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ABSTRAK 

 Dalam memperkenalkan sebuah produk diperlukan sebuah strategi pemasaran yang baik. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui strategi pemasaran dengan mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang dimiliki oleh Sari 

Alam Hot Spring and Resort Hotel dan mengetahui alternatif strategi yang dapat dilakukan. Responden dalam penelitian ini 

berjumlah 95 orang yang berasal dari karyawan dan pengunjung Sari Alam Hot Spring And Resort Hotel dengan 

menggunakan rumus pengambilan sample slovin. Penelitian ini diuji dengan metode-metode analisis SWOT.  

 Berdasarkan analisis terhadap faktor strategi eksternal EFAS, diperoleh nilai sebesar 3,30 dan nilai internal IFAS 

diperoleh sebesar 3,89. Hasil dari analisis matrik IE menunjukan bahwa Sari Alam Hot Spring and Resort Hotel berada 

pada sel I, yang berarti bahwa sari alam memiliki strategi tumbuh dan bina ( grow and build ). Strategi tersebut didesain 

untuk mencapai pertumbuhan, baik dalam penjualan, asset, profit atau kombinasi ketiganya untuk mempertahankan 

keunggulan yang dimiliki oleh perusahaan dan memanfaatkannya kondisi untuk meraih peluang yang ada. 

Kata Kunci : Analisis Strategi SWOT ( Strength, Weakness, Opportunity, Threath ) 

 

 1.  Pendahuluan 

 Pembangunan sektor pariwisata adalah bagian dari upaya 

pembangunan nasional yang sedang dilaksanakan.Adanya 

dorongan dari pemerintah untuk mengembangkan industri 

pariwisata seiring dengan adanya peningkatan jumlah 

wisatawan yang datang ke Indonesia, maka kebutuhan jasa 

perhotelan meningkat dengan pesat.Hal ini dapat dilihat 

dengan banyaknya didirikan hotel-hotel baru. Industri 

pariwisata berkembang pesat pada tahun 1990-an dengan 

dicanangkannya tahun 1991 sebagai tahun kunjungan 

Indonesia (Visit Indonesia Year 1991). Perkembangan 

industri pariwisata ini tidak terlepas dari aspek-aspek yang 

mendukungnya.Salah satunya adalah usaha jasa penginapan 

villa. 

 Sari Alam Hot Spring And Resort Hotel, merupakan 

suatu perusahaan yang bergerak di bidang  jasa penginapan 

dengan konsep villa. Saat ini Sari alam memiliki 5 tipe villa 

yaitu tipe A, B, C, D dan F, yang berjumlah 20 unit, terletak 

di Jl. Desa Nagrak Ciater Subang Jalan Cagak Bandung 

Jawa Barat. Selain komplek villa, fasilitas yangdimiliki 

antara lain meeting room, cafe dan kolam renang air panas 

yang terletak masih didalam kawasan Sari alam hot spring 

and resort hotel. Dari beberapa fasilitas yang ada di sari 

alam,dinilai cukup mampu menarik minat pengunjung, akan 

tetapi strategi pemasaran yang ada kurang berjalan dengan 

baik. Tingkat kunjungan wisatawan yang menginap di villa 

sari alam hot spring and resort hotel dari tahun 2011 sampai 

dengan 2012 meningkat yaitu 2279 villa dengan 10656 

orang, dan 2477 villa dengan 11349 orang 

pengunjung.Namun kebanyakan pengunjung adalah 

pengunjung lama yang sering menginap di sari alam.Oleh 

karena itu, dengan menganalisa strategi pemasaran yang 

menggunakan analisis SWOT, diharapkan tingkat hunian 

semakin meningkat dan memiliki pelanggan tetap dengan 

member-member baru. 

Sari alam hot spring and resort hotel sebagai salah satu villa 

berbasisalam, dimana dalam menghadapi persaingan antar 

perusahaan jasa villa dan perhotelan merasa perlu untuk 

menyediakan fasilitas dan pelayanan jasa yang spesifik dan 

juga inovatif agar dapat lebih unggul dari para pesaingnya. 

Persaingan yang sangat kompetitif didunia perhotelan pada 

saat ini mendorong setiap hotel untuk membuat strategi 

pemasaran yang merupakan jawaban dari pertanyaan : 

Bagaimana kita akan memberi nilai konsumen dari pasar 

sasaran. Hal ini dilakukan dengan perumusan suatu bauran 

pemasaran yang komponennya terdiri dari produk, harga, 

komunikasi (promosi), distribusi dan pelayanan yang 

ditawarkan kepada tamu hotel.Oleh karena itulah diperlukan 

fungsi dan peran Public Relations. Dimana menurut Rumanti 

(2002 : 39) yang mengatakan tugas Public Relations ialah 

menyelenggarakan dan bertanggungjawab atas penyampaian  

informasi secara lisan, tertulis atau melalui gambar kepada 

publik mengenai pengertian yang benar tentang organisasi 

atau perusahaan.  

Sari alam hot spring and resort hotel menyadari pentingnya 

promosi dan pengembangan perusahaan, namun 

permasalahan yang dihadapi saat ini yakni kegiatan promosi 

atau strategi pemasaran seringkali belum tepat, hal ini 

disebabkan karena program promosi yang dilakukan oleh 

marketing kurang efektif sehingga kurang mendapat respon 

dari calon tamu hotel, disamping itu pula kurangnya 

peningkatan fasilitas menjadi penting untuk dikembangkan . 

Salah satu cara untuk menganalisis strategi pemasaran ini, 

peneliti melakukan penelitian dengan menggunakan Metode 

Analisis SWOT, yaitu metode perencanaan strategi yang 

digunakan untuk mengevaluasi kekuatan (strengths), 

kelemahan (weakness), peluang (opportunities), dan 
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ancaman (threats) dalam suatu proyek atau spekulasi bisnis. 

diharapkan dapat menumbuhkembangkan kekuatan untuk 

mengekploitasi peluang untuk mencapai tujuan yang 

diinginkan dan juga dapat digunakan untuk merencanakan 

strategi pemasaran untuk kedepannya. Selain itu peneliti 

menggunakan Matriks IE untuk mengetahui strategi apa 

yang harus dijalankan Sari Alam Hot Spring And Resort 

Hotel dimasa yang akan datang. 

 

2.  Gambaran Umum Perusahaan 

 Sari Alam Hot Spring And Resort Hotel adalah 

perusahaan yang bergerak di bidang  jasa penginapan dengan 

konsep villa. Sari alam terletak dikawasan wisata pemandian 

air panas Sari Ater sehingga para wisatawan yang 

berkunjung ke tempat wisata tersebut dapat menginap di Sari 

Alam dan ini menjadi nilai tambah bagi perusahaan. Saat ini 

Sari alam memiliki 5 tipe villa yaitu tipe A1 sampai A5, B1 

sampai B2, C1 sampai C7, D1 dan F1 sampai F5, yang 

berjumlah 20 unit. Selain bermacam-macam tipe, bentuk 

bangunan, dan fasilitas didalam villa tersebut. Sari Alam 

memiliki fasilitas-fasilitas lainnya, sepertimeeting room, cafe 

dan music room serta kolam rendam air panas yang letaknya 

masih didalam kawasan Sari alam hot spring and resort 

hotel.  

 Sari Alam yang beralamatkan di Jalan Desa Nagrak 

Ciater kabupaten Subang  Jawa Barat. Berdiri pada tahun 

1998 atas kepemilikan Bapak Bambang Heryanto M.Si yang 

sekarang menjadi Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Jawa 

Barat. Letaknya sangat strategis karena berada dikawasan 

wisata pemandian air panas Sariater dan Gunung Tangkuban 

Parahu, serta dekat dengan kota bandung dan lembang yang 

saat ini banyak dikunjungi oleh wisatawan lokal maupun 

wisatawan asing.  

 

3. Analisis dan Pembahasan 

 Setelah mengumpulkan semua informasi yang 

berpengaruh terhadap tujuan menganalisis strategi 

pemasaran serta kelangsungan ke arah yang  lebih maju Sari 

Alam Hot Spring And Resort Hotel dengan memanfaatkan 

semua Analisis informasi tersebut ke dalam analisis 

deskriftif dan model-model kuantitatif perumusan strategi, 

maka sebaiknya menggunakan beberapa model sekaligus 

agar dapat memperoleh analisis yang lengkap dan akurat. 

Metode yang digunakan adalah: 

1. Deskriptif 

2. Analisis Strategi SWOT 

3. Matriks Faktor Strategi IE dan Diagram  

Cartesius SWOT 

4. Matriks Internal Eksternal dan Matriks SWOT 

 
3.1  Analisis Deskriftif 

 Setiap perusahaan, baik yang bergerak dibidang produk 

ataupun jasa, mempunyai tujuan untuk tetap hidup dan 

berkembang, tujuan tersebut dapat dicapai melalui upaya 

untuk dapat mempertahankan dan meningkatkan tingkat 

keuntungan atau laba operasional perusahaan.Hal ini dapat 

dilakukan, jika perusahaan dapat mempertahankan dan 

meningkatkan penjualan serta kualitas produk atau jasa yang 

mereka produksi.Dengan melakukan penerapan strategi 

pemasaran yang akurat melalui pemanfaatan peluang dalam 

meningkatkan penjualan, sehingga posisi atau kedudukan 

perusahaan dipasar dapat ditingkatkan atau 

dipertahankan.Seperti diketahui strategi pemasaran adalah 

rencana yang menyeluruh terpadu dan menyatu dibidang 

pemasaran yang memberikan paduan tentang kepentingan 

yang akan dijalankan untuk mencapai tujuan pemasaran. 

Untuk menganalisa strategi pemasaran yang dilakukan Sari 

Alam Hot Spring and Resort Hotel, dapat menggunakan 

konsep  Marketing Mix ( Kotler 1997:92 ) yaitu : 

1. Produk atau Jasa 

2. Promosi 

3. Harga  

4. Tempat  

5. Pelayanan 

 

3.2  Analisis Strategi SWOT 

Analisis SWOT adalah identifikasi berbagi faktor secara 

sistematis untuk mengetahui kondisi Sari Alam pada masa 

sekarang dan merumuskan strategi pemasaran yang akan 

dilakukan dimasa yang akan datang agar dapat 

meningkatkan tingkat hunian. Setelah melakukan 

pengumpulan data dengan meneliti langsung terhadap 

kondisi yang terjadi berdasarkan logika, Peneliti melakukan 

wawancara dan pembagian kuisioner kepada 95 orang 

responden yang berasal dari karyawan dan pengunjung yang 

dianggap oleh peneliti sebagai sampel utama dalam 

mendapatkan data. Skala pengunjung tidak hanya lokal, 

tetapi nasional karena banyak pengunjung berasal dari luar 

kabupaten subang, seperti  bandung, jakarta, bogor dan 

beberapa kota lainnya. Pertanyaan pada kuisioner berjumlah 

35 pertanyaan menyangkut aspek-aspek internal dan 

eksternal yang menjadi sumber data yang nantinya akan 

diolah sehingga peneliti dapat mengetahui berada di kuadran 

manakah kondisi Sari Alam saat ini dan dimasa yang akan 

datang dan apa saja strategi yang harus dilakukan untuk 

meningkatkan tingkat hunian. 

 Aspek-aspek faktor internal yang dijadikan sumber 

pertanyaan yaitu meliputi : 

1. Aspek strategi pemasaran 

 a.  Keunggulan produk 

 b.  Kualitas produk atau jasa 

 c.  Promo Harga 

2. Aspek fasilitas 

 a.  Kenyamanan fasilitas 

 b. Tata letak fasilitas 

 c. Teknologi 

3. Aspek pelayanan 

 a.  Kualitas pelayanan 

 b.  Kepuasan pelanggan 

4. Aspek SDM dan Keuangan 

 a.  Pendanaan 

 b.  Keuntungan 

 c.  Administrasi 

 Aspek-aspek pada faktor eksternal yang dijadikan 

sumber pertanyaan yaitu meliputi : 

1. Aspek persaingan 

a.  Kualitas pesaing 

b.  Keunggulan dan kelemahan pesaing 

2. Aspek kebijakan pemerintah 

 a. Pajak bumi dan bangunan 

 b. Peraturan pemerintah 

3.  Sosial, ekonomi dan budaya 

 a. Kondisi lingkungam sekitar 

 b. Perekonomian daerah 
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 c. Selera konsumen 

4.  Aspek Teknologi/informatika 

 a.  Fasilitas teknologi 

 Hasil dari  wawancara terhadap karyawan serta jawaban 

dari kuisioner menyangkut aspek-aspek diatas, dapat 

diketahui faktor internal berupa kekuatan dan kelemahan 

perusahan, diantaranya : 

1.  Kekuatan 

a.  Kualitas Villa dan fasilitas-fasilitas yang  

ditawarkan memuaskan 

b.  Letak Strategis berada dikawasan wisata 

c.  Pelayanan semua karyawan sangat baik 

d.  Adanya kolam rendam air panas 

e.  Penampilan karyawan rapih dan menarik 

f.  Masih ada lahan kosong untuk pengembangan  

produk 

2.  Kelemahan 

a.  Promosi yang dilakukan kurang berjalan  

dengan baik 

b.  Akses jalan menuju lokasi rusak 

c.  Tidak ada fasilitas wifi disetiap villa 

d.  Tidak semua unit villa memliki dapur 

e.  Belum ada restauran yang memadai 

f.  Tidak ada saluran TV dari luar negri (TV  

Cable) 

 Faktor eksternal berupa peluang dan ancaman 

perusahaan diantaranya adalah : 

1.  Peluang 

a.  Meningkatnya pertumbuhan ekonomi 

b.  Meningkatnya kebutuhan wisatawan pada jasa 

penginapan 

c.  Dibukanya beberapa tempat wisata baru di 

kabupaten subang 

d.  Peraturan pemerintah kabupaten subang  

menjadikan kota wisata 

e.  Pembangunan pabrik-pabrik di kabupaten  

subang 

2.  Ancaman 

a.  Pelanggan akan hilang apabila fasilitas tidak  

ada perubahan 

b.  Banyak dibangun villa dan hotel dilingkungan  

sekitar 

c.  Persaingan harga 

d.  Persaingan fasilitas 

e.  Pemerintah tidak memperhatikan jalan raya  

yang menjadi akses utama 

  

Tabel 3.1 

Analisis SWOT Pada Sari Alam Hot Spring And Resort Hotel 

 

 

 

 

3.3 Matriks Faktor Strategi IE ( IFAS EFAS ) 

 Setelah mengetahui faktor strategi internal berupa 

kekuatan dan kelemahan serta faktor strategi eksternal 

berupa peluang dan ancaman Sari Alam Hot Spring And 

Resort Hotel, langkah selanjutnya adalah memasukan data 

angka hasil dari kuisioner dengan merata-ratakan, kemudian 

masukan nilai rata-rata pada kolom rating yang ada pada 

tabel IFAS dan EFAS, kemudian kalikan dengan faktor 

internal dan eksternal yang telah dberikan bobot sesuai 

kriteria pembobotan. 

 

Tabel 3.2  IFAS 

 

No 

Faktor - faktor Strategi 

Internal Bobot Rating 

Bobot x 

Rating Keterangan 

1 Kekuatan 
    

 

Kualitas produk (villa) yang 

ditawarkan dan fasilitas-

fasilitasnya memuaskan 

0,15 4 0,60 
Villa dan fasilitasnya disesuaikan 

dengan kondisi alam sekitar 

 
Letak Strategis 0,12 4 0,48 Letak berada dikawasan wisata 

 

Faktor 

Internal 

Kekuatan : 

 Kualitas Villa dan fasilitas-fasilitas yang 

ditawarkan memuaskan 

 Letak Strategis berada dikawasan wisata 

 Pelayanan semua karyawan sangat baik 

 Adanya kolam rendam air panas 

 Penampilan karyawan rapih dan menarik 

 Masih ada lahan kosong untuk pengembangan 

produk 

 

Kelemahan : 

 Promosi yang dilakukan kurang berjalan 

dengan baik 

 Akses jalan menuju lokasi rusak 

 Tidak ada fasilitas wifi disetiap villa 

 Tidak semua unit villa memliki dapur 

 Belum ada restauran yang memadai 

 Tidak ada saluran TV dari luar negri 

(TV Cable) 

 

Faktor 

Eksternal 

Peluang : 

 Meningkatnya pertumbuhan ekonomi 

 Meningkatnya kebutuhan wisatawan pada jasa 

penginapan 

 Dibukanya beberapa tempat wisata baru di 

kabupaten subang 

 Peraturan pemerintah kabupaten subang 

menjadikan kota wisata 

 Pembangunan pabrik-pabrik di kabupaten 

subang 

Ancaman : 

 Pelanggan akan hilang apabila fasilitas 

tidak ada perubahan 

 Banyak dibangun villa dan hotel 

dilingkungan sekitar 

 Persaingan harga 

 Persaingan fasilitas 

 Pemerintah tidak memperhatikan jalan 

raya yang menjadi akses utama 
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Adanya kolam rendam air 

panas 
0,10 4 0,40 

Air panas dari pegunungan 

tangkuban parahu 

 

Pelayanan semua karyawan 

terhadap pengunjung sangat 

baik 

0,10 4 0,40 
Etika sopan santun wajib dijalani 

oleh semua karyawan 

 

Penampilan karyawan rapih 

dan menarik 
0,07 3 0,21 Pakaian seragam, rapih dan bersih 

 
Masih ada lahan kosong 0,08 3 0,24 

Dapat digunakan sebagai tempat 

out bond 

 
Subtotal 0,62 

 
2,33 

 
2 Kelemahan 

    

 

Promosi yang dilakukan 

kurang berjalan dengan baik 
0,10 3 0,30 

Kurangnya pengetahuan 

karyawan tentang marketing 

 

Akses jalan menuju lokasi 

rusak 
0,10 4 0,40 

Jarang adanya perbaikan dari 

pemerintah setempat 

 

Tidak ada fasilitas wifi disetiap 

villa 
0,03 2 0,06 Dilakukan penambahan faslilitas 

 

Terkadang air kolam rendam 

tidak begitu panas 
0,06 3 0,18 

Adanya 2 jalur mata air dan 

Pengaruh alam 

 

Belum ada restaurant yang 

memadai 
0,05 3 0,15 

selama ini ruang makan disatukan 

dengan ruang café atau life musik 

 

Tidak ada saluran TV dari luar 

negeri 
0,04 3 0,12 Harus ada peningkatan fasilitas 

 
Sub Total 0,38 

 
1,56 

 

 
Jumlah 1,00 

 
3,89 

 
       

Sumber : pengolahan data Internal Sari Alam 

 

 

Hasil analisis pada tabel IFAS diatas menunjukan bahwa 

faktor kekuatan Sari Alam mempunyai subtotal nilai 2,33 , 

sedangkan kelemahannya mempunyai subtotal nilai 1,56 dan 

jumlah total keseluruhannya adalah 3,89. Seperti pada tabel 

IFAS, maka faktor-faktor strategis eksternal EFAS juga 

dilakukan identifikasi yang hasilnya ada pada tabel dibawah 

ini. 

 

     Tabel 3.3  EFAS 

 

No 

Faktor - faktor Strategi 

Eksternal Bobot Rating 

Bobot x 

Rating Keterangan 

1 Peluang 
    

 

Meningkatnya pertumbuhan 

ekonomi 
0,20 4 0,80 

Meningkatnya kebutuhan akan 

jasa penginapan 

 

Meningkatnya kebutuhan jasa 

penginapan 
0,15 3 0,45 Sarana rekreasi diwaktu liburan 

 

Peraturan pemerintah yang 

menjadikan kabupaten subang 

menjadi kota wisata 

0,10 3 0,30 
Mengingat banyaknya tempat 

wisata dikabupaten subang 

 

Dibukanya beberapa tempat 

wisata baru 
0,10 3 0,30 

banyak wisatawan yang mencari 

penginapan atau villa 

 

Pembangunan Pabrik-pabrik di 

kabupaten subang 
0,10 3 0,30 

Banyak tamu perusahaan dari luar 

dalam dan luar negri 

 
SUBTOTAL 0,60 

 
2,15 

 
2 Ancaman 

    

 

Pelanggan tetap akan hilang 

apabila fasilitas tidak ada 

perubahan 

0,10 4 0,40 
pelanggan tetap akan merasa 

bosan dengan fasilitas yang ada 

 

Banyak dibangun villa dan hotel 

di lingkungan sekitar 
0,07 2 0,14 

Akan menjadi ancaman dimasa 

sekarang dan yang akan datang 

 
Persaingan harga villa 0,08 2 0,16 Melakukan promo harga 

 

Persaingan fasilitas yang 

ditawarkan 
0,10 3 0,30 Melakukan inovasi pada fasilitas 

 

Pemerintah tidak 

memperhatikan jalan raya yang 

menjadi akses utama 

0,05 3 0,15 

kemungkinan pelanggan akan 

tetap merasa tidak puas dengan 

akses jalan ke Sari Alam 

 
SUBTOTAL 0,40 

 
1,15 

 

 
Jumlah 1,00 

 
3,30 
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Sumber : pengolahan data Internal Sari Alam 

 

 

Analisa tabel EFAS diatas menunjukan bahwa untuk faktor 

strategi eksternal subtotal dari peluang adalah 2,15, 

sedangkan ancaman mempunyai nilai 1,15 dan total 

keseluruhannya adalah 3,30. Nilai selisih yang diperoleh 

dimasukkan kedalam diagram untuk mengetahui kondisi 

perusahaan dan alternatif strategi. Berdasarkan hasil dari 

analisis faktor eksternal perusahaan pada matrik EFAS 

diperoleh hasil 1,00 (total skor peluang sebesar 2,15 

dikurangi total skor ancaman sebesar 1,15) untuk faktor 

peluang, sedangkan faktor internal perusahaan pada IFAS 

diperoleh hasil 0,77 (total kekuatan sebesar 2,33 dikurangi 

total skor untuk kelemahan sebesar 1,56 ) untuk faktor 

kekuatan, maka diagram SWOT dapat digambarkan pada 

diagram cartesius dibawah ini. 

 

Berdasarkan diagram diatas diketahui bahwa posisi Sari 

Alam Hot Spring And Resort Hotel berada dikuadran I. Pada 

diagram diatas diketahui perusahaan memiliki peluang 

lingkungan sebesar 2,15 dan memiliki kekuatan internal 

sebesar 2,33, maka strategi yang sesuai dengan kondisi 

perusahaan adalah strategi agresif atau perluasan untuk 

memaksimalkan kekuatan internal dan eksternal perusahaan. 

Sari Alam Hot Spring And Resort Hotel juga dapat 

melakukan strategi seperti pengembangan strategi 

pemasaran, pengembangan produk dan inovasi, hal ini 

dikarenakan Sari Alam berada dalam kondisi prima dan 

berkembang. 

 

3.4 Analisis Matrik IE (Internal – Eksternal) dan Matriks 

SWOT 

 Matrik IE terdiri dari dua dimensi, yaitu total skor dari 

dari matrik IFAS pada sumbu X (horizontal) dan total skor 

dari matrik EFAS pada sumbu Y.  Berdasarkan hasil analisis 

dari matrik IFAS dan EFAS yang dilakukan pada Sari Alam 

Hot Spring And Resort Hotel, dapat diketahui sumbu X 

matrik IE adalah total skor matrik IFAS sebesar 3,89 dan 

sumbu Y matrik IE adalah total skor matrik EFAS sebesar 

3,30 . 

 Hasil dari analisis matrik IE menunjukan bahwa Sari 

Alam Hot Spring Resort Hotel berada pada sel I, yang 

berarti bahwa sari alam memiliki strategi tumbuh dan bina ( 

grow and build ). Strategi tersebut didesain untuk mencapai 

pertumbuhan, baik dalam penjualan, asset, profit atau 

kombinasi ketiganya untuk mempertahankan keunggulan 

yang dimiliki oleh perusahaan dan memanfaatkannya 

kondisi untuk meraih peluang yang ada.Market penetration 

dan product development merupakan strategi yang biasa 

diterapkan oleh perusahaan-perusahaan pada posisi 

ini.Market penetration bertujuan untuk memperbesar pangsa 

pasar dengan usaha pemasaran yang maksimal, sedangkan 

product development bertujuan untuk meningkatkan 

penjualan dengan cara meningkatkan dan memodifikasi 

ragam produk yang sudah ada. Oleh karena itu, Sari Alam 

perlu menggunakan strategi ini dengan cara 

mengembangkan produk dan jasa seperti menambah jumlah 

unit villa dengan menggunakan lahan yang masih kosong, 

meningkatkan pelayanan terhadap pengunjung, 

menambahkan fasilitas-fasilitas yang belum ada dan 

meningkatkan fasilitas yang sudah ada, dan juga 

menurunkan harga villa diwaktu-waktu tertentu sehingga 

dapat menarik pengunjung untuk menginap. Strategi ini 
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dapat mempengaruhi tingkat hunian di Sari Alam.Hasil tersebut dapat dilihat pada Matriks IE dibawah ini. 

 
 

Tabel 3.4  Matriks SWOT (Hisyam, 1998) 

 

IFAS 

InternalStrategi 

Analysis Factor 

 

 

 

 

 

 

 

 

           EFAS 

    Eksternal Strategi 

        Analysis Factor 

Kekuatan (S) : 

1. Kualitas Villa dan fasilitas-

fasilitas yang ditawarkan 

memuaskan 

2. Letak Strategis berada 

dikawasan wisata 

3. Pelayanan semua karyawan 

sangat baik 

4. Adanya kolam rendam air 

panas 

5. Penampilan karyawan rapih 

dan menarik 

6. Masih ada lahan kosong 

untuk pengembangan 

produk 

 

Kelemahan  ( W ): 

1. Promosi yang dilakukan 

kurang berjalan dengan baik 

2. Akses jalan menuju lokasi 

rusak 

3. Tidak ada fasilitas wifi 

disetiap villa 

4. Tidak semua unit villa 

memliki dapur 

5. Belum ada restauran yang 

memadai 

6. Tidak ada saluran TV dari 

luar negri (TV Cable) 

 

Peluang ( O ) : 

1. Meningkatnya pertumbuhan 

ekonomi 

2. Meningkatnya kebutuhan 

wisatawan pada jasa 

penginapan 

3. Dibukanya beberapa tempat 

wisata baru di kabupaten 

subang 

4. Peraturan pemerintah 

kabupaten subang 

menjadikan kota wisata 

5. Pembangunan pabrik-pabrik 

di kabupaten subang 

 

Strategi SO 

1. Meningkatkan kualitas 

pelayanan 

2. Membuat pengembangan 

produk  baru  

3. Melakukan promo harga 

dengan mengadakan event 

agar dapat menarik 

pengunjung 

4. Menambah fasilitas dengan 

memanfaatkan lahan 

kosong 

 

Strategi WO 

1. Meningkatkan promosi dan 

memperbanyak relasi dengan 

hotel-hotel lain 

2. Menambahkan dan 

memperbaharui sarana dan 

prasarana  

3. Membuat jaringan 

pemasaran  

4. Membangun fasilitas khusus 

restauran 

Ancaman (T) : 

1. Pelanggan akan hilang 

Strategi ST 

1. Membuat fasilitas baru 

Strategi WT 

1. Mengadakan fasilitas wifi di 
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Sumber : data  diolah 

 

Berdasarkan analisis tersebut di atas menunjukkan bahwa 

kinerja perusahaan dapat ditentukan oleh kombinasi faktor 

internal dan eksternal. Kombinasi kedua faktor tersebut 

ditunjukkan dalam  hasil analisis SWOT sebagai berikut :  

1. Strategi SO ( Mendukung Strategi Grwoth)  

 Strategi ini dibuat berdasarkan jalan pikiran perusahaan, 

yaitu dengan memanfaatkan seluruh kekuatan untuk 

merebut dan memanfaatkan peluang sebesar-besarnya. 

Strategi SO yang ditempuh oleh Sari Alam Hot Spring 

And Resort Hotel yaitu : 

a.   Meningkatkan kualitas pelayanan 

b.  Membuat pengembangan produk (villa ) danfasilitas 

baru dengan memanfaatkan  lahan  kosong  

c. Melakukan promo harga dengan mengadakanevent 

agar dapat menarik pengunjung 

d.  Meningkatkan kualitas fasilitas yang ada saat ini 

2. Strategi ST ( Mendukung Strategi Diversifikasi )  

 Adalah Strategi dalam menggunakan kekuatan yang 

dimiliki perusahaan  untuk mengatasi ancaman. 

Strategi ST ditempuh oleh  yaitu :  

a.  Membuat fasilitas baru yaitu sarana out bond 

b.  Membuat promo harga dengan diskon di waktu-waktu 

tertentu 

3. Strategi WO ( Mendukung Strategi Turn-Around )  

 Strategi ini diterapkan berdasarkan pemanfaatan peluang 

yang ada dengan  cara meminimalkan kelemahan 

yang ada. Strategi WO yang ditempuh SariAlam Hot 

Spring And Resort Hotel antara lain:  

a.  Meningkatkan promosi dan memperbanyak relasi  

dengan hotel-hotel lain 

b. Menambahkan dan memperbaharui sarana dan  

prasarana 

c.  Membuat jaringan pemasaran 

4. Strategi WT ( Mendukung Strategi Defensif )  

 Strategi ini didasarkan pada kegiatan yang bersifat 

defensif dan berusaha  meminimalkan kelemahan yang 

ada serta menghindari ancaman. Strategi WT ditempuh 

oleh Sari Alam Hot Spring And Resort Hotel antara lain : 

a.   Mengadakan fasilitas wifi di setiap unit villa 

b.   Merenovasi interior villa dan menambah 

fasilitasyang dapat menunjang ketertarikan 

pengunjung terhadap villa yang ditawarkan, seperti 

menambah dapur di unit villa yang belummemiliki 

dapur. 

 Dari empat kemungkinan alternatif strategi yang 

diperoleh diatas, strategi yang paling tepat digunakan oleh 

Sari Alam Hot Spring And Resort Hotel guna tetap 

meningkatkan kualitas pelayanan yaitu perumusan strategi 

yang efektif akhirnya diperoleh adalah strategi SO yaitu 

strategi dengan menggunakan kekuatan ( Strength ) untuk 

memanfaatkan peluang ( Opportunies )yang dimiliki 

perusahaan yaitu :  

a.  Meningkatkan kualitas pelayanan 

b. Membuat pengembangan produk (villa) dan faslitas baru 

dengan memanfaatkan lahan kosong 

c. Melakukan promo harga dengan mengadakan event agar 

dapat menarik pengunjung 

d.  Meningkatkan kualitas fasilitas yang ada saat ini 

       Berdasarakan hasil semua analisis dengan menggunakan 

metode analisis SWOT, Sari Alam Hot Spring And Resort 

Hotel memiliki kekuatan yang dapat dipakai pada strategi 

tertentu, serta memanfaatkan peluang yang tepat dan secara 

bersamaan meminimalkan atau menghindari kelemahan dan 

ancaman yang ada. Maka  jelas adanya hubungan antara 

strategi pemasaran dengan tingkat hunian, semakin baik 

strategi yang dilakukan semakin banyak pula minat 

pengunjung untuk berkunjung ke Sari Alam. Pelayanan dari 

karyawan yang baik dan ramah, fasilitas-fasilitas terbaik 

yang disediakan dan harga yang terjangkau, dapat menarik 

minat pengunjung untuk datang dan menginap di Sari 

Alam.Hal ini dapat memungkinkan pengunjung menjadi 

pelanggan tetap di Sari Alam. Dalam menghadapi 

persaingan dimasa yang akan datang, Sari Alam berada pada 

posisi tumbuhkembang dan bina, dimana dengan 

memanfaatkan  peluang yang ada seperti lahan kosong yag 

tersedia, meningkatan fasilitas yang ada dan menambah 

fasilitas yang belum ada, dapat dilakukan oleh Sari Alam 

untuk meningkatkan tingkat hunian di Sari Alam Hot Spring 

And Resort Hotel. Oleh karena itu, posisi ini sangat 

menguntungkan perusahaan dengan memperbaiki 

kekurangan yang ada di Sari Alam Hot Spring And Resort 

Hotel dapat mengendalikan para pesaing yang ada maupun 

pesaing yang terbilang kuat.  

 

4.1   Kesimpulan  
 Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada bab-bab 

sebelumnya, maka pada bab ini dapat dikemukakan beberapa 

kesimpulan, yaitu : 

1. Berdasarkan analisis internal dan eksternal perusahaan 

beserta diagram cartesius, dapat diperoleh bahwa yang 

menjadi strategi utama Sari Alam Hot Spring And Resort 

Hotel adalah strategi Growth (perkembangan) dimana Sari 

Alam Hot Spring And Resort Hotel dapat mengembangkan 

produk berupa villa dengan memanfaatkan lahan kosong 

yang berada di area Sari Alam atau dibuatkan sarana out 

bond. Mengadakan suatu event atau promosi harga pun 

dapat dilakukan agar menarik minat pengunjung untuk 

menginap di Sari Alam. Disamping itu Sari Alam Hot 

apabila fasilitas tidak ada 

perubahan 

2. Banyak dibangun villa dan 

hotel dilingkungan sekitar 

3. Persaingan harga 

4. Persaingan fasilitas 

5. Pemerintah tidak 

memperhatikan jalan raya 

yang menjadi akses utama 

 

yaitu sarana out bond 

2. Membuat promo harga 

dengan diskon di waktu-

waktu tertentu 

3. Membangun faslitas out 

bond, camping groung 

setiap unit villa 

2. Merenovasi interior villa dan 

menambah fasilitas yang 

dapat menunjang 

ketertarikan pengunjung 

terhadap villa yang 

ditawarkan, seperti 

menambah dapur di unit 

villa yang belum memiliki 

dapur. 
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Spring And Resort Hotel dapat  

mengembangkankemampuan karyawan dengan 

meningkatkan pelayanan terhadap pengunjung, sehingga 

dapat mempromosikan pelayanan yang lebih baik. Hal ini 

sangat berpengaruh  pada tingkat hunian di Sari Alam Hot 

Spring And Resort Hotel. 

2.  Dalam menghadapi persaingan dimasa yang akan datang, 

Sari Alam berada pada posisi tumbuhkembang dan bina, 

dimana dengan memanfaatkan  peluang yang ada seperti 

meningkatnya kebutuhan wisatawan terhadap jasa 

penginapan, dibukanya tempat wisata baru di kabupaten 

subang, adanya lahan kosong yang tersedia, meningkatan 

fasilitas yang ada dan menambah fasilitas yang belum ada, 

dapat dilakukan oleh Sari Alam untuk meningkatkan tingkat 

hunian di Sari Alam Hot Spring And Resort Hotel 

3. Berdasarkan matriks SWOT maka dapat disimpulkan 

beberapa pengembangan melalui pertimbangan faktor 

internal dan eksternal perusahaan yang dapat bermanfaat 

bagi kemajuan Sari Alam Hot Spring And Resort Hotel 

dimasa yang akan datang 

4.2  Saran-saran  
Untuk meningkatkan pengembangan Sari Alam Hot Spring 

And Resort Hotel maka harus melakukan inovasi terhadap 

fasilitas yang ada saat ini. Disamping itu pula, lahan kosong 

yang masih tersedia di area sari alam, dapat dijadikan tempat 

out bond, camping ground dan sarana-sarana yang 

bermanfaat lainnya yang dapat menunjang perkembangan 

Sari Alam Hot Spring And Resort Hotel serta meningkatkan 

jumlah hunian. 
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