalui 

upaya pemasaran yang lebih besar. Penetrasi pasar mencakup meningkatkan 

jumlah tenaga penjual, meningkatkan jumlah belanja iklan, menawarkan promosi 

penjualan yang ekspansif, atau meningkatkan usaha publisitas Alasan pemilik 
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memilih strategi tumbuh dan bangun adalah karena walaupun saat ini Akon Audio 

masih lebih kuat dibandingkan pesaing, dan belum ada ancaman yang berarti, 

namun masa depan sulit untuk diprediksi sehingga perusahaan harus terus 

bertumbuh dengan intensif dengan cara melakukan penetrasi pasar, 

pengembangan pasar, dan pengembangan produk. 

4.6 Matriks SWOT 

Membuat matriks SWOT dengan memasukkan faktor-faktor peluang, 

ancaman, kekuatan, dan kelemahan pada kolom yang tersedia, mengkombinasikan 

peluang, ancaman, kekuatan, dan kelemahan untuk menghasilkan strategi SO, 

WO, ST, dan WT. Berdasarkan matriks IFAS dan EFAS, maka matriks SWOT 

dapat dibentuk seperti tabel 4.19 sebagai berikut : 

Tabel 4.19 

Matriks SWOT 

Matriks IFAS 

 

 

 

 

 

 

Matriks EFAS 

Strengths (S) 

a. Pemasangan audio set 

dengan presisi yang 

tinggi 

b. Kualitas produk audio 

yang dijual Akon Audio 

adalah produk pilihan 

c. Tenaga teknis Akon 

Audio handal dan 

berpengalaman 

d. Sudah berpengalaman 

dalam bisnis audio 

selama puluhan tahun. 

Weakness (W) 

a. Sistem pemasaran hanya 

menunggu pesanan saja 

b. Promosi masih 

konvensional dengan 

menggunakan brosur 

c. Harga lebih mahal dari 

pesaing 

Opportunities (O) 

a. Mengembangkan 

penjualan merk lain di 

luar merk yang saat ini 

ada.  

b. Peluang segmen pasar 

baru. 

c. Peluang pasar audio 

terbuka karena 

Strategi S-O 

Strategi : Ekspansi merk 

dengan merk Sios 

Revolution (Sa, Sb, Oa) 

Sa: Pemasangan audio set 

dengan presisi yang tinggi  

Sb : Kualitas produk yang 

dijual Akon Audio,  

Oa : Mengembangkan 

Strategi W-O 

Strategi : membuka toko 

di mall untuk menjaring 

pelanggan dari segmen 

pasar baru yang suka 

berbelanja di mall yaitu 

masyarakat modern yang 

suka membeli elektronik 

di mall (Wa, Ob) 
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pertumbuhan 

masyarakat kelas 

menengah.  

penjualan merk lain di luar 

merk yang saat ini ada) 

Strategi : Penetrasi segmen 

anak muda dengan 

memasarkan speaker 

wireless melalui kerja sama 

dengan berbagai outlet di 

universitas.(Sd, Oc)  

Sd: Berpengalaman di 

bisnis audio selama 

puluhan tahun 

Oc: Pertumbuhan 

masyarakat kelas menengah 

dan peluang segmen pasar 

baru) 

Wa: Sistem pemasaran 

hanya menunggu pesanan 

saja 

Ob: Peluang segmen pasar 

baru) 

Strategi : Pemasaran 

secara online dengan 

menggunakan media sosial 

Facebook dan Instagram. 

(Wb, Ob)  

Wb: Promosi masih 

konvensional dengan 

menggunakan brosur  

Ob : Peluang segmen 

pasar baru) 

Threats (T) 

a. Pesaing baru yang 

masuk pasar 

speaker/audio 

b. Pesaing lama yang 

masih bermain di 

pasar speaker/audio 

c. Perkembangan audio 

yang makin pesat 

membuat Akon harus 

selalu mengikutinya. 

Strategi S-T 

Strategi : Peningkatan 

kompetensi karyawan 

teknis agar tetap dapat 

mengikuti perkembangan 

audio. Caranya adalah 

memberikan pelatihan bagi 

karyawan dengan 

mengikuti seminar 

teknologi terbaru.(Sa, Sc, 

Ta, Tb) 

Sa: Pemasangan audio set 

dengan presisi yang tinggi  

Sc: tenaga teknis Akon 

Audio handal dan 

berpengalaman 

Ta : Pesaing baru yang 

masuk pasar speaker/audio  

Tb: pesaing lama yang 

masih bermain di pasar 

speaker/audio)  

Strategi : Mengimport 

salah satu merk speaker, 

memegang lisensi sebagai 

distributor tunggal dan 

mensupply ke pesaing.(Sd, 

Ta, Tb) 

Sd: Sudah berpengalaman 

dalam bisnis audio selama 

puluhan tahun, 

Ta : Pesaing baru yang 

Strategi W-T 

Strategi : Mulai 

menggunakan internet dan 

media sosial (Instagram 

dan Facebook) untuk 

memberikan informasi 

kepada pelanggan maupun 

calon konsumen mengenai 

produk dan jasa Akon 

Audio dan selalu 

melakukan update kepada 

pelanggan mengenai 

produk-produk audio 

terbaru yang tersedia di 

Akon Audio. (Wb, Tc) 

Wb: Promosi masih 

konvensional dengan 

menggunakan brosur, 

Tc : Perkembangan audio 

yang makin pesat 

membuat Akon harus 

selalu mengikutinya) 

Strategi : Meningkatkan 

harga untuk memberikan 

kesan premium pada 

produk dan layanan Akon 

Audio.(Wc, Ta) 

Wc: Harga lebih mahal 

dari pesaing 

Ta : Pesaing baru yang 

masuk pasar 
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masuk pasar speaker/audio  

Tb: pesaing lama yang 

masih bermain di pasar 

speaker/audio)  

speaker/audio) 

Sumber : Data primer, 2018 

Berdasarkan matriks SWOT, maka dapat dirumuskan delapan alternative 

strategi menurut responden yang terdiri dari 1 orang pemilik, 2 manajemen, 2 

orang karyawan dari bagian pembelian, dan bagian teknik Akon Audio. Berikut 

adalah analisis masing-masing strategi berdasarkan hasil diskusi antar responden. 

4.6.1 Analisis Strategi S-O 

Strategi ini menggunakan kekuatan internal perusahaan untuk meraih 

peluang-peluang yang ada di luar perusahaan. Ada dua alternatif strategi yaitu 

melakukan melakukan uji coba set audio set audio di Akon Audio terlebih dahulu 

sebelum dipasarkan. Caranya adalah ekspansi merk dengan merk Sios Revolution 

dan penetrasi segmen anak muda dengan memasarkan speaker wireless melalui 

kerja sama dengan berbagai outlet di universitas.  

Tabel 4.20 

Strategi S-O 

Komponen Strategi yang dirumuskan 

Strength  Pemasangan audio set dengan 

presisi yang tinggi 

Ekspansi merk dengan merk 

Sios Revolution 

Kualitas produk yang dijual Akon 

Audio 

Opportunity Mengembangkan penjualan merk 

lain di luar merk yang saat ini ada 

Strength  Berpengalaman di bisnis audio 

selama puluhan tahun 

Penetrasi segmen anak muda 

dengan memasarkan speaker 

wireless melalui kerja sama 

dengan berbagai outlet di 

universitas. 

Opportunity Pertumbuhan masyarakat kelas 

menengah 

Peluang segmen pasar baru 

 

Strategi yang dilakukan adalah untuk melakukan pemilihan merk lain di 

luar merk yang saat ini sudah umum di pasaran dengan kualitas yang sama yaitu 
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ekspansi merk dengan merk Sios Revolution, Akon Audio berusaha 

mengembangkan merk audio baru yang berkualitas, memiliki harga terjangkau 

namun belum terlalu dikenal, sehingga peluang untuk memasarkannya cukup 

terbuka. Produk yang dapat dipasarkan antara lain adalah speaker dengan merk 

Sios Revolution yang memiliki harga Rp. 5.000.000 per speaker namun memiliki 

peripheral dan komponen yang sama dengan speaker Revel yang memiliki harga 

Rp. 20.000.000 per speaker. Kualitas suara yang dihasilkannya pun tidak berbeda, 

hanya disesuaikan dengan tone audio dari konsumen di Indonesia yang memiliki 

karakteristik lebih upbeat. Akon Audio sebagai salah satu pionir audio di 

Semarang dan Indonesia dengan pengalamannya memiliki akses untuk dapat 

melakukan pemesanan produksi merk Sios Revolution tersebut dan sebagai satu-

satunya perusahaan yang memasarkan di Indonesia. Permasalahan dari strategi ini 

adalah perlu dilakukan edukasi terhadap konsumen di Indonesia melalui berbagai 

uji coba dan demo sehingga mampu memberikan keyakinan akan merk audio 

yang baru tersebut.  

Strategi lain adalah menggunakan pengalaman untuk menawarkan produk 

audio yang dapat diterima oleh peluang segmen pasar baru yaitu anak muda 

dengan cara memasarkan speaker wireless. Dengan adanya segmen pasar baru, 

membuat saat ini trend bergeser ke arah generasi baru yang lebih muda, yang 

memiliki mobilitas tinggi sehingga membutuhkan speaker yang berkualitas namun 

memiliki keunggulan dari sisi bentuk yang praktis sehingga mudah dibawa 

kemana-mana. Akon Audio dengan pengalamannya dapat mengambil pasar ini 

dengan menyediakan kebutuhan speaker wireless maupun Bluetooth yang praktis, 
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mobile namun tetap stylish dan memiliki suara yang berkualitas sehingga mampu 

menjaring konsumen dari segmen anak muda. Cara yang dilakukan oleh Akon 

Audio dalam mencapai segmen anak muda ini adalah dengan cara bekerja sama 

dengan berbagai outlet yang sudah ada di universitas maupun membuka sendiri 

booth untuk memasarkan speaker wireless maupun Bluetooth sehingga mampu 

menjangkau segmen anak muda tersebut. 

4.6.2 Analisis Strategi W-O 

Strategi ini bertujuan untuk memperkecil kelemahan-kelemahan internal 

perusahaan dengan memanfaatkan peluang-peluang eksternal. Alternative strategi 

W-O adalah membuka toko di mall untuk menjaring pelanggan dari segmen pasar 

baru yang suka berbelanja di mall yaitu masyarakat modern yang suka membeli 

elektronik di mall.  

Tabel 4.21 

Strategi W-O 

Komponen Strategi yang dirumuskan 

Weaknesses Sistem pemasaran hanya menunggu 

pesanan saja 

Membuka toko di mall untuk 

menjaring pelanggan dari 

segmen pasar baru yang suka 

berbelanja di mall yaitu 

masyarakat modern yang 

suka membeli elektronik di 

mall. 

Opportunity Peluang segmen pasar baru 

Weaknesses Promosi masih konvensional 

dengan menggunakan brosur 

Pemasaran secara online 

dengan menggunakan media 

sosial Facebook dan 

Instagram. 
Opportunity Peluang segmen pasar baru 

 

Akon Audio memiliki strategi untuk membuka toko di mall untuk 

menjaring pelanggan dari segmen pasar baru serta masyarakat kelas menengah 

yang suka berbelanja di mall. Saat ini banyak orang berbelanja dan berjalan-jalan 
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dengan keluarga di mall, dan saat ini juga tidak aneh jika orang membeli produk 

elektronik di mall, terbukti dengan adanya berbagai toko elektronik di mall seperti 

Electronic Solution. Dengan membuka toko di mall, Akon Audio berharap dapat 

menjaring traffic di mall untuk tertarik dalam melakukan pembelian ataupun 

pengesetan home audio di rumah. Calon konsumen akan diberikan demo tentang 

kualitas suara yang dihasilkan oleh Akon Audio dan diedukasi mengenai 

kebutuhannya. Semakin Akon Audio dikenal oleh orang, maka semakin mudah 

Akon Audio mendapatkan pengakuan dan rekomendasi dari oprang yang telah 

menggunakan jasa Akon Audio.  

Pangsa pasar kelas menengah yang semakin meningkat membuat 

masyarakat semakin tidak memperhatikan kualitas audio yang dimilikinya. Hal ini 

karena audio dipandang sebagai suatu hal yang mampu menaikkan gengsi dari diri 

penggunanya. Akon Audio yang menjual speaker dengan kualitas bagus dan harga 

yang lebih mahal dari pesaing dalam melihat peluang ini dapat memanfaatkan 

masyarakat kelas menengah yang saat ini memiliki uang yang cukup untuk 

melakukan pembelian audio. Masyarakat kelas menengah saat ini biasanya 

cenderung memilih merk yang mahal karena adanya persepsi akan merk mahal 

berarti kualitas bagus dan gengsi dirinya yang semakin meningkat. 

Strategi lain yang dilakukan Akon Audio adalah melakukan pemasaran 

online dengan menggunakan media sosial Facebook dan Instagram. Facebook dan 

Instagram dipilih karena saat ini Facebook dan Instagram merupakan dua media 

sosial yang paling banyak digunakan oleh anak muda di Indonesia. Selain itu fitur 

pada Facebook dan Instagram mendukung file video dan audio sehingga berguna 
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untuk Akon Audio. Cara pemasaran yang dilakukan oleh Akon Audio adalah 

mengupload file demo dari home theatre ataupun karaoke yang direkam oleh 

Akon Audio dari studio Akon Audio, kemudian dishare ke Facebook dan 

Instagram. Akon Audio mengharapkan dari sekian banyak pengguna Facebook 

dan Instagram, ada yang tertarik untuk melakukan pemasangan audio setelah 

melihat file demo tersebut. 

4.6.3 Analisis Strategi S-T 

Melalui strategi ini, perusahaan berusaha untuk menghindari atau 

mengurangi dampak dari ancaman-ancaman eksternal. Alternative strategi S-T 

adalah peningkatan kompetensi karyawan teknis agar tetap dapat mengikuti 

perkembangan jaman.  

Tabel 4.22 

Strategi S-T 

Komponen Strategi yang dirumuskan 

Strength  Pemasangan audio set dengan 

presisi yang tinggi 

Peningkatan kompetensi 

karyawan teknis agar tetap 

dapat mengikuti 

perkembangan audio. 

Caranya adalah memberikan 

pelatihan bagi karyawan 

dengan mengikuti seminar 

teknologi terbaru. 

Tenaga teknis Akon Audio handal 

dan berpengalaman 

Threat Pesaing baru yang masuk pasar 

speaker/audio 

Pesaing lama yang masih bermain 

di pasar speaker/audio 

Strength Sudah berpengalaman dalam bisnis 

audio selama puluhan tahun. 

Mengimport salah satu merk 

speaker, memegang lisensi 

sebagai distributor tunggal 

dan mensupply ke pesaing 
Threat Pesaing baru yang masuk pasar 

speaker/audio 

Pesaing lama yang masih bermain 

di pasar speaker/audio 

 

Langkah yang dilakukan adalah memberikan pelatihan bagi karyawan 

dengan mengikuti seminar teknologi terbaru. Strategi ini akan memfokuskan pada 

kekuatan Akon Audio untuk menghindari ancaman pesaing. Akon Audio dikenal 
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sebagai perusahaan yang mampu melakukan pemasangan audio dengan presisi 

yang tinggi walaupun harga lebih mahal dan pemasangan terkadang lebih lama 

dibandingkan pesaing. Akon Audio perlu mempertahankan metode ini untuk 

mendiferensiasikan dirinya dari pesaing dan memberikan edukasi kepada 

pelanggan bahwa untuk menikmati audio dengan presisi tinggi diperlukan waktu 

dan kesabaran. Audio yang dipasang dengan sembarangan dan cepat hanya akan 

menghasilkan suara yang kurang enak didengar. 

Selain itu meningkatkan kompetensi tenaga teknis Akon Audio dirasakan 

perlu agar dapat memanfaatkan pengalamannya untuk beradaptasi dengan 

perkembangan audio. Akon Audio dapat mengikutkan karyawannya untuk 

mendapatkan pelatihan pada pabrik speaker yang menjadi supplier Akon Audio. 

Hal ini dimaksudkan agar karyawan lebih mengetahui karakteristik speaker yang 

dijual oleh Akon Audio sehingga dalam melakukan pemasangan, karyawan akan 

dapat lebih mengetahui posisi yang tepat dan mampu mendapatkan suara yang 

lebih baik. Selain itu dengan adanya pelatihan, diharapkan karyawan akan dapat 

lebih cepat dalam melakukan pemasangan dengan menggunakan teknologi terbaru 

sehingga karyawan tidak ketinggalan dengan pesaingnya. 

Saat ini persaingan di bidang audio semakin ketat, terbukti dengan 

banyaknya pesaing Akon Audio yang memasuki pasar audio. Akon Audio dapat 

memanfaatkan kesempatan ini dengan cara mengimpor sendiri salah satu merk 

audio yang saat ini belum masuk Indonesia. Hal ini dapat dilakukan dengan 

memanfaatkan pengalaman Akon Audio yang sudah berpengalaman selama 

puluhan tahun di industry audio sehingga mampu mendapatkan akses pada produk 
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dan perusahaan asing yang belum dapat dilakukan oleh perusahaan lain. Akon 

Audio dapat membuat perjanjian sebagai distributor tunggal merk tersebut. 

Strategi ini juga membuat Akon Audio dapat berperan sebagai supplier bagi 

pesaing-pesaingnya sehingga dapat merangkul pesaingnya sebagai mitra dan 

bukan hanya sebagai pesaing lagi. 

4.6.4 Analisis Strategi W-T 

Strategi ini merupakan taktik untuk bertahan dengan cara mengurangi 

kelemahan internal serta menghindari ancaman. Alternative strategi W-T adalah 

mulai menggunakan internet dan media sosial (Instagram dan Facebook) untuk 

memberikan informasi kepada pelanggan maupun calon konsumen mengenai 

produk dan jasa Akon Audio dan selalu melakukan update kepada pelanggan 

mengenai produk-produk audio terbaru yang tersedia di Akon Audio.  

Tabel 4.23 

Strategi W-T 

Komponen Strategi yang dirumuskan 

Weaknesses Promosi masih konvensional 

dengan menggunakan brosur 

Mulai menggunakan internet 

dan media sosial (Instagram 

dan Facebook) untuk 

memberikan informasi 

kepada pelanggan maupun 

calon konsumen mengenai 

produk dan jasa Akon Audio 

dan selalu melakukan update 

kepada pelanggan mengenai 

produk-produk audio terbaru 

yang tersedia di Akon Audio. 

Threat Perkembangan audio yang makin 

pesat membuat Akon harus selalu 

mengikutinya 

Weaknesses Harga lebih mahal dari pesaing Meningkatkan harga untuk 

memberikan kesan premium 

pada produk dan layanan 

Akon Audio 

Threat Pesaing baru yang masuk pasar 

speaker/audio 
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Alternatif strategi dilakukan dengan cara melakukan canvas strategy yaitu 

sering memberikan penawaran dan promosi pada beberapa proyek yang masih 

setengah jadi misalnya mencari lokasi hotel, restoran, maupun karaoke yang 

masih belum jadi dan memasukkan penawaran untuk supply speaker serta 

melakukan update bagi pelanggan Akon Audio. Hal ini dilakukan agar pesaing 

baru tidak masuk ke pasar Akon Audio. 

Update kepada pelanggan mengenai produk-produk audio terbaru ini 

dilakukan dengan menggunakan social media, broadcast whatsapp, bbm dan 

facebook. Selain itu pada saat melakukan pembelian, pelanggan akan dimintai 

menuliskan social media mereka sehingga Akon Audio dapat memanfaatkan 

teknologi informasi untuk menyebarkan promosi mengenai update produk terbaru 

dari Akon Audio. 

Dengan banyaknya pesaing baru yang masuk ke persaingan industry 

audio, Akon Audio harus menanamkan image di benak konsumen bahwa Akon 

Audio merupakan penyedia audio yang berkelas premium. Hal ini dapat dilakukan 

dengan meningkatkan harga produk dan layanan Akon Audio. Peningkatan harga 

produk dan layanan ini adalah untuk memberikan perbedaan antara Akon Audio 

dengan penyedia audio lainnya, hal ini akan memberikan rasa dan gengsi berbeda 

ketika seseorang mampu untuk menggunakan jasa dari Akon Audio untuk karaoke 

rumah, maupun pemasangan pada perusahaannya. 


