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Matriks Strengths-Weakness-Opportunities-Threats (SWOT) 

membantu manajer mengembangkan empat jenis strategi:

• Strategi SO (strengths - opportunities)

• Strategi WO (weakness - opportunities)

• Strategi ST (strengths - threats)

• Strategi WT (weakness – threats)

SWOT Matrix
- The Matching Stage -
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A SWOT Matrix for Apple



OPPORTUNITY AND THREATS (EKSTERNAL FACTOR)

1. Wabah virus corona - Pabrikan Apple seperti Foxxconn terpaksa berhenti akibat virus corona di China. 

Selain itu, toko Apple di China menutup pintu mereka sehingga menimbulkan masalah lebih lanjut. China 

menyumbang $ 43 miliar dari penjualan pada 2019, kira-kira 16,5% dari total penjualan, tetapi sekarang

penjualan telah anjlok. Tidak hanya rantai pasokan Apple yang terganggu, tetapi ritel di seluruh dunia 

juga mengalami penguncian di pasar utama.

2. Intensitas Persaingan - Ponsel pintar adalah pasar yang ramai di mana semakin banyak perusahaan

elektronik konsumen sekarang bersaing. Merek terkuat saat ini adalah Samsung, tetapi pasar untuk

smartphone, streaming musik, streaming hiburan menjadi lebih kompetitif. Sebagai contoh, Disney dulu

melisensikan kontennya ke Netflix tetapi baru-baru ini meluncurkan Disney +. Asia telah melihat layanan

video streaming buatannya sendiri seperti Youku Tudou dan Hooq.

3. Merek Disruptif Baru - Oppo yang sebagian besar tidak dikenal di barat telah berkembang menjadi

smartphone top China - kasus yang jelas mengganggu pemain mapan. Pendatang baru yang 

mengganggu ini dapat memperluas dan mengikis dominasi Apple dengan menawarkan ponsel berbiaya

lebih rendah dengan fitur serupa ke pasar kelas bawah kemudian pindah ke pasar kelas atas dengan

ponsel kelas atas.

4. Tarif China - Pemerintah AS telah memberlakukan tarif impor dari China. Tak pelak hal ini akan

menyebabkan peningkatan biaya produk Apple secara keseluruhan. Ini dapat menciptakan badai yang 

sempurna dan seiring dengan virus corona dan pembicaraan tentang penurunan ekonomi, bahkan

penggemar setia Apple mungkin mencari hiburan dengan smartphone berbiaya rendah.

5. Meningkatnya Biaya di Cina - Biaya tenaga kerja di China telah dan terus meningkat seiring dengan

perkembangan ekonomi China. Pada gilirannya, ini dapat memberikan tekanan lebih lanjut pada harga

pada saat Apple terus mendorong produk premium ke versi yang lebih ekonomis.

6. Pelanggaran Kekayaan Intelektual - Apple dan Broadcom harus membayar $ 1,1 miliar karena melanggar

paten Institut Teknologi California. Meskipun Apple memiliki uang untuk membayarnya, hal itu

mempertanyakan etika dan pendekatan mereka terhadap kekayaan intelektual dan potensi kasus terkait.



STRENGTH AND WEAKNESS (INTERNAL FACTOR)

1. Produk Harga Tinggi - IPhone mewakili lebih dari 55% pendapatan Apple pada 2019. Namun, penjualan iPhone baru-

baru ini merosot, turun dari $ 165 miliar pada 2018 menjadi $ 139 miliar pada 2019. Apple menetapkan harga premium 

untuk semua produknya dan di Negara berkembang Apple menetapkan harga sendiri di luar pasar. Smartphone dengan

harga lebih rendah mengambil pangsa pasar dan di Asia Apple kalah bersaing dengan merek-merek seperti Huawei 

China sekarang menyumbang 30% dari pasar ponsel cerdas tetapi Apple melihat penurunan tajam dalam penjualan

lebih dari 30%.

2. Set Produk Sempit - Apple berfokus pada serangkaian produk yang sangat tipis dan sering kali membatasi jumlah

varietas. Harga tinggi dan kisaran sempit dapat membatasi pertumbuhan di Negara berkembang di mana pesaing yang 

lebih kecil memiliki ponsel dengan fitur serupa dengan harga lebih rendah. Kelemahan selanjutnya adalah tidak semua

produk dalam kisaran tersebut berhasil. HomePod bukanlah speaker pintar yang sangat baik dan tidak memiliki

pengaruh apa pun di pasar. Amazon dan Google masih mendominasi dengan jangkauan speaker mereka.

3. Ketidaksesuaian dengan perangkat lunak lain - Apple telah lama dikritik karena buruknya koneksi perangkat dan 

perangkat lunak Apple dengan perangkat non-Apple lainnya.

4. Kurangnya inovasi - Ada banyak peningkatan dalam jajaran Apple - fitur-fitur baru dengan iPhone (dan harga tinggi

untuk menyertainya), fitur-fitur baru untuk iPad tetapi tidak ada produk terobosan nyata yang diluncurkan baru-baru ini. 

Banyak analis mempertanyakan apakah Apple telah kehilangan semangat inovatifnya dan hanya bermain aman dengan

memperluas layanan daripada membuat produk baru.

5. Bersaing di pasar non-inti - Perpindahan Apple ke layanan dapat membuahkan hasil, tetapi Apple belum pernah menjadi

bisnis platform sebelumnya. Sekarang melawan pemimpin platform terlahir murni seperti Netflix, Disney dan Amazon. 

Kebanyakan orang akan menyukai satu atau mungkin dua layanan paling banyak dan Apple baru saja masuk ke pasar 

ini - apakah akan berhasil dalam jangka panjang masih harus dilihat. Sementara itu, Apple menghadapi kondisi pasar 

yang sulit di pasar produk tradisionalnya.

6. Distribusi dan Kemitraan Terbatas - Apple memiliki jumlah toko dan jaringan distribusi yang terbatas. Ini memiliki toko di 

25 Negara yang meninggalkan banyak celah dalam distribusi ritel di seluruh dunia. Meskipun Apple berurusan dengan

mitra ritel, ini dipilih dengan cermat dan terbatas.

7. China dan Asia - Penjualan di China menurun dan tidak ada pertumbuhan nyata di negara Asia lainnya. Ini bisa menjadi

masalah bagi Apple di masa depan. Jika negara-negara barat jatuh ke dalam resesi penjualan produk premium Apple 

akan turun meninggalkan Apple terekspos. Anda dapat melihat dari infografik Apple selama tiga tahun terakhir

pendapatan kinerja China dan Sisa Asia.
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