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Abstrak - Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Bekasi selatan merupakan sebuah perusahaan daerah yang
memiliki wewenang dalam penyediaan kebutuhan konsumsi air bersih bagi masyarakat di kota Bekasi. Saat ini,
kebutuhan air bersih utama untuk rumah tangga dan industri di Kota Bekasi dipasok oleh PDAM Bekasi selatan.
Namun, bagi rumah tangga dan industri pendistribusian air belum mampu mencukupi kebutuhan masyarakat
Bekasi. Melihat kondisi tersebut, PDAM dituntut untuk dapat meningkatkan dan mengembangkan kualitas
perusahaannya baik dalam hal pelayanan, kualitas produk maupun keefisienan dan keefektifitasan
organisasinya.Dari hasil dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa masyarakat kota Bekasi menginginkan
program air bersih cepat terlaksana bukan hanya slogan saja, dan agar setiap pemasangan di berlakukan
kembali adanya discount pemasangan air PAM. Untuk memperoleh data, penulis mendapatkan data dari BPS
(Badan Pusat Statistik).
Metode yang digunakan dalam penelitian adalah analisi s
SWOT(Strengths,Weakness,Oportunities and Threats).
Kata Kunci : Perusahaan Daerah air Minum, SWOT (Strengths, Weakness, Oporthunitues and Threats).
I. PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Berbagai jenis produk dan jasa sering kita jumpai
dalam kehidupan sehari-hari, misalnya saja salah
satunya adalah perusahaan air minum. Dimana air
merupakan kebutuhan yang pokok dalam kehidupan
ini, dan pastinya masyarakat sangat membutuhkannya
untuk melakukan aktivitas sehari-hari, dan kini setiap
konsumen tidak lagi sekedar untuk membeli suatu
produk, tapi juga segala aspek jasa dan pelayanan
yang melekat pada produksi tersebut.
Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Bekasi
selatan merupakan sebuah perusahaan daerah yang
memiliki wewenang dalam penyediaan kebutuhan
konsumsi air bersih bagi masyarakat di kota Bekasi.
Saat ini, kebutuhan air bersih utama untuk rumah
tangga dan industri di Kota Bekasi dipasok oleh
PDAM Bekasi selatan. Namun, bagi rumah tangga dan
industri pendistribusian air belum mampu mencukupi
kebutuhan masyarakat Bekasi. Melihat kondisi
tersebut, PDAM dituntut untuk dapat meningkatkan
dan mengembangkan kualitas perusahaannya baik
dalam hal pelayanan, kualitas produk maupun
keefisienan dan keefektifitasan organisasinya. Hal
tersebut dilakukan sebagai upaya untuk melakukan
penyesuaian terhadap perkembangan lingkungan yang
semakin dinamis sehingga dapat meningkatkan
akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi kepada
pencapaian hasil. Oleh sebab itu manajer pemasaran
harus dapat memilih dan mempergunakan salah satu
alat pemasaran yang menyangkut kombinasi produk,
harga, promosi, iklan dan saluran atau ilmu dalam
marketing.Jika perusahaan menjalankan dengan baik
tentu perusahaan tidak akan menjalani hambatan
dalam memasarkan produknya.

Perusahaan Daerah air Minum (PDAM) Bekasi
selatan menyadari pentingnya menyusun strategi
pemasaran. Perusahaan ini bergerak di bidang jasa
penyediaan air bersih yang bertempat di Bekasi
selatan.
Melihat permasalahan dan berdasarkan latar belakang
masalah diatas, maka penulis tertarik untuk
mengambil
judul
“EVALUASI
STRATEGI
PEMASARAN PADA PDAM CABANG BEKASI
SELATAN”
1.2
Rumusan Masalah
Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan
sebelumnya, maka penulis mengangkat sebuah
masalah untuk di selesaikan yaitu Apakah strategi
pemasaran
yang
dilaksanakan
sudah
dapat
memberikan manfaat bagi perusahaan?
1.3
Tujuan Penelitian
Berkenaan dengan latar belakang masalah dan
perumusan masalah yang telah dikemukakan diatas,
maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut untuk
mengevaluasi strategi pemasaran yang dilakukan oleh
PDAM Bekasi selatan.
II. LANDASAN TEORI
2.1 Desain Riset
Jenis desin riset dalam penelitian ini yaitu penelitian
kausalitas, yaitu menganalisis hubungan variabel 1
dengan variabel lainnya.
2.2 Variable Penelitian dan Definisi Operasional
Variabel
Variabel kebijakan manajemen yang akan dikaji
dalam penelitian ini
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meliputi:
1. Product
2. Price
3. Location
4. Promotion
5. People
6. Jumlah pelanggan
2.3. Data dan Teknik Pengumpulan Data
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
data sekunder. Data sekunder yaitu data primer yang
diperoleh oleh pihak lain atau data primer yang telah
diolah lebih lanjut dan disajikan oleh pengumpul data
primer atau oleh pihak lain. Dalam penelitian ini
sumber data yang digunakan berasal dari Badan Pusat
Statistik (BPS).
2.4. Metode Analisis Data
Dalam menganalisis data dilakukan dengan
teknik analisis SWOT
(Strengths,Weakness,Oportunities and Threats).
Analisis SWOT pada Perusahaan Air Minum (PDAM)
Bekasi selatan adalah sebagai berikut:
1. Product
Kekuatan:
a. Memiliki banyak saluran air baik dari sungai
maupun kali.
b. Kebutuhan air terpenuhi dari setiap cabangnya
c. Adanya program colectif dan pribadi dari setiap
pemasangannya.
Kelemahan:
~ Terkadang air keruh
2. Price
Kekuatan:
a. Harga sesuai pemakaian
b. Harga pemasangan bisa dicicil kalau colectif dan
ada discountnya setiap tgl 17 agustus
Kelemahan:
Harga pemasangan kalau pribadi lebih mahal
dan harus cash
3.Place
Kekuatan:
a. Letak Strategis karena di dalam Kota.
b. Dekat dengan dengan saluran Air seperti sungai
atau kali.
Kelemahan:
~ Adanya Air minum dalam kemasan dan air bersih
di jual di tukang pikulan .
4. Promotion
Kekuatan:
a.Perusahaan air Minum (PDAM) sudah terkenal
sebagai penyuplai Air bersih.
b.Dana promosi besar, sehingga memungkinkan untuk
menyebarkan produknya.
c. Nama besar PDAM sudah terkemuka di Indonesia
Kelemahan:
a. Promosi dilakukan di semua cabang.
b. Kurangnya komitmen antar cabang.
5. People
Kekuatan:
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a. Karyawan-karyawannya di seleksi terlebih
dahulu.

b. Rata-rata dari bagian yang sudah berpengalaman
di bidangnya masing-masing.adalah kemampuan
dan kemauan perusahaan dalam menjawab dan
mengatasi masalah, perbaikan masalah, perbaikan
lingkungan bisnis, seperti ekonomi, sosial,
politik dan perkembangan teknologi (Kotler,
2000).
III. PEMBAHASAN
3.1 Strategi Pemasaran
Definisi strategi bagi dunia usaha yang terkenal adalah
dari Chandler (1962) dalam Sistianto (2003) yakni
strategi adalah penentuan tujuan dan sasaran jangka
panjang suatu enterprise dan adopsi tindakan-tindakan
dan alokasi sumber daya yang diperlukan untuk
mencapai sasaran-sasaran tersebut. Diperjelas lagi
oleh Sidik (2000) dalam Sistianto (2003) bahwa
strategi adalah konsep multi dimensi yang mencakup
semua kegiatan kritikal suatu perusahaan yang
diperlukan yang dipacu oleh lingkungan perusahaan.
Strategi pemasaran adalah ilmu yang mempelajari
pemasaran dan strategi melalui analisis, pilihan dan
implementasi strategi yang diterapkan dalam bisnis
atau industri. Jain (1990) dalam Handoko (2002)
menyatakan bahwa secara esensial ada tiga faktor
yang dikenal dengan 3 the strategic 3c’s yang perlu
diperhatikan dalam membuat strategi pemasaran yaitu:
Consumer, Competition and Company. Strategi
pemasaran yang diadakan oleh suatu perusahaan harus
dapat membedakan dirinya sendiri secara efektif dari
kompetitornya dan mengalokasikan kekuatannya yang
khusus untuk memberikan nilai yang baik kepada
konsumen. Strategi pemasaran yang baik ditandai oleh
perubahan tingkat persaingan dalam industri tempat
perusahaan berada disebabkan oleh beberapa
faktor (Kotler, 2000):
1. Ancaman masuknya pemasok baru dalam industri.
2. Ancaman timbulnya produk atau jasa pengganti
pasar.
3. Kekuatan tawar menawar pemasok.
4. Kekuatan tawar menawar pembeli.
5. Tingkat persaingan diantara perusahaan-perusahaan
atau pesaing yang ada.
Ada kekuatan yang mempengaruhi kompetisi tersebut
dikenal dengan “the fiveforces – model of
competition”.
Yang penting untuk diperhatikan adalah bagaimana
perusahaan dalam dalam mengidentifikasi kekuatan
dan kelemahan (strengths and weaknesses)
perusahaannya, serta mengidentifikasi peluang dan
ancaman (opportunities and threats) yang ada dalam
industrinya. Analisis SWOT (Strengths, Weaknesses,
Opportunities and Threats) tersebut memberikan
gambaran kepada perusahaan tentang strategi yang
harus dilakukan. Faktor lain yang tidak kalah
pentingnya
Strategi pemasaran yang baik
ditandai oleh:
~ Definisi pasar yang jelas.
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~ Cocok antara kekuatan perusahaan dengan
kebutuhan pasar, dan
~ Kinerja yang superior, relatif terhadap kompetisi
dalam faktor kunci sukses (key success factors) dari
suatu bisnis atau perusahaan.
Harper, Arville & Jean Claude (2000) dalam Sistianto
(2003) mengatakan bahwa keberhasilan perusahaan
ditentukan oleh 2 aspek kecocokan strategis.
Pertama, strategi pemasarannya yang harus cocok
dengan kebutuhan dan hambatan-hambatan dari
lingkungan pasar. Kedua, perusahaan harus mampu
dengan efektif menerapkan strateginya. Apabila
perusahaan tidak mampu menerapkan strategi
pilihannya dengan efektif atau strateginya tidak cocok
dengan situasi yang dihadapinya maka akan muncul
berbagai masalah.Strategi pemasaran dapat berfokus
pada persaingan dan kebutuhan konsumen. Strategi
pemasaran
dapat timbul
dengan
mengikuti
perkembangan seperti:
a. Kecepatan perubahan pasar yang dapat menciptakan
kesempatan bagi perusahaan dan ancaman bagi
yang lainnya.
b. Top manajemen melakukan penekanan sedangkan
perkembangan pasar sekarang berkompetisi sangat
kuat.
Yang perlu diperhatikan dalam merumuskan strategi
pemasaran yaitu sederhana, unik, desain, kreatif,
tegas, artikulatif dan dapat dilaksanakan (Mitzberg,
1990 dalam Sistianto, 2003).
3.1.3 Langkah-Langkah Strategi Pemasaran
Berkaitan dengan kondisi pasar yang sangat luas serta
memiliki orientasi membeli yang bermacam-macam
dalam setiap pasar, maka suatu perusahaan dapat
mengidentifikasi segmen pasar yang paling menarik
dan perusahaan dapat memenuhinya secara efektif.
Kotler (2000) mengatakan bahwa jantung dari strategi
pemasaran modern adalah segmenting, targeting, dan
positioning (STP).
Adapun langkah-langkah yang ditempuh dalam
menentukan STP adalah
sebagai berikut:
1. Segmentasi pasar, kegiatan ini terdiri atas:
a.Mengidentifikasi
segmen
variabel
dan
mensegmenkan pasar tersebut.
b.Mengembangkan profil dari hasil segmentasi
pasar.
2. Penentuan pasar sasaran, meliputi kegiatan:
a.Mengevaluasi daya tarik dari setiap segmen
pasar.
b.Memilih salah satu atau lebih dari segmen pasar
tersebut.
3. Positioning produk, meliputi kegiatan:
a.Mengidentifikasi konsep positioning yang
mungkin untuk setiap pasar sasaran.
b.Memilih,
mengembangkan
dan
mngkomunikasikan konsep positioning yang
diambil.

mengimplementasikan strategi tersebut pada bauran
pemasaran (marketing mix) yang mencakup produk,
harga, distribusi atau lokasi dan promosi sedangkan
menurut Lupiyoadi dan Hamdani ditambah people
adalah sebagai berikut:
a. Product Policy
Perusahaan akan selalu berusaha mengembangkan
produk-produk
yang
dihasilkan
baik
segi
pengembangan desain, mutu, ukuran dan citra produk
agar sesuai dengan kebutuhan dan permintaan
konsumen atau pasar.
b. Pricing Policy
Dalam melakukan penjualan produk-produknya
perusahaan dapat menganut kebijakan-kebijakan harga
antara lain:
1. Kebijakan harga kompetitif, artinya harga yang
diterapkan bukan hanya mempertimbangkan dari
segi rupiah persatuannya saja, tetapi juga dari segi
pelayanannya.
2. Kebijakan harga khusus. Harga yang diterapkan
dari kebijakan seperti ini adalah untuk
mempertimbangkan para pelanggan yang benarbenar potensial sehingga diharapkan volume
penjualan bias ditingkatkan dan hubungan yang
baik dengan pelanggan tersebut dapat dipelihara
dengan baik.
3. Kebijakan harga berdasarkan persepsi pembeli.
Penetapan harga ini berdasarkan pada persepsi atas
nilai yang dilakukan oleh pembeli,bias atas biaya
penjual. Perusahaan yang menggunakan kebijakan
ini meyakinkan pembeli mengenai berbagai
tawaran dari produsen lain yang sangat bersaing.
c. Distribution Policy/Location
Pemilihan saluran distribusi yang akan digunakan
untuk me-launchingproduk yang dihasilkan adalah
didasarkan atas pemikiran bahwa saluran distribusi
yang diciptakan akan menunjukkan kelancaran arus
produk ke konsumen, sehingga konsumen tidak akan
menemui kesulitan dalam mencari barang tersebut
pada saat barang tersebut dibutuhkan. Dengan kata
lain memberikan perhatian secara seksama bidang
distribusi akan menjadikan bidang yang potensial
dapat dikembangkan dengan penghematan biaya dan
dapat menyempurnakan kepuasan pelanggan.
d. Promotion Policy
Kebijakan promosi penjualan yang berasal dari
sasaran pemasaran dapat dikembangkan melalui
sasaran komunikasi pemasaran yang pokok untuk
produk yang bersangkutan. Sasaran khusus promosi
penjualan akan berbeda-beda menurut jenis pasar
sasaran yang dituju. Terhadap konsumen, sasaran
promosi penjualan adalah mendorong penggunaan
atau pembelian yang lebih besar atas unit produk yang
ditawarkan.
e. People
Pemilihan sumber daya manusia yang andal terlihat
dari kualitas, jenjang pendidikan dan pengalamanpengalaman yang mereka miliki serta kemampuan
untuk berkomunikasi.

3.1.4 Implementasi Bauran Pemasaran
Menurut Kotler (2000), beberapa alternatif yang
mungkin dapat dilakukan oleh perusahaan adalah
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3.1.5 Customer Value sebagai Sumber Keunggulan
Bersaing
Permintaan konsumen yang terus meningkat,
persaingan global dan pertumbuhan ekonomi yang
lambat, banyak organisasi mencari cara baru untuk
menciptakan dan mempertahankan keunggulan
bersaing. Pada waktu lalu lebih banyak melihat ke
dalam organisasi dengan pengembangan seperti
kualitas manajemen, reengineering, down sizing
restructuring. Organisasi kualitas banyak membantu
manajer dalam memperbaiki proses dan produk. Salah
satu sumber keunggulan bersaing di masa datang yang
penting
adalah
orientasi
keluar
terhadap
konsumen.Dalam melakukan pengembangan, seorang
manajer harus mempertimbangkan pengukuran
kepuasan konsumen sebagai suara dari konsumen
untuk perbaikan kualitas. Aplikasi pengukuran
kepuasan konsumen menurun dari beberapa standar
karena beberapa alasan. Pertama, banyak organisasi
menempatkan strategi kepuasan konsumen. Kedua,
meskipun
diukur
tetapi
hasilnya
kurang
ditindaklanjuti. Jika evaluasi tidak diteruskan dengan
mempelajari tentang customer value akan kurang
bermanfaat bagi manajer untuk menanggapi evaluasi.
Ketiga, walaupun organisasi telah menanggapi
masalah pada kepuasan konsumen kadang-kadang
data kepuasan konsumen tidak bertoleransi tinggi
dengan performance organisasi. Terlihat dari
konsumen
yang
berhubungan
erat
dengan
performance akan menurun dari waktu ke
waktu.Sehingga jika organisasi tidak melakukan
perubahan sesuai dengan keinginan dan kebutuhan
konsumen maka akan terjadi penurunan kepuasan
konsumen. Masalah di atas menyebabkan hilangnya
kepercayaan manajer untuk melakukan pengukuran
kepuasan konsumen.Untuk memberikan pelayanan
aktif, tenaga pemasaran harus kontak dengan personel
untuk mengetahui keinginan pelanggan. Menurut
Darey & Jacks (2001) dalam Setianto (2004)
Marketing: Meningkatkan kinerja pemasaran,kontak
pelanggan harus perfect (sempurna):
d. Polite (sopan)
Kesopanan harus ditampilkan selama proses
komunikasi dengan pelanggan harus tulus melibatkan
sentuhan pribadi yang menyenangkan sehingga
membuat lebih baik dan dijaga apapun situasi serta
tekanannya.
e. Efficient (efisien)
Segalanya harus dilakukan dengan benar dan itu
berarti untuk kenyamanan pelanggan, bukan untuk
kesesuaian sistem organisasi, terutama yang
berhubungan dengan birokrasi.
f. Respectful (hormat)
Beberapa pelanggan ingin dihormati, yang lainnya
biasa saja tetapi rasa hormat harus tetap ada. Sebagai
contoh adalah pemahaman sikap pelanggan terhadap
waktu, apakah pelanggan ingin segala sesuatunya
dilakukan dengan cepat karena sebagai guru? Ataukah
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mereka menghasilkan waktu pada barang tertentu
dengan maksud lebih teliti.
memilih.
g. Friendly (ramah)
Tingkat keramahan harus tetap dinilai, tidak setiap
pelanggan menginginkannya secara berlebihan ada
waktu yang cepat, tetapi setiap orang menginginkan
transaksi berjalan lancar.
h. Enthusiastic (antusias)
Minat pada pelanggan (sesuatu yang dianggap paling
perlu untuk pemeliharaan pelanggan yang baik) sangat
disarankan melalui sikap antusias.
i. Cheerful (menyenangkan)
Hal ini harus dijaga, bahkan jika sedang dalam
kemurungan. Pelanggan tidak ingin merasa bahwa
seluruh
bisnis
mereka
sedang
ditangani,mengecewakan mereka.
j. Tactful (bijaksana)
Banyak situasi pelanggan yang memilih aspek yang
rahasia atau sensitif dan menghormati aspek itu sangat
dihargai. Hal-hal pokok yang mendasari kualitas
layanan adalah dimensi,dimensinya yang dapat
digunakan untuk mengevaluasi kualitas layanan tanpa
memandang jenis layanannya. Pada penelitian awal
Parasuraman, Zenithalm, and Berry (1985) dalam
Setianto (2004) mengidentifikasikan 10 dimensi
pokok dari kualitas pelayanan, yaitu:
1. Reabilitas
2. Daya tangkap
3. Kompetisi
4. Akses komunikasi
5. Kesopanan
6. Kredibilitas
7. Keamanan
8. Kemampuan memahami pelanggan
9. Komunikasi
10. Bentuk fisik
Garvil (1907) dalam Setianto (2004)
menegaskan 8 dimensi kualitas:
1. Performance (tampilan)
2. Features (tambahan fungsi)
3. Reabilitas (kehandalan)
4. Comformaty (kecocokan)
5. Duability (daya tahan)
6. Service ability (kecakapan, kesopanan, dan produk
mudah diperbaiki)
7. Aesthetic (estetika)
8. Perceived quality (citra atau reputasi produk yang
diterima)
III. ANALISIS KEBIJAKAN MANEJEMEN
3.1 DISKRIPSI EVALUASI ATAS HASIL
IMPLEMENTASI STRATEGI
Tabel 4.1 Perbandingan Strategi Pemasaran pada
Nama
2009/2010
2010/2011
Program
Air bersih
Air bersih dan layak pakai
Price
Discount setiap Karena banyak yang sudah
tgl 17 agustus
melakukan pemasangan
Bagi pemasang
PAM jadi pemasangan
baru,dan jika
dilakukan secara pribadi
collectif dari
sebesar Rp.1.200.000
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Lokasi

Promosi

harga 1.100.000
bisa berkurang
menjadi
800.000
Bekasi:Bekasi
selatan
Pesaing:Air
bersih tukang
pikulan

Penyebaran dari
mulut ke mulut

People

b.Dana promosi besar, sehingga

Bekasi:membuka cabang
baru di Bekasi timur
Pesaing: Air bersih tukang
pikulan dan Air dalam
kemasan
Kebijakan:
1. Memperbaiki fasilitas
pembayaran dan
memperbaiki pipa yang
rusak
Penyebaran dari mulut ke
mulut
Penyuluhan untuk
menggunakan produk Air
bersih PAM
a. Karyawankaryawannya di seleksi
terlebih dahulu.
b. Rata-rata dari bagian
yang sudah
berpengalaman di
bidangnya masingmasing.

IV. KESIMPULAN
4.1 Kesimpulan.
Kesimpulan yang didapat dari penelitian ini adalah:
1. Product
Kekuatan:
a. Memiliki banyak saluran air baik dari sungai
maupun kali.
b. Kebutuhan air terpenuhi dari setiap cabangnya
c Adanya program colectif dan pribadi dari setiap
pemasangannya.
Kelemahan:
~ .Terkadang air keruh
2. Price
Kekuatan:
a. Harga sesuai pemakaian
b. Harga pemasangan bisa dicicil kalau colectif dan
ada discountnya setiap tgl 17 agustus
Kelemahan:
~ Harga pemasangan kalau pribadi lebih
mahal dan harus cash
3.Place
Kekuatan:
a. Letak Strategis karena di dalam Kota.
b. Dekat dengan dengan saluran Air seperti sungai
atau kali.
Kelemahan:
~ Adanya Air minum dalam kemasan dan air bersih
di jual di tukang pikulan .
4. Promotion
Kekuatan:
a.Perusahaan air Minum (PDAM) sudah terkenal
sebagai penyuplai Air bersih.

memungkinkan
untuk menyebarkan produknya.
c..Nama besar PDAM sudah terkemuka di Indonesia
Kelemahan:
a. Promosi dilakukan di semua cabang.
b. Kurangnya komitmen antar cabang.
5. People
Kekuatan:
a. Karyawan-karyawannya di seleksi terlebih dahulu.
b.Rata-rata dari bagian yang sudah berpengalaman di
bidangnya masing-masing.
4.2 Saran
Memperbaiki fasilitas pembayaran dan pipa enyaluran
air bersih serta memperbaiki nama baik PDAM ebagai
mana perusahaan tersebut untuk mencanangkan air
bersih bukan air keruh.
DAFTAR REFERENSI
[1.]Lupiyoadi, Rambat dan Hamdani, A, “Manajemen
Pemasaran Jasa”, Edisi 2, Salemba Empat, 2006.
[2.]Kotler,Philip,“Manajemen
Pemasaran
Edisi
Millenium”, Alih Bahasa Hendra Teguh, SE, AKT
(ed, Ronny A. Rusli, SE, AKT), Jakarta, 2000.
[3.]Riza Indunita,2006, Strategi Pemasaran Dalam
Meningkatkan Volume Penjualan Pada PDAM
Biodata Penulis
Revita Imaniyar, memperoleh gelar Sarjana Ekonomi
(SE), Jurusan Ilmu Akuntansi STMIK Gunadharma
Jakarta, Lulus tahun 2009. Saat ini menjadi Dosen di
AMIK BSI Bekasi
Erika Dwi Kustanti, memperoleh gelar Sarjana
Sastra (SS), Jurusaan Bahasa Inggris STBA Nusa
Mandiri Jakarta, Lulus tahun 2012. Saat ini menjadi
Staff PMB online di BSI Dewi Sartika.

Prosiding SNIT 2014: Hal. B-17

