';c &)? MENGANALISIS PELANGGAN DAN PESAING. -- : .
Oleh : Euis Dasipah
- . * _'-- &. _
“& ”Dosen Kopertis Wilayah IV Jawa Barat
"' I

' m akuntansi

:

Dpk Universitas Islam "45“ Bekasi

:: Namun

niat—pedoman

an dalam

Detenninatrbn of strategy, parts of the market, opportunity identiﬁcation, threats

kenali-tas yang

and strategic questions are called external analysis target. The tendency is to striving
the strategic optional choices for competing and how to compete. Consumer analysis

ran _.:-keuangan

concluding the material about market segmentation, market motivation, and the needs .
that not fulltilled. Segmentation is the identiﬁcation of consumer groups that can knowing
the diﬁerence of strategic competition. Segmentation approach cover up the sources of
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. ya?-apabila ada
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beneﬁt, dimension & quality of price also the application. Motivation is research of
marketing, the needs that not fulltilled and can be anticipated with main strategy to
optimizing the Opportunity for reaching the advantage and the contrary become number

one threats. Analysing competitor is identiﬁed the groups of competitor, strategic
groups, realtion between asset & skill in some industry and the infonnaticn of the

competitor can be obtained from market research and from the other sources.
I.

PENDAHULUAN
'
Analisis dari lingkungan luar perusahaan (external analysis) dan analisis dalam
lingkungan perusahaan (self analysis) adalah dua bagian dari pengelolaan strategi
pemasaran. Analisis external memfokuskan pada identifikasi tingkah laku, peluang, dan

strategi memasarkan suatu produk. Hasil analisis lingkungan luar perusahaan adalah

' .ge—unt… —

mengidentifikasi pengertian peluang dan tingkah laku yang dihadapi suatu perusahaan

__pemasaran. Peluang adalah suatu peristiwa utama untuk menyatakan perubahan'

_
terhadap penjualan dan pola keuntungan.
Secara garis besar analisis external terbagi atas empat bagian yaitu : (a)
mists pelanggan (segmentasi. motivasi, keinginan; (b) analisis pesaing (identifikasi
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=?keflompok—kelompok strategi, penampilan, sasaran, budaya. struktur biaya. kekuatan .
aan kelemahan; (c) analisis pasar (ukuran, sistem distribusi, trends. factor kunci
(teknologi, pemerintah. ekonomi, budaya.
-:-...fsukses); (d) analisis lingkungan
kependudukan, scenario, dan informasi tempat yang diinginkan-).

._

Strategi pengembangan pertama-tama dimulai dengan analisis external karena

dapat memudahkan untukmengetahuistrategi pada analisis pelanggan. juga digunakan

gawk menganalisis suatu strategi yang dbilih, dapat berpengaruh lengser:

strategi pengambilan keputusan, yang lebih khusus lagi pada keputuegaterhada
n untai?

berinvstasi, pemilihan terhadap pemanfaatan lahan yang strategis guna dapat
”memperoleh keuntungan kompetitif berkelanjutan.

Analisis external adalah merupakan latihan tahunan, tiap tahun akan dibahas

mengenai usaha—usaha baru (initial). Usaha yang memu ngkinkan produktif difokuskan
' ' pada bagian analisis tahunan ini. Analisis pelanggan dan pesaing mempunyai banyak
kaitan dengan divisi yang relevan dengan beberapa industrilperusahaan. Suatu industri

perusahaan dapat dinyatakan sebagai pembentukkan kelompok—kelompok pelanggan

spesilik, seperti pelanggan yang kebiasaannya menyukai membeli masakan—masakan
segar. Demikian juga pasar dapat didefinisikan sebagai suatu bentuk yang berdasarkan

_
pada identifikasi pesaing dan keseimbangan analisis eksternal.
Pelanggan yang mengadakan hubungan langsung pada kegiatan perusahaan
' adalah pelanggan yang cukup kaya terhadap sumber yang relevan, kemungkinan. untuk
melakukan kegiatan, ancaman serta mengetahui berbagai pertanyaan.
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