
ANALISIS STRATEGI PENGEMBANGAN BISNIS
(Studi Pada Industri Kerajinan Gerabah Desa Negara Ratu

Kecamatan Natar)

(Skripsi)

Oleh

AAN NOVIANTO

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG

BANDAR LAMPUNG
2017



ABSTRACT

ANALYSIS OF BUSINESS DEVELOPMENT STRATEGY
(Study on Pottery Craft Industry Village Of Negara Ratu

District Of Natar)

By

AAN NOVIANTO

This study aimed to analyze the appropriate business development strategy to be
applied to the pottery industry Village Of Negara Ratu District Of Natar. This
research uses descriptive research with qualitative approach. Sources of data
used in this study are primary data ie informants and secondary data are
documents, journals and so forth. Data collection techniques used are
observation, interview, documentation, literature and koesioner. Technical
analysis of data used is by using SWOT analysis. The results showed that of the
analytical results obtained by using SWOT diagram position pottery industry
Village Of Negara Ratu District Of Natar Is in cell I meaning in an aggressive
position, and the right strategy in this position is a growth strategy (Growth
Oriented Strategy). then the appropriate strategic alternatives for business
development / industrial enterprises pottery Village Of Negara Ratu District Of
Natar Using the SWOT matrix is a SO strategy (Strength-Oppourtunities) by
utilizing the strengths of the industry to seize the opportunities that exist, by doing
product development, market development (Expanding Marketing Area) and
Increasing the Quality of Human Resources (Training of human resources to
remain skilled in the field of pottery).

Keywords: SWOT Analysis, Business Strategy, Pottery Industry



ABSTRAK

ANALISIS STRATEGI PENGEMBANGAN BISNIS
(Studi Pada Industri Kerajinan Gerabah Desa Negara Ratu

Kecamatan Natar)

Oleh

AAN NOVIANTO

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi pengembangan bisnis yang
tepat untuk diterapkan pada industri kerajinan gerabah Desa Negara Ratu
Kecamatan Natar. Jenis penelitian menggunakan penelitian deskriptif dengan
pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
data primer yaitu informan dan data sekunder yaitu dokumen, journal dan
sebagainya. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi,
wawancara, dokumentasi, literatur dan koesioner. Teknis analisis data yang
digunakan yaitu dengan menggunakan analisis SWOT. Hasil penelitian
menunjukan bahwa dari hasil analisis dengan menggunakan diagram SWOT
didapatkan posisi industri kerajinan gerabah Desa Negara Ratu Kecamatan Natar
berada pada sel I yang berarti pada posisi agresif, dan strategi yang tepat pada
posisi ini adalah strategi pertumbuhan (Growth Oriented Strategy). Maka,
alternatif strategi yang sesuai untuk pengembangan bisnis/usaha industri kerajinan
gerabah Desa Negara Ratu Kecamatan Natar dengan menggunakan matrik SWOT
adalah strategi S-O (Strength–Oppourtunities) yaitu dengan memanfaatkan
kekuatan yang dimiliki industri untuk meraih peluang yang ada, dengan cara
melakukan pengembangan produk, pengembangan pasar (Memperluas Wilayah
Pemasaran) dan Peningkatan Kualitas SDM (Pelatihan SDM agar tetap terampil
dibidang gerabah).

Kata Kunci: Analisis SWOT, Strategi Bisnis, Industri Kerajinan Gerabah
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring dengan perkembangan zaman saat ini maka dunia usaha turut

mengalami perkembangan yang positif. Hal itu terlihat dari banyaknya unit–

unit usaha yang semakin bertambah baik usaha dalam skala kecil, menengah

maupun skala besar. Mengingat bahwa sekarang ini sudah memasuki era

globalisasi maka peran sektor industri sangat dibutuhkan untuk menopang

perekonomian di Indonesia. Disisi lain persaingan perindustrian saat ini

semakin ketat. Hal inilah yang membuat produsen terpacu untuk melakukan

pembenahan agar memiliki daya saing yang unggul sehingga mampu

berkompetisi ditengah ketatnya perkembangan perindustrian.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) industri merupakan sebuah kesatuan

unit usaha yang menjalankan suatu aktivitas ekonomi yang bertujuan untuk

menghasilkan barang maupun jasa yang berdomisili pada suatu tempat atau

lokasi tertentu dan memiliki catatan administrasi masing-masing. Salah satu

sektor industri yang menarik perhatian pemerintah adalah sektor industri kecil

dan menengah (IKM) hal ini dapat dilihat dari pernyataan berikut ini:
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Sampai saat ini IKM menyumbang 34,56 persen terhadap pertumbuhan

industri pengolahan nonmigas secara keseluruhan. Angka ini dapat tercapai

karena dukungan lebih kurang 3,6 juta unit usaha, yang merupakan 90 persen

dari total unit usaha industri nasional. Serapan tenaga kerjanya yang

mencapai 10,3 juta orang, tentunya berdampak pada meningkatnya ekonomi

nasional serta mengurangi kemiskinan. Kemenperin mencatat hingga 2013,

IKM kerajinan jenis bordir dan sulaman sebanyak 23.194 unit usaha dengan

tenaga kerja sebanyak 80.380 orang dengan nilai ekspor mencapai USD 13,59

juta. IKM kerajinan anyaman mencapai 933.389 unit usaha dengan tenaga

kerja sebanyak 1,87 juta orang dan nilai ekspor mencapai USD 59,48 juta.

IKM kerajinan kayu sebanyak 42.302 unit usaha dengan tenaga kerja

sebanyak 124.976 orang dan nilai ekspor mencapai USD 120,04 juta. IKM

gerabah dan keramik hias sebanyak 34.698 unit usaha dengan tenaga kerja

sebanyak 150.273 orang dan nilai ekspor mencapai USD 38,11 juta.

Sedangakan IKM batu mulia dan perhiasan tercatat 40.774 unit usaha yang

menyerap tenaga kerja 114.628 orang dan nilai ekspor mencapai USD 78,93

juta.(http://www.kemenperin.go.id/artikel/12226/menperin-saleh-husin:IKM,-

gesit,-liat,-kecil-cabe-rawit, diakses 03 Desember 2015).

Industri kecil dan menengah (IKM) merupakan sektor yang diharapkan dapat

menciptakan kesempatan kerja karena pada sektor ini teknologi yang

digunakan dalam proses produksinya lebih banyak menggunakan tenaga kerja

manusia sehingga diharapkan dapat menyerap tenaga kerja lebih banyak.

Industri kecil dan menengah (IKM) juga memberikan dampak yang positif

dalam perekonomian di Indonesia karena menjadi salah satu upaya dalam
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mengurangi tingkat pengangguran dan kemiskinan. Salah satu sektor dari

industri kecil dan menengah (IKM) adalah industri kerajinan. Industri

kerajinan merupakan salah satu  industri yang diminati oleh pelaku usaha

karena pengerjaanya yang sederhana dan produk yang dihasilkan memiliki

nilai seni yang indah dan juga nilai guna yang tinggi bagi konsumen. Selain

itu industri kerajinan saat ini mampu menciptakan peluang bisnis baru bagi

sebagian masyarakat di Indonesia baik masyarakat di perkotaan maupun

masyarakat di pedesaan, berbagai macam kreasi dan karya seni kerajinan

diciptakan oleh para pengrajin untuk dapat mendatangkan keuntungan.

Kerajinan merupakan sesuatu yang dihasilkan dari hasil karya manusia

dengan bermacam-macam bentuk yang unik, menarik, dan memiliki nilai

guna bagi kehidupan manusia. Menurut Soeroto dalam Berata (1993: 20) seni

kerajinan merupakan usaha produktif di sektor nonpertanian baik untuk mata

pencaharian utama maupun sampingan, oleh karenanya merupakan usaha

ekonomi maka usaha seni kerajinan dikategorikan ke dalam usaha industri.

Kerajinan di Indonesia memilik berbagai macam jenis, salah satunya adalah

kerajinan gerabah. Kerajinan gerabah merupakan kerajinan yang terbuat dari

tanah liat kemudian dibakar dengan api pada suhu tertentu dan dibentuk

menjadi alat-alat seperti guci, celengan, vas bunga, pot dan bentuk lainnya

yang berguna bagi kehidupan manusia dan memiliki nilai seni yang tinggi.

Menurut Mclaren dalam Encyclopedia Americana 1996 keramik adalah suatu

istilah yang sejak semula diterapkan pada karya yang terbuat dari tanah liat

alami dan telah melalui perlakukan pemanasan pada suhu tinggi.
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Industri kerajinan gerabah saat ini banyak ditemui di berbagai wilayah karena

sumber dayanya yang mudah ditemui, baik sumber daya manusianya maupun

sumber daya alamnya. Dengan teknologi yang sederhana ternyata mampu

mendatangkan keuntungan. Industri kerajinan gerabah di Indonesia  perlu

dibina supaya menjadi usaha yang mampu berkembang lebih mandiri.

Sumber daya yang dimiliki  masing-masing daerah berbeda hal ini yang

membuat jenis industri yang dihasilkanpun berbeda pula walaupun masih

banyak juga industri yang sama di setiap daerahnya.

Salah satunya yaitu industri kerajinan gerabah yang ada di provinsi Lampung

tepatnya di Desa Negara Ratu Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan.

industri kerajinan gerabah ini merupakan salah satu industri kerajinan gerabah

yang terkenal khususnya di Kecamatan Natar. Di tempat ini terdapat beberapa

pelaku usaha atau pengrajin. Menurut salah satu pemilik usaha mengatakan

bahwa produk yang dihasilkan dari industri ini memiliki kualitas yang baik

dan mempunyai beraneka ragam bentuk seperti pot, celengan, guci, vas bunga

dan masih banyak bentuk lainya yang unik, menarik, memiliki nilai seni dan

bermanfaat bagi konsumen. Harga yang ditawarkan juga bermacam-macam

sesuai dengan barangnya. Produk hasil kerajinan gerabah dari industri

kerajinan gerabah ini juga mampu dijual sampai keluar kota bahkan keluar

provinsi. (Wawancara).

Keindahan keramik dan gerabah memang sudah dikenal sejak lama bahkan

kerajinan gerabah adalah satu dari sekian banyak kesenian tertua yang pernah

ada, dimana yang membanggakan adalah pot keramik buatan pengrajin asal



5

Desa Negara Ratu Kecamatan Natar Lampung Selatan dikirim hingga ke

pasar Jambi untuk kebutuhan taman hias didaerah tersebut. (http://www.

suaralampung.com/2015/03/keramik-natar-sampai-pasar- jambi.html, diakses

06 Desember 2015).

Menjalankan suatu usaha tentunya mempunyai tujuan agar tetap mampu

berkembang dan bersaing dengan kompetitornya sehingga penjualan dan

pendapatan diharapkan selalu meningkat. Hal ini tidak terlepas dari

pentingnya peran strategi bisnis yang diterapkan oleh setiap lini usaha

termasuk industri kerajinan gerabah di Desa Negara Ratu Kecamatan Natar

Kabupaten Lampung Selatan. Persaingan dalam dunia usaha menuntut pelaku

bisnis untuk dapat membuat dan merancang sebuah strategi yang akurat dan

tepat sasaran. Menurut chandler (1962) dalam Rengkuti (2006:3) strategi

merupakan alat untuk mencapai tujuan jangka panjang, program tindak lanjut,

serta prioritas alokasi sumber daya manusia. Salah satu alat untuk

menganalisis strategi perusahaan adalah dengan menggunakan analisis

SWOT. Analisis SWOT sangat membantu usaha industri kerajinan gerabah

Desa Negara Ratu Kecamatan Natar untuk dapat menganalisis kekuatan yang

dimiliki dan kelemahan-kelemahan yang ada, serta seberapa besar peluang

yang bisa diambil dan ancaman yang bisa dihadapi untuk dapat menentukan

strategi yang tepat dalam mengembangkan usaha yang dijalankan.



6

Berdasarkan uraian diatas maka menjadi dasar pertimbangan penulis untuk

mengetahui bagaimana strategi pengembangan bisnis yang dilakukan oleh

industri kerajinan gerabah di Desa Negara Ratu Kecamatan Natar Kabupaten

Lampung Selatan dengan demikian penulis memilih judul skripsi sebagai

berikut:

ANALISIS STRATEGI PENGEMBANGAN BISNIS (Studi Pada

Industri Kerajinan Gerabah Desa Negara Ratu Kecamatan Natar)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka rumusan masalah

dalam penelitian ini yaitu: Bagaimanakah strategi pengembangan bisnis yang

tepat untuk diterapkan pada industri kerajinan gerabah Desa Negara Ratu

Kecamatan Natar?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah tersebut maka penelitian ini

mempunyai tujuan untuk menganalisis strategi pengembangan bisnis yang

tepat untuk diterapkan pada industri kerajinan gerabah Desa Negara Ratu

Kecamatan Natar.

D. Manfaat Penelitian

Ada beberapa manfaat dalam penelitian ini yaitu:

1. Aspek Teoritis

a. Untuk pengembangan keilmuan jurusan Ilmu Administrasi Bisnis.
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b. Memberikan sumbangan penelitian dan hasil dari penelitian ini dapat

digunakan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya.

2. Aspek Praktis

Untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi  pengrajin gerabah Desa

Negara Ratu Kecamatan Natar untuk kelangsungan usahanya terkait

dengan strategi yang digunakan.



`

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A. Strategi

1. Definisi Strategi

Strategi adalah serangkaian aktivitas yang dilakukan secara berbeda atau

lebih baik dari kompetitor (atau masa lalu) untuk memberi nilai tambah

kepada pelanggan sehingga mampu mencapai sasaran jangka menengah

atau jangka panjang perusahaan (Luis et al, 2011:61). Menurut chandler

(1962) dalam Rengkuti (2006:3) strategi merupakan alat untuk mencapai

tujuan jangka panjang, program tindak lanjut, serta prioritas alokasi

sumber daya manusia. Pengertian lain dari strategi adalah rencana

berskala besar, dengan orientasi masa depan, guna berinteraksi dengan

kondisi persaingan untuk mencapai tujuan perusahaan (Pearce &

Robinson, 2008:6).

Menurut Jatmiko (2003:4) Strategi dideskripsikan sebagai suatu cara

dimana organisasi akan mencapai tujuan-tujuannya, sesuai dengan

peluang-peluang dan ancaman-ancaman lingkungan eksternal yang

dihadapi serta sumber daya dan kemampuan internal organisasi.

Berdasarkan pada defenisi tersebut, terdapat tiga faktor yang mempunyai

pengaruh penting pada strategi, yaitu lingkungan eksternal, sumberdaya
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dan kemampuan internal, serta tujuan yang akan dicapai. Intinya, suatu

strategi organisasi memberikan dasar-dasar pemahaman tentang

bagaimana organisasi itu akan bersaing dan survive. Menurut Allison dan

Kaye (2004:3), strategi adalah prioritas atau arah keseluruhan yang luas

yang diambil oleh organisasi. Strategi juga merupakan pilihan-pilihan

tentang bagaimana cara terbaik untuk mencapai misi organisasi.

Menurut Stoner, Freeman dan Gilbert, Jr. (1995) dalam Tjiptono (2008:

3) menjelaskan bahwa konsep strategi dapat didefinisikan berdasarkan

dua perspektif yang berbeda, yaitu satu (1) dari perspektif apa yang suatu

organisasi ingin lakukan (intends to do) dan dua (2) dari perspektif apa

yang organisasi akhirnya lakukan (eventually does). Berdasarkan

perspektif yang pertama, strategi dapat didefinisikan sebagai program

untuk menentukan dan mencapai tujuan organisasi dan

mengimplementasikan misinya. Makna yang terkandung dalam strategi

ini adalah bahwa para manajer memainkan peranan yang aktif, sadar dan

rasional dalam merumuskan strategi organisasi.

Berdasarkan perspektif yang kedua, strategi didefinisikan sebagai pola

tanggapan atau respon organisasi terhadap lingkungan sepanjang waktu.

Pada definisi ini setiap organisasi pasti memiliki strategi, meskipun

strategi tersebut tidak dirumuskan secara eksplisit. Pandangan ini

diterapkan oleh para manajer yang bersifat reaktif, yaitu hanya

menanggapi dan menyesuaikan diri terhadap lingkungan secara pasif

manakala dibutuhkan. Strategi memberikan kesatuan arah bagi semua
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anggota organisasi. Bila konsep strategi tidak jelas, maka keputusan yang

diambil akan bersifat subyektif atau berdasarkan intuisi belaka dan

mengabaikan keputusan yang lain.

2. Tipe-tipe strategi

Menurut tipikal bisnis perusahaan biasanya mempertimbangkan tiga (3)

tipe strategi: strategi korporat, strategi bisnis, dan strategi fungsional

(Wheelen and Hunger, 2012:67).

1. Strategi korporat

Menyatakan bahwa secara keseluruhan direksi perusahaan memiliki

sikap secara umum terhadap pertumbuhan bisnis dan manajemen

bisnis yang berbeda-beda dan memiliki beberapa lini produk. Tipikal

strategi korporat dikatakan sehat dengan tiga kategori yaitu stabilitas,

pertumbuhan, dan penghematan.

2. Strategi bisnis

Biasanya strategi bisnis terjadi pada unit bisnis atau level produk, dan

menekankan peningkatan posisi yang kompetitif dari produk atau jasa

perusahaan di industri yang spesifik atau segmen pasar yang telah

dilakukan unit bisnis. Strategi bisnis dikatakan sehat dengan dua

kategori yaitu strategi yang kompetitif dan kooperatif.

3. Strategi fungsional

Strategi ini menggunakan pendekatan yang melalui area fungsional

untuk mencapai tujuan perusahaan dan unit bisnis dan strategi untuk

memaksimalkan produktifitas sumber daya.
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Sedangkan Tipe – tipe strategi menurut David (2009:252-272):

1. Strategi Integrasi

a. Integrasi ke Depan (forward integration)

Integrasi ke depan (forward integration) adalah upaya memiliki

atau meningkatkan kendali atas distributor atau pengecer. Saat

ini semakin banyak perusahaan manufaktur (pemasok) yang

menjalankan strategi integrasi kedepan dengan cara mendirikan

situs web untuk menjual produk-produk mereka secara langsung

kepada konsumen. Strategi tersebut menyebabkan gejolak di

sejumlah industri.

b. Integrasi ke Belakang (Backward integration) Integrasi ke

belakang (backward integration) adalah strategi untuk mencoba

memiliki atau meningkatkan kontrol terhadap perusahaan

pemasok. Strategi ini sangat tepat di gunakan ketika perusahaan

pemasok saat ini tidak dapat diandalkan, terlalu mahal, atau

tidak dapat memenuhi kebutuhan mereka. Persaingan global

juga memacu perusahaan untuk mengurangi jumlah pemasoknya

dan menuntut pelayanan dan mutu yang lebih baik dari yang ada

sekarang ini.

c. Integrasi Horizontal (Horizontal Integration)

Strategi pertumbuhan integrasi horizontal dilakukan melalui

akuisisi perusahaan pesaing yang memiliki line of business yang

sama. Yang dapat dilakukan dalam strategi ini adalah dengan
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meningkatkan ukuran perusahaan, meningkatkan penjualan,

keuntungan dan pasar potensial dari perusahaan .

2. Strategi Intensif

a. Penetrasi Pasar (Market Penetration)

Strategi penetrasi pasar berusaha meningkatkan pangsa pasar

untuk produk dan jasa yang sudah ada di pasar melalui usaha

pemasaran yang gencar. Strategi ini sering di gunakan

sendirian atau di kombinasikan dengan strategi lainnya.

Penetrasi pasar dapat terdiri dari upaya menambah jumlah

pramuniaga, menambah belanja iklan, melakukan promosi

penjualan ekstensif, atau meningkatkan upaya publisitas.

b. Pengembangan Pasar (Market Development)

Pengembangan pasar terdiri dari upaya memperkenalkan

produk atau jasa yang ada ke wilayah geografis baru. Berikut

ini adalah panduan mengenai kapan pengembangan pasar

dapat menjadi strategi yang efektif :

 Ketika ada saluran-saluran distribusi baru yang dapat

diandalkan, murah, dan bermutu baik.

 Ketika organisasi sangat berhasil dalam hal yang di

kerjakannya.

 Ketika ada pasar baru yang belum di manfaatkan dan belum

jenuh.
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 Ketika organisasi mempunyai modal maupun sumber daya

manusia yang di perlukan untuk mengelola operasi yang

semakin besar.

 Ketika organisasi mempunyai kapasitas produksi yang

berlebihan.

 Ketika lingkup industri dasar organisasi menjadi global

dengan cepat.

c. Pengembangan Produk (Product Development)

Pengembangan produk adalah strategi yang berupaya

meningkatkan penjualan dengan memperbaiki atau

memodifikasi produk/jasa yang sudah ada. Pengembangan

produk biasanya memerlukan biaya yang besar untuk

penelitian dan pengembangan. Lima hal yang bisa dijadikan

pedoman kapan sebaiknya menerapkan strategi pengembangan

produk secara efektif, yaitu :

 Ketika organisasi mempunyai produk sukses yang mencapai

tahap kematangan dalam daur hidupnya; idenya adalah

menarik para pelanggan yang puas untuk mencoba produk-

produk baru (yang lebih baik) karena mereka memiliki

pengalaman positif dengan produk atau jasa organisasi saat

ini.

 Ketika organisasi bersaing dalam industri dimana

perkembangan teknologi terjadi sangat cepat. Ketika para
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pesaing utama menawarkan produk dengan mutu lebih baik

dan harga yang sebanding.

 Ketika organisasi bersaing dalam industri yang tumbuh

cepat.

 Ketika organisasi mempunyai kemampuan penelitian dan

pengembangan yang sangat kuat

3. Strategi Diversifikasi

a. Diversifikasi Konsentris

Enam hal yang bisa menjadi pedoman kapan diversifikasi konsentris

tepat dilakukan,yaitu :

 Ketika organisasi bersaing dalam industri yang tidak tumbuh atau

pertumbuhannya lambat.

 Ketika menambah produk baru, namun masih terkait, akan

meningkatkan penjualan produk yang ada saat ini secara

signifikan.

 Ketika produk baru, namun masih terkait, dapat di tawarkan

dengan harga yang sangat bersaing.

 Ketika produk baru, namun masih terkait mempunyai fluktuasi

penjualan musiman yang menyeimbangkan fluktuasi penjualan

perusahaan tersebut saat ini.

 Ketika produk-produk organisasi saat ini dalam tahap daur hidup

produk yang menurun.

 Ketika organisasi mempunyai tim manajemen yang kuat.
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b. Diversifikasi Horisontal (Horizontal Diversification)

Menambah produk atau jasa baru yang tidak terkait untuk pelanggan

yang sudah ada disebut diversifikasi horizontal (Horizontal

diversification). Risiko strategi ini tidak sebesar diversifikasi

konglomerat karena perusahaan pasti sudah mengenal pelanggan yang

sudah ada.

c. Diversifikasi konglomerat (Conglomerate Diversification) Menurut

Purwanto (2008:120) “Strategi ini dilakukan dengan cara

mengakuisisi perusahaan lain yang memiliki line of business yang

sama sekali berbeda”. Strategi ini dilakukan untuk beberapa alasan, di

antaranya:

 Perusahaan di dalam industri yang pertumbuhannya lambat

mengakuisisi

 perusahaan yang berada dalam industri yang berkembang cepat

dengan tujuan untuk meningkatkan pertumbuhan total.

 Perusahaan yang memiliki kelebihan uang cash sering

mendapatkan bahwa investasi dalam industri yang berbeda

merupakan strategi yang sangat menguntungkan.

 Perusahaan yang mengakuisisi memiliki kemampuan manajemen,

finansial dan teknik serta pemasaran yang bisa diaplikasikan

kepada perusahaan yang lebih lemah sehingga dapat meningkatkan

kemampuan laba perusahaan yang lemah tersebut.

 Perusahaan melakukan diversifikasi dengan maksud membagi-bagi

risiko ke dalam beberapa industri.
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4. Strategi Defensif

a. Rasionalisasi biaya (Retrenchment)

Rasionalisasi biaya (retrenchment) terjadi ketika suatu organisasi

melakukan restrukturisasi melalui penghematan biaya dan aset untuk

meningkatkan kembali penjualan dan laba yang sedang menurun.

Rasionalisasi biaya dirancang untuk memperkuat kompetensi

pembeda dasar organisasi.

b. Divestasi (Divestiture)

Menjual suatu divisi atau bagian dari organisasi disebut divestasi

(Divestiture). Divestasi sering digunakan untuk meningkatkan modal

yang selanjutnya akan digunakan untuk akuisisi atau investasi

strategis lebih lanjut. Divestasi dapat menjadi bagian dari strategi

rasionalisasi biaya menyeluruh untuk melepaskan organisasi dari

bisnis yang tidak menguntungkan, yang memerlukan modal terlalu

besar atau tidak cocok dengan aktivitas lainnya dalam perusahaan.

c. Likuidasi (liquidation)

adalah menjual semua aset sebuah perusahaan secara bertahap sesuai

nilai nyata aset tersebut. Likuidasi merupakan pengakuan kekalahan

dan akibatnya bisa merupakan strategi yang secara emosional sulit

dilakukan.
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3. Manajemen Strategi

Manajemen strategi menurut David (2006: 6) adalah sebagai seni dan

ilmu untuk memformulasikan, mengimplementasi, dan mengevaluasi

keputusan lintas fungsi yang memungkinkan organisasi dapat mencapai

tujuannya. Seperti tersirat dalam definisi, manajemen strategis berfokus

pada mengintegrasikan manajemen, pemasaran, keuangan atau akuntansi,

produk atau operasi, penelitian,  pengembangan, dan sistem informasi

computer untuk mencapai tujuan organisasi. Sedangkan menurut Wheelen

and Hunger (2012:53) manajemen strategi adalah sekumpulan keputusan

manajerial dan aksi pengambilan keputusan jangka panjang didalam

perusahaan. Hal ini termasuk analisis lingkungan (lingkungan eksternal

dan internal), formulasi strategi, implementasi strategi, dan evaluasi dan

kontrol.

Sumber: Wheelen and Hunger (2012:63)

Gambar 2.1: Proses Tahapan Manajemen Strategik

Dari gambar 2.1 diatas, dapat dilihat bahwa dalam tahapan manajemen

strategik saling memiliki interaksi dan timbal balik dari tahap pertama

hingga akhir. Manajemen Strategik ini dapat dilihat sebagai suatu proses

yang meliputi sejumlah tahapan yang saling berkaitan dan berurutan

(Kuncoro, 2006:13). Proses manajemen strategik bersifat dinamis dan

Analisis
Lingkungan

Formulasi
Strategi

Implikasi
Strategi

Evaluasi dan
kontrol
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merupakan sekumpulan komitmen, keputusan, dan aksi yang diperlukan

suatu perusahaan atau organisasi untuk mencapai strategic competitiveness

dan menghasilkan keuntungan diatas rata-rata (Kuncoro, 2006:13). Dari

tahapan proses manajemen strategik tersebut, maka dapat disimpulkan

bahwa manajemen strategik merupakan sekumpulan keputusan dan

tindakan yang menghasilkan perumusan dan implementasi rencana yang

didesain untuk mencapai tujuan suatu perusahaan.

Manajemen strategik melibatkan pengambilan keputusan jangka panjang

yang berorientasi masa depan serta rumit dan membutuhkan cukup banyak

sumber daya, maka partisipasi manajemen puncak sangat penting (Pearce

& Robinson, 2008:21). Dengan pendekatan manajemen strategik, manajer

pada semua tingkatan perusahaan berinteraksi dalam perencanaan dan

implementasinya. Sebagai akibatnya, konsekuensi perilaku manajemen

strategik serupa dengan pengambilan keputusan partisipatif. Oleh karena

itu, penilaian yang akurat mengenai dampak dari formulasi strategi

terhadap kinerja organisasi tidak hanya memerlukan kriteria evaluasi

keuangan, tetapi juga non keuangan pengukuran dampak berbasis perilaku

(Pearce & Robinson , 2008:13).

1. Analisis Lingkungan

Analisis lingkungan ini meliputi dari kegiatan memonitor, evaluasi,

dan mengumpulkan informasi dari lingkungan eksternal dan internal

perusahaan. Tujuannya yaitu untuk mengidentifikasi faktor strategis,

elemen eksternal dan internal akan memutuskan strategi dimasa yang

akan datang bagi perusahaan (Wheelen and Hunger, 2012:64). Untuk
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melakukan analisis lingkungan ini memerlukan suatu alat analisis yang

dinamakan analisis SWOT. SWOT merupakan akronim yang

digunakan untuk mendeskripsikan Strengths (Kekuatan), Weaknesses

(Kelemahan), Opportunities (Peluang), dan Threaths (Ancaman) yang

merupakan faktor strategis bagi perusahaan spesifik (Wheelen and

Hunger, 2012:224).

2. Formulasi Strategi

Formulasi strategi merupakan pengembangan perencanaan jangka

panjang untuk manajemen yang efektif melalui analisis lingkungan.

Termasuk juga didalamnya terdapat misi, visi, dan tujuan dari

perusahaan, mengembangkan strategi, dan pengarahan kebijakan

(Wheelen and Hunger, 2012:65).

a. Visi

Visi menggambarkan aspirasi dasar atau mimpi dari sebuah

organisasi, yang biasanya merupakan inisiatif pendiri atau

pemimpin organisasi dengan dukungan dari semua karyawan. Visi

menggambarkan keberhasilan masa depan yang ingin dicapai,

berjangka waktu 10-20 tahun, bahkan 50 tahun kedepan (Luis et al,

2011:43). Pernyataan visi menyajikan maksud strategis perusahaan

yang memfokuskan energi dan sumber daya perusahaan pada

pencapaian masa depan yang diinginkan (Pearce & Robinson,

2008:44).
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Adapun enam kriteria dari sebuah visi yang efektif adalah sebagai

berikut (Luis et al, 2011:43): Dapat dibayangkan Visi harus dapat

memberikan gambaran masa depan yang akan dicapai oleh

perusahaan. 2) Diinginkan Sebuah visi harus menjadi keinginan

atau mengadopsi kepentingan jangka panjang dari karyawan,

pelanggan, pemegang saham, dan pihak-pihak lainnya yang

memiliki keterkaitan dengan perusahaan. 3) Dapat dicapai Visi

mengandung sasaran-sasaran jangka panjang yang realistis dan

dapat tercapai. 4) Fokus Visi harus jelas dalam memberikan

panduan dalam proses pengambilan keputusan. 5) Fleksibel Visi

memberikan keleluasaan bagi perusahaan dalam menetapkan

inisiatif atau tanggapan terhadap perubahan lingkungan bisnis. 6)

Dapat dikomunikasikan Sebuah visi harus mudah untuk

dikomunikasikan dan dapat dengan mudah dijelaskan dalam waktu

kurang dari lima menit.

b. Misi

Misi dapat didefinisikan sebagai alasan atau tujuan suatu organisasi

berdiri. Misi merupakan langkah awal dari proses pengembangan

strategi perusahaan. Oleh karena itu, sebuah misi yang efektif akan

sangat membantu perusahaan dalam memformulasikan strateginya

(Luis et al, 2011:41). Pengertian lain dari misi yaitu maksud unik

yang membedakan suatu perusahaan dengan perusahaan lain yang

sejenis dan mengidentifikasikan lingkup operasinya dalam hal

produk, pasar, serta teknologi (Pearce & Robinson, 2008:31). Misi
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merupakan langkah awal dari proses pengembangan strategi

perusahaan. Oleh karena itu, sebuah misi yang efektif akan sangat

membantu perusahan.

Adapun enam kriteria sebuah misi yang efektif adalah (Luis et al,

2011:41): 1) Jelas dan singkat Sebuah misi harus jelas dan

dimengerti oleh semua karyawan, mudah diingat, dan secara jelas

menggambarkan bisnis apa yang dijalankan oleh perusahaan.

Dengan membaca sebuah misi yang baik, orang dapat secara

langsung mengetahui produk atau jasa yang diberikan oleh

perusahaan tersebut. 2) Unik Misi harus menggambarkan keunikan

dari sebuah perusahaan. Keunikan tersebut dapat berupa suatu

kompetensi dari perusahaan yang berbeda atau menonjol

dibandingkan dengan kompetitor. 3) fleksibel Sebuah misi yang

baik akan memberikan fleksibilitas kepada perusahaan dalam

berbisnis, namun tidak terlalu fleksibel sehingga kehilangan fokus.

4) Pengambilan keputusan Misi harus membantu manajemen

dalam proses pengambilan keputusan. 5) Budaya organisasi Secara

implisit, misi dapat menggambarkan budaya dari perusahaan atau

organisasi. 6) Memberikan inspirasi Misi harus menginspirasi

seluruh bagian dari organisasian dalam memformulasikan

strateginya.
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c. Tujuan

Pernyataan tujuan merupakan uraian dari visi yang menjadi sasaran

jangka menengah yang konkret dan terukur. Pernyataan tujuan

adalah sebuah foto dari apa yang diharapkan dalam visi dan misi

untuk jangka waktu 3-5 tahun ke depan dan merupakan perjalanan

untuk mencapai visi. Karena pernyataan tujuan adalah gambaran

jangka menengah dari perjalanan mencapai visi, target yang dibuat,

pernyataan tujuan perlu mencerminkan keadaan masa depan yang

ingin dicapai perusahaan secara konkret dan terukur. Dengan

melihat tingkat pencapaian dari pernyataan tujuan, manajemen bisa

menilai seberapa baik organisasi tersebut telah mengarah pada visi

yang ingin dicapai (Luis et al, 2011:45).

3. Implementasi Strategi

Implementasi strategi adalah sebuah proses yang mana strategi dan

kebijakan diarahkan kedalam tindakan melalui pengembangan

program, anggaran, dan prosedur. Proses ini memerlukan perubahan

dalam budaya, struktur, dan sistem manajemen pada seluruh organisasi

atau perusahaan (Wheelen and Hunger, 2012:69).

a. Program

Program merupakan pernyataan aktivitas atau langkah yang

dibutuhkan untuk menyelesaikan sebuah perencanaan. Program

dibuat sebagai tindakan orientasi strategi.
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b. Anggaran

Anggaran adalah pernyataan dari program perusahaan dalam

kondisi keuangan. Dalam anggaran digunakan perencanaan dan

kontrol anggaran, supaya anggaran dapat diketahui secara detail

berapa besarnya biaya yang dibutuhkan dari suatu program

c. Prosedur

Prosedur, terkadang dikatakan Standard Operating Procedures

(SOP), adalah sebuah sistem yang berisi langkah atau teknik yang

mendeskripsikan secara detail bagaimana tugas khusus atau

pekerjaan dilakukan secara benar

B. Analisis Lingkungan Internal

Lestari (2011: 45) mendefinisikan analisis lingkungan internal adalah proses

mengidentifikasi dan mengevaluasi karakteristik perusahaan seperti sumber-

sumber, kapabilitas, dan kompetensi inti. Melalui analisis lingkungan internal

akan diketahui kekuatan dan kelemahan perusahaan, sehingga perusahaan

dapat mengetahui kinerja masa lalu dan dapat memproyeksi kondisi masa

depan. Manajemen harus mampu mengelola faktor internalnya dan

beradaptasi dengan faktor eksternalnya. Menurut David (2012: 178)

pendekatan fungsi bisnis berupaya mengidentifikasikan dan menilai faktor-

faktor internal yang mencakup kemampuan perusahaan, dan keterbatasan

yang biasanya dikategorikan sebagai berikut:
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a. Manajemen

Manajemen merupakan suatu tingkatan sistem pengaturan organisasi yang

mencakup sistem produksi, pemasaran, pengelolaan sumberdaya manusia

dan keuangan. Fungsi manajemen terdiri dari lima aktivitas dasar yaitu

perencanaan, pengorganisasian, pemotivasian, penunjukkan staf dan

pengendalian.

b. Pemasaran

Pemasaran merupakan proses menetapkan, mengantisipasi, menciptakan

dan memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan akan produk dan jasa.

Ada tujuh fungsi dasar pemasaran: analisis pelanggan, penjualan produk

atau jasa, perencanaan produk dan jasa, penetapan harga, distribusi, riset

pemasaran, dan analisis peluang. Dengan memahami fungsi-fungsi ini

akan membantu dalam mengidentifikasi dan mengevaluasi kekuatan dan

kelemahan pemasaran.

c. Keuangan

Kondisi keuangan sering dijadikan ukuran tunggal terbaik dalam

menentukan posisi persaingan. Selain itu, kondisi keuangan perusahaan

juga dapat menjadi daya tarik bagi investor. Penetapan kekuatan dan

kelemahan finansial sebuah perusahaan sangat penting untuk

memformulasikan strategi secara efektif.

d. Produksi dan operasi

Produksi dan operasi dalam suatu perusahaan merupakan seluruh aktivitas

yang merubah input menjadi output yang berupa barang dan jasa.
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Manajemen produksi dan operasi erat kaitannya dengan input, proses dan

output.

e. Penelitian dan pengembangan

Penelitian dan pengembangan biasanya diarahkan pada produk-produk

baru sebelum pesaing melakukannya, hal tersebut dilakukan untuk

meningkatkan pemasaran serta mendapatkan keunggulan dari biaya

melalui efisiensi.

Nilasari (2014:70) mengatakan bahwa keuntungan tujuan analisis internal oleh

perusahaan antara lain:

1. Mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan perusahaan yang berisi tentang

informasi analisis sumber daya, keterampilan, kerja rutin, dan proses kerja.

2. Digunakan untuk membuat keputusan strategi yang baik yang berisi

tentang informasi untuk pengambilan keputusan, menentukan keunggulan

kompetitif dan keunggulan potensial.

Adapun tahapan proses analisis internal menurut Nilasari (2014: 70) antara

lain:

1. Melakukan indentifikasi faktor-faktor internal yang strategis.

2. Melakukan perbandingan informasi masa lalu dengan standar perusahaan.

3. Profil perusahaan selanjutnya akan menjadi input dalam perumusan

strategi.
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C. Analisis Lingkungan Eksternal

Menurut Lestari (2011: 30) analisis lingkungan eksternal merupakan proses

mengidentifikasi dan mengevaluasi informasi-informasi dari luar perusahaan,

sehingga dapat mengetahui peluang (opportunity) dan ancaman (threat) yang

dihadapi perusahaan. Ada 4 (empat) komponen lingkungan eksternal, yaitu:

1. Scanning: Mengidentifikasi tanda-tanda awal perubahan dan trend-trend

lingkungan.

2. Monitoring: Mengawasi dan mendeteksi perubahan dan trend-trend

lingkungan melalui pengawasan yang berkelanjutan.

3. Forecasting: Meramal dan mengembangkan proyeksi dengan

mengantisipasi hasil-hasil berdasarkan pengawasan terhadap perubahan

trend-trend tersebut.

4. Assessing: Menilai dan menentukan waktu pentingnya perubahan dan

trend-trend lingkungan bagi strategi dan manajemen perusahaan.

Perusahaan perlu untuk menganalisis dan memahami lingkungan

ektsternalnya. Lingkungan eksternal meliputi variabel-variabel yang

uncontrollable dan berubah sangat cepat. Oleh karena itu lingkungan

ekternalnya mempengaruhi pilihan strategis perusahaan dan keputusan-

keputusan yang dibuat berdasarkan pilihan tersebut. Hasil identifikasi

perusahaan tentang lingkungan eksternalnya disesuaikan dengan lingkungan

internalnya.
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Alasan–alasan perusahaan melakukan analisis lingkungan adalah sebagai

berikut:

1. Lingkungan dapat berubah dengan cepat, sehingga manajer perlu

melakukan analisis lingkungan secara sistematis.

2. Manajer perlu mencari informasi dari sekeliling guna menentukan faktor-

faktor apa yang ada di lingkungan sekarang yang menjadi ancaman

(threat) maupun faktor-faktor yang menjadi peluang (opportunity) bagi

perusahaan.

3. Perusahaan yang secara sistematis melakukan analisis dan mengenali

lingkungan akan dapat bekerja lebih efektif dan effisien.

Kemudian masih menurut Lestari (2011: 32) lingkungan ekternal dibagi

dalam 3 (tiga) macam, yaitu lingkungan umum atau makro, lingkungan

industri dan lingkungan pesaing. Berikut adalah penjelasanya:

1. Lingkungan Umum atau Lingkungan Makro

Yaitu sekumpulan elemen atau kelompok dalam  masyarakat yang lebih

luas yang mempengaruhi suatu industri dan perusahaan di dalamnya. Salah

satu tujuan penting dari lingkungan umum adalah untuk mengidentifikasi

peluang (opportunity) dan ancaman (threat). Peluang adalah kondisi dalam

lingkungan umum yang dapat membantu perusahaan mencapai daya saing

strategis. Sedangkan ancaman adalah suatu kondisi dalam lingkungan

umum yang dapat menghambat usaha-usaha perusahaan dalam mencapai

daya saing strategis.
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2. Lingkungan Industri

Yaitu serangkaian faktor-faktor ancaman dari pelaku bisnis baru,

pemasok, pembeli, produk pengganti, dan intensitas persaingan diantara

pesaing yang secara langsung mempengaruhi perusahaan, tindakan dan

tanggapan kompetitornya. Interaksi antara lima faktor ini menentukan

laba potensial dalam industri. Dalam lingkungan persaingan, perusahaan-

perusahaan ini saling mempengaruhi. Dibandingkan dengan lingkungan

umum, lingkungan industri memiliki pengaruh yang lebih langsung

terhadap daya saing strategis maupun terhadap potensi laba. Menurut

Porter dalam Lestari (2011: 34) dalam melakukan analisis lingkungan

industri perlu memperhatikan model lima kekuatan dalam persaingan (five

competitive forces). Kelima kekuatan persaingan tersebut adalah:

a. Ancaman Pendatang Baru (Barries To New Entry)

b. Ancaman Produk Subtitusi (Threat Of Substitution Product)

c. Daya Tawar Pemasok (Bergaining Power Of Supplier)

d. Daya Tawar Pembeli (Bergaining Of Costumer)

e. Pertarungan Antara Anggota Industri (Rivalry Among Existing Firms)

3. Lingkungan Pesaing

Yaitu pemahaman perusahaan untuk mengumpulkan dan menafsirkan

informasi tentang para pesaing. Pemahaman ini akan memberi nilai

tambah pada wawasan yang diberikan studi lingkungan umum dan

industri. Dengan kombinasi dari ketiga analisis ini, manajemen dapat

memahami pengaruh lingkungan eksternal terhadap perkembangan dan

tujuan strategis, misi strategis, dan tindakan strategis perusahaan.
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Menurut David (2012: 120) Kekuatan eksternal (exsternal forces) dapat

dibagi menjadi lima kategori besar: kekuatan ekonomi, kekuatan sosial,

budaya, demografi dan lingkungan, kekuatan politik, hukum, pemerintah,

kekuatan teknologi dan persaingan atau kompetitif. Perubahan dalam

kekuatan eksternal mengakibatkan perubahan dalam permintaan

konsumen untuk barang industri dan konsumsi serta jasa. Kekuatan

eksternal mempengaruhi tipe produk yang dikembangkan, karakteristik

dari strategi segmentasi pasar dan positioning, tipe jasa yang ditawarkan,

dan pilihan bisnis yang ingin diakuisi atau dijual. Kekuatan eksternal

secara langsung mempengaruhi pemasok serta distributor.

D. Analisis SWOT

Rangkuti (2006:18) mengatakan bahwa analisis SWOT adalah identifikasi

berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi perusahaan.

Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kakuatan

(Strenght) dan peluang (Oportunities), namun secara bersamaan dapat

meminimalkan kelemahan (Weaknesses) dan ancaman (Threats). Menurut

David (2006: 8) Semua organisasi memiliki kekuatan dan kelemahan dalam

area fungsional bisnis. Tidak ada perusahaan yang sama kuatnya atau

lemahnya dalam semua area bisnis. Kekuatan atau kelemahan internal

digabungkan dengan peluang atau ancaman dari eksternal dan pernyataan

misi yang jelas, menjadi dasar untuk penetapan tujuan dan strategi. Tujuan

dan strategi ditetapkan dengan maksud memanfaatkan kekuatan internal dan
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mengatasi kelemahan. Berikut ini merupakan penjelasan dari analisis SWOT

(David, 2006: 47) yaitu:

1. Kekuatan (Strenghts)

Kekuatan adalah sumber daya, keterampilan, atau keungulan-keungulan

lain yang berhubungan dengan para pesaing perusahaan dan kebutuhan

pasar yang dapat dilayani oleh perusahaan yang diharapkan dapat

dilayani. Kekuatan adalah kompetisi khusus yang memberikan

keunggulan kompetitif bagi perusahaan di pasar.

2. Kelemahan (Weakness)

Kelemahan adalah keterbatasan atau kekurangan dalam sumber daya,

keterampilan, dan kapabilitas yang secara efektif menghambat kinerja

perusahaan. Keterbatasan tersebut dapat berupa fasilitas, sumber daya

keuangan, kemampuan manajemen, dan keterampilan pemasaran dapat

merupakan sumber dari kelemahan perusahaan.

3. Peluang (Opportunities)

Peluang adalah situasi penting yang menguntungkan dalam lingkungan

perusahaan. Kecendrungan–kecendrungan penting merupakan salah satu

sumber peluang, seperti perubahaan teknologi dan meningkatnya

hubungan antara perusahaan dengan pembeli atau pemasok merupakan

gambaran peluang bagi perusahaan.
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4. Ancaman (Threats)

Ancaman adalah situasi penting yang tidak menguntungan dalam

lingkungan perusahaan. Ancaman merupakan pengganggu utama bagi

posisi sekarang atau yang diinginkan perusahaan. Adanya peraturan-

peraturan pemerintah yang baru atau yang direvisi dapat merupakan

ancaman bagi kesuksesan perusahaan.

1. Analisis Matrik IFAS dan EFAS

a. Matrik IFAS

Rengkuti (2006:19) Setelah faktor-faktor strategi internal

perusahaan diidentifikasikan, suatu tabel IFAS (Internal Factors

Analysis Summary) disusun untuk merumuskan faktor-faktor

strategi internal tersebut dalam kerangka Strength and Weakness

perusahaan. Tahapnya adalah :

1. Tentukan faktor-faktor yang menjadi kekuatan serta kelemahan

perusahaan dalam kolom 1.

2. Beri bobot masing-masing faktor tersebut dengan skala mulai

dari 1,0 (paling penting) sampai dengan 0,0 (tidak penting),

berdasarkan pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap posisi

strategis perusahaan. (Semua bobot tersebut jumlahnya tidak

boleh melebihi skor total 1,00).

3. Hitung rating untuk masing-masing faktor dengan memberikan

skala mulai dari 4 (outstanding) sampai dengan 1 (poor),

berdasarkan pengaruh faktor tersebut terhadap kondisi
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perusahaan yang bersangkutan. Variabel yang bersifat positif

(semua variabel yang masuk kategori kekuatan) diberi nilai +1

sampai dengan +4 (sangat baik) dengan membandingkan rata

industri atau dengan pesaing utama. Sedangkan variabel yang

bersifat negatif kebalikanya. Contohnya jika kelemahan besar

sekali dibandingkan dengan rata-rata industri yang nilainya

adalah 1, sedangkan jika kelemahan dibawah rata-rata industri,

nilainya adalah 4. David (2006: 206)  mengatakan berikan

peringkat 1 sampai dengan 4 untuk masing-masing faktor

untuk mengindikasikan apakah faktor tersebut menunjukan

kelemahan utama (peringkat=1) atau kelemahan minor

(peringkat=2) dan kekuatan minor (peringkat=3) kekuatan

utama (peringkat=4), perhatikan kekuatan harus mendapat nilai

3 atau 4 sedangkan kelemahan harus mendapatkan nilai 1 atau

2.

4. Kalikan bobot pada kolom 2 dengan rating pada kolom 3,

untuk memperoleh faktor pembobotan dalam kolom 4.

Hasilnya berupa skor pembobotan untutk masing-masing

faktor yang nilainya bervariasi mulai dari 4,0 (outsanding)

sampai 0,0 (poor).

5. Jumlahkan skor pembobotan (pada kolom 4), untuk

memperoleh total skor pembobotan bagi perusahaan yang

bersangkutan. Nilai total ini  menunjukkn bagaimana

perusahaan tertentu bereaksi terhadap faktor-faktor strategis
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internalnya. Total skor ini dapat digunakan untuk

membandingkan perusahaan ini dengan perusahaan lainnya

dalam kelompok industri yang sama.

b. Matriks EFAS

Rengkuti (2006: 22) Sebelum membuat matrik faktor strategi

eksternal, kita perlu mengetahui terlebih dahulu Faktor Strategi

Eksternal (EFAS). Berikut ini adalah cara-cara penentuan Faktor

Strategi Eksternal (EFAS):

1. usunlah dalam kolom 1 (5 sampai dengan 10 peluang dan

ancaman).

2. Beri bobot masing-masing faktor, mulai dari 1,0 (sangat penting)

sampai dengan 0,0 (tidak penting). Faktor-faktor tersebut

kemungkinan dapat memberikan dampak pada faktor strategis.

3. Hitung rating untuk masing-masing faktor dengan memberikan

skala mulai dari 4 (outstanding) sampai dengan 1 (poor)

berdasarkan pengaruh faktor tersebut terhadap kondisi

perusahaan yang bersangkutan. Pemberian nilai rating untuk

faktor peluang bersifat positif (peluang yang semakin besar

diberi rating +4, tetapi jika peluangnya kecil, diberi rating +1).

Pemberian nilai rating ancaman adalah kebalikannya. Misalnya,

jika nilai ancamannya sangat besar, ratingnya adalah 1.

Sebaliknya, jika nilai ancamannya sedikit ratingnya 4.
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4. Kalikan bobot pada kolom 2 dengan rating pada kolom 3, untuk

memperoleh faktor pembobotan dalam kolom 4. Hasilnya

berupa skor pembobotan untuk masing-masing faktor yang

nilainya bervariasi mulai dari 4,0 (outstanding) sampai dengan

1,0 (poor). .

5. Jumlahkan skor pembobotan (pada kolom 4), untuk memperoleh

total skor pembobotan bagi perusahaan yang bersangkutan. Nilai

total ini menunjukkan bagaimana perusahaan tertentu bereaksi

terhadap faktor-faktor strategis eksternalnya. Total skor ini

dapat digunakan untu membandingkan perusahaan ini dengan

perusahaan lainnya dalam kelompok industri yang sama.

2. Matrik Internal-Eksternal (Matriks IE)

Menurut Rengkuti (2006:42) Matriks internal eksternal ini

dikembangkan dari model General Electric (GE-Model). Parameter

yang digunakan meliputi parameter kekuatan internal perusahaan dan

pengaruh eksternal yang dihadapi. Tujuan penggunaan model ini

adalah untuk memperoleh strategi bisnis di tingkat korporat yang

lebih detail. Diagram tersebut dapat mengidentifikasikan 9 sel strategi

perusahaan, Rengkuti (2006:43) Untuk memperoleh penjelasan secara

lebih detail mengenai kesembilan strategi yang terdapat pada sembilan

sel IE matriks tersebut di atas, berikut ini akan dijelaskan tindakan

dari masing-masing strategl tersebut.

1. Strategi Pertumbuhan (Growth Strategy) didesain untuk mencapai

pertumbuhan, baik dalam penjualan, aset, profit, maupun
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kombinasi dari ketiganya. Hal ini dapat dicapai dengan cara

menurunkan harga, mengembangkan produk baru, menambah

kualitas produk atau jasa, atau meningkatkan akses ke pasar yang

lebih luas. Usaha yang dapat dilakukan adalah dengan cara

meminimalkan biaya (minimize cost) sehingga dapat meningkatkan

profit. Cara ini merupakan strategi terpenting apabila kondisi

perusahaan tersebut berada dalam pertumbuhan yang cepat dan

terdapat kecenderungan pesaing untuk melakukan perang harga

dalam usaha untuk meningkatkan pangsa pasar. Dengan demikian,

perusahaan yang belum mencapai critical mass (mendapat profit

dari large-scale production) akan mengalami kekalahan, kecuali

jika perusahaan ini dapat memfokuskan diri pada pasar tertentu

yang menguntungkan. Itulah sebabnya Motorola dapat terus me-

langsungkan bisnisnya dengan mengembangkan telepon selular,

dan posisinya sekarang adalah sebagai market leader.

2. Strategi Pertumbuhan melalui Konsentrasi dan Diversifikasi Ada

dua strategi dasar dari pertumbuhan pada tingkat korporat, yaitu

konsentrasi pada satu industri atau diversifikasi ke industri lain.

Berdasarkan hasil penelitian, perusahaan yang memiliki kinerja

yang baik cenderung mengadakan konsentrasi, sedangkan

perusahaan yang relatif kurang memiliki kinerja yang baik

cenderung mengadakan diversifikasi agar dapat meningkatkan

kinerjanya. Jika perusahaan tersebut memilih strategi konsentrasi,

dia dapat tumbuh melalui integrasi (integration) horizontal maupun
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vertikal, baik secara internal melalui sumber dayanya sendiri atau

secara eksternal dengan menggunakan sumber daya dari luar.

perusahaan tersebut memilih strategi diversifikasi, dia dapat

tumbuh melalui konsentrasi atau diversifikasi konglomerat, baik

secara internal melalui pengembangan produk baru, maupun

eksternal melalui akuisisi. Contoh strategi pertumbuhan adalah sel

1, 2, 5, 7, dan 8.

3. Konsentrasi melalui Integrasi Vertikal (Sel 1) Pertumbuhan melalui

konsentrasi dapat dicapai melalui integrasi vertikal dengan cara

backward integration (mengambil alih fungsi supplier) atau dengan

cara forward integration (mengambil alih fungsi distributor). Hal

ini merupakan strategi utama untuk perusahaan yang memiliki

posisi kompetitif pasar yang kuat (high market share) dalam

industri yang berdaya tarik tinggi. Agar dapat meningkatkan

kekuatan bisnisnya atau posisi kompetitifnya, perusahaan ini harus

melaksanakan upaya meminimalkan biaya dan operasi yang tidak

efisien untuk mengontrol kualitas serta distribusi produk. Integrasi

vertikal dapat dicapai baik melalui sumber daya internal maupun

eksternal.

4. Konsentrasi melalul integrasi Horizontal (Sel 2 dan 5) Strategi

pertumbuhan melalui integrasi horizontal adalah suatu kegiatan

untuk memperluas perusahaan dengan cara membangun di lokasi

yang lain, dan meningkatkan jenis produk serta jasa. Jika,
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perusahaan tersebut berada dalam industri yang sangat atraktif (sel

2), tujuannya adalah untuk meningkatkan penjualan dan profit,

dengan cara memanfaatkan keuntungan economics of scale baik

dalam produksi maupun pemasaran. Sementara jika perusahaan ini

berada dalam moderate attractive industry, strategi yang diterapkan

adalah konsolidasi (sel 5). Tujuannya relatif lebih defensif, yaitu

menghindari kehilangan penjualan dan kehilangan profit.

Perusahaan yang berada di sel ini dapat memperluas pasar, fasilitas

produksi, dan teknologi melalui pengembangan internal maupun

eksternal melalui akuisisi atau joint ventures dengan perusahaan

lain dalam industri yang sama.

5. Diversifikasi Konsentris (sel 7) Strategi pertumbuhan melalui

diversifikasi umumnya dilaksanakan oleh perusahaan yang

memiliki kondisi competitive position sangat kuat, tetapi nilai daya

tarik industrinya sangat rendah. Perusahaan tersebut berusaha

memanfaatkan kekuatannya untuk membuat produk baru secara

efisien karena perusahaan ini sudah memiliki kemampuan

manufaktur dan pemasaran yang baik. Prinsipnya adalah untuk

menciptakan sinergi (2 + 2 = 5) dengan harapan bahwa dua bisnis

secara bersama-sama dapat menciptakan lebih banyak profit

daripada jika melakukannya sendiri-sendiri.

6. Diversifikasi Konglomerat (Sel 8) Strategi pertumbuhan melalui

kegiatan bisnis yang tidak saling berhubungan dapat dilakukan jika
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perusahaan menghadapi competitive position yang tidak begitu

kuat (average) dan nilai daya tarik industrinya sangat rendah.

3. Matriks SWOT

Menurut Rengkuti (2006: 31) matriks SWOT merupakan alat yang

dipakai untuk mengukur faktor-faktor strategi perusahaan. Matriks ini

dapat menggambarkan secara jelas bagaimana peluang dan ancaman

eksternal yang dihadapi perusahaan dapat disesuaikan dengan

kekuatan dan kelemahan yang dimilikinya. Terdapat 8 (delapan)

langkah dalam menyusun matrik SWOT (Wordpress.com), yaitu:

a. Tuliskan kekuatan internal perusahaan yang menentukan.

b. Tuliskan kelemahan internal perusahaan yang menentukan.

c. Tuliskan peluang eksternal perusahaan yang menentukan.

d. Tuliskan ancaman eksternal perusahaan yang menentukan.

e. Mencocokan kekuatan internal dengan peluang eksternal dan

mencatat resultan strategi SO dalam sel yang tepat.

f. Mencocokan kelemahan internal dengan peluang eksternal dan

mencatat resultan strategi WO dalam sel yang tepat.

g. Mencocokan kekuatan internal dengan ancaman eksternal dan

mencatat resultan strategi ST dalam sel yang tepat.

h. Mencocokan kelemahan internal dengan ancaman eksternal dan

mencatat resultan strategi WT dalam sel yang tepat. Berikut adalah

gambar untuk matrik SWOT.
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IFAS

EFAS

Strengths (S) Weakness (W)

Opportunity (O)

Strategi SO

Ciptakan strategi yang
menggunakan kekuatan
untuk memanfaatkan
peluang

Strategi WO

Ciptakan strategi yang
meminimalkan kelemahan
untuk memanfaatkan
peluang

Threats (T)

Strategi ST

Ciptakan strategi yang
menggunakan kekuatan
untuk mengatasi ancaman

Strategi WT

Ciptakan strategi yang
meminimalkan kelemahan
dan menghindari ancaman

Sumber: Rengkuti (2006: 31)

Gambar: 2.2. Matriks SWOT

1. Strategi SO (Strength-Opportunity)

Menurut Rangkuti (2006: 31) strategi ini dibuat berdasarkan jalan

pikiran perusahaan, yaitu dengan memanfaatkan seluruh kekuatan

untuk merebut dan memanfaatkan peluang sebesar-besarnya.

Pernyataan ini ditegaskan oleh pernyataan Umar (2003: 225)

strategi ini menggunakan kekuatan internal perusahaan untuk

meraih peluang-peluang yang ada di luar perusahaan.

2. Strategi ST (Strength-Threat)

Menurut Rangkuti (2006: 32) strategi ini adalah strategi dalam

menggunakan kekuatan yang dimiliki perusahaan untuk mengatasi

ancaman. Sedangkan menurut Umar (2003: 225) bahwa strategi ini

bertujuan untuk memperkecil kelemahan-kelemahan internal

perusahaan dengan memanfaatkan peluang-peluang eksternal.
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3. Strategi WO (Weakness- Opportunity)

Menurut Rangkuti (2006: 32) strategi ini diterapkan berdasarkan

pemanfaatan peluang yang ada dengan cara meminimalkan

kelemahan yang ada. Selanjutnya menurut Umar (2003: 225)

melalui strategi  ini perusahaan berusaha untuk menghindari atau

mengurangi dampak dari ancaman-ancaman eksternal

4. Strategi WT (Weakness- Threat)

Menurut Rangkuti (2006: 32) strategi ini didasarkan pada kegiatan

yang bersifat defensif dan berusaha meminimalkan kelemahan

yang ada serta menghindari ancaman. Sedangkan menurut Umar

(2003: 225) strategi ini merupakan taktik untuk bertahan dengan

cara mengurangi kelemahan internal serta menghindari ancaman.

Suatu perusahaan yang dihadapkan pada sejumlah kelemahan

internal dan ancaman eksternal sesungguhnya berada dalam posisi

yang berbahaya.

4. Pilihan Alternatif  Strategi

Rengkuti (2006: 19) mengatakan bahwa kinerja perusahaan dapat

ditentukan oleh kombinasi factor internal dan eksternal. Kedua factor

tersebut harus dipertimbangkan dalam analisis SWOT. Analisis SWOT

digunakan untuk membandingkan antara faktor eksternal peluang

(opportunities) dan ancaman (threats) dengan faktor internal kekuatan

(strength) dan kelemahan (weaknesses) yang menghasilkan pilihan
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BERBAGAI PELUANG

strategi. Pilihan stratgei tersebut dapat dilihat dari diagram Swot

berikut ini:

3. Mendukung 1. Mendukung

Strategi Strategi

Turn-around Agresif

4. Mendukung 2. Mendukung

Strategi Strategi

Defensif Diversifikasi

Sumber : Rangkuti (2006: 19)

Gambar 2.3 Diagram Analisis SWOT

Kuadran 1: Ini merupakan situasi yang sangat menguntungkan perusahaan

tersebut memiliki peluang dan kekuatan sehingga dapat

memanfaatkan peluang yang ada. Strategi yang harus diterapkan

dalam kondisi ini adalah mendukung kebijakan pertumbuhan

yang agresif (Growth oriented strategy).

Kuadran 2: Meskipun menghadapi berbagai ancaman, perusahaan ini masih

memiliki kekuatan dari strategi internal. Strategi yang harus

diterapkan adalah menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan

peluang jangka panjang dengan cara strategi diversifikasi

(produk/pasar).

KELEMAHAN
INTERNAL

KEKUATAN
INTERNAL

BERBAGAI ANCAMAN
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Kuadran 3: Perusahaan menghadapi peluang pasar yang sangat besar, tetapi

dilain pihak, ia menghadapi beberapa kendala atau kelemahan

internal. Kondisi bisnis pada kuadran 3 ini mirip dengan

question mark pada BCG matrik. Fokus strategi perusahaan ini

adalah meminimalkan masalah-masalah internal perusahaan

sehingga dapat merebut peluang pasar yang lebih baik.

Kuadran 4: Ini merupakan situasi yang sangat tidak menguntungkan,

perusahaan tersebut menghadapi berbagai ancaman dan

kelemahan internal.

E. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian sebelumnya yang sudah dilakukan terkait dengan

penggunaan analisis SWOT dalam menentukan sebuah strategi, dan

penelitian tersebut dijadikan penulis sebagai bahan referensi dalam penelitian

ini. Penelitian terdahulu yang digunakan penulis adalah sebagai berikut:

a. Siregar, Salman dan Wati (2014) “Strategi Pengembangan Usaha Tahu

Rumah Tangga” mendapatkan hasil penelitian yaitu: Strategi yang dipilih

dalam pengembangan usaha tahu rumah tangga ini melalui analisis

SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) yaitu:

meningkatkan kualitas tahu yang lebih baik lagi, membuat iklan yang

berhubungan dengan tahu, di jalan-jalan atau tempat-tempat strategis di

kecamatan simpang kiri kota madya subulussalam, mempertahankan

kualitas tahu, dan  pengalaman di bidang olahan tahu yang sudah berjalan
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cukup lama, meningkatkan pengetahuan SDM untuk bisa menguasai

pengetahuan tekhnologi, dengan penerapan strategi agresif artinya usaha

tahu berada dalam situasi yang sangat menguntungkan atau memiliki

peluang dan kekuatan, strategi yang harus diterapkan adalah

memanfaatkan peluang untuk meraih keuntungan.

b. Baroto dan Purbohadiningrat (2014) “Analisis Strategi Pengembangan

Bisnis PPOB KIPPO Menggunakan Analisis SWOT dan QSPM”

mendapatkan hasil penelitian yaitu: PPOB KIPO Malang akan

menggunakan strategi W-O berdasarkan posisi perusahaan dalam

kuadran SWOT yang berada pada kuadran II. Prioritas strategi yang

harus dijalankan oleh PPOB KIPO Malang adalah menambahkan

feature-feature produk pelayanan jasa.

c. Khuzaimy dan Hidayat (2015) “Analisis Strategi Bisnis Pada UD

Cengkeh Madagaskar di Sidoarjo” mendapatkan hasil penelitian yaitu:

UD. Cengkeh Madagaskar ada pada kuadran I mendukung kebijakan

pertumbuhan agrasif atau Growth Oriented Strategy, yaitu pertumbuhan

yang agresif perlu dengan cara melaksanakan promosi dalam penjualan

serta menambah jumlah produk. 2. Kelemahan yang dimiliki UD.

Cengkeh Madagaskar belum menjadi hambatan bagi perusahaan untuk

terus dapat mengembangkan usahanya dan bersaing dengan perusahaan

yang sejenisnya.
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F. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran  akan  memberi arahan kepada peneliti dan pembaca

didalam memahami permasalahan dalam penelitian. Industri kerajinan

gerabah di Desa Negara Ratu Kecamatan Natar dalam menjalankan usahanya

tentu saja tidak terlepas dari peran strategi bisnis yang dijalankan untuk dapat

mengembangkan usahanya. Menjalankan suatau usaha tentu saja tidak

terlepas dari adanya permasalahan ataupun kendala. Permasalahan atau

kendala tersebut dapat berasal dari dalam maupun luar dari usaha yang

dijalankan. Maka dengan pendekatan analisis SWOT diharapkan dapat

mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang ada pada usaha

industri kerajinan gerabah Desa Negara Ratu Kecamatan Natar.

Kemudian dengan mengetahui keadaan internal dan eksternalnya diharapkan

dapat menciptakan suatu formulasi atau alternatif strategi yang tepat yaitu

dengan menuangkan faktor-faktor internal (kekuatan dan kelemahan) dan

faktor-faktor eksternal (peluang dan ancaman) tersebut kedalam matriks

SWOT. Matriks ini dapat menghasilkan empat sel kemungkinan alternatif

strategi yaitu strategi SO, strategi ST, strategi WO, dan strategi WT. Skema

kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat dilihat dari gambar berikut ini:
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Gambar: 2.4 Kerangka Pemikiran

INDUSTRI KERAJINAN GERABAH
DESA NEGARA RATU KECAMATAN

NATAR

Faktor Internal Faktor Eksternal

Analisis
SWOT

Alternatif Strategi



BAB III
METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan metode kualitatif dengan desain deskriptif,

yaitu penelitian yang memberi gambaran secara cermat mengenai individu atau

kelompok tertentu tentang keadaan dan gejala yang terjadi (Koentjaraningrat,

1993:89). Penelitian kualitatif bertujuan memperoleh gambaran seutuhnya

mengenai suatu hal menurut pandangan manusia yang diteliti. Penelitian

kualitatif berhubungan dengan ide, persepsi, pendapat atau kepercayaan orang

yang diteliti dan kesemuanya tidak dapat diukur dengan angka.

B. Lokasi Penelitian

Penentuan lokasi penelitian, Moleong (2005: 86) menentukan cara terbaik

untuk ditempuh dengan jalan mempertimbangkan teori substantif dan

menjajaki lapangan dan mencari kesesuaian dengan kenyataan yang ada

dilapangan. Sementara itu keterbatasan geografi dan praktis seperti waktu,

biaya, tenaga perlu juga dijadikan pertimbangan dalam penentuan lokasi

penelitian. Lokasi yang diambil dalam penelitian ini ditentukan dengan

sengaja (purposive).

Penelitian ini akan dilakukan pada industri kerajinan gerabah di Desa Negara

Ratu Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan. Adapun alasan memilih
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lokasi penelitian tersebut yaitu lokasi yang mudah dijangkau oleh peneliti,

mudah untuk mendapatkan data yang diperlukan, adanya keterbatasan biaya,

waktu, dan tenaga yang dimiliki oleh peneliti. Hal inilah yang menjadi

pertimbangan peneliti untuk memilih industri kerajinan gerabah di Desa

Negara Ratu Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan sebagai lokasi

penelitian.

C. Fokus Penelitian

Dalam penelitian kualitatif fokus penelitian diperlukan untuk membatasi

masalah yang akan diteliti. Moleong (2005: 237) mengatakan untuk

menentuan fokus penelitian lebih diarahkan pada tingkat kebaruan informasi

yang akan diperoleh dari situasi perekonomian dan sosial, ini dimaksudkan

untuk membatasi studi kualitatif sekaligus membatasi penelitian guna

memilih mana data yang relevan dan data yang tidak relevan. Pembatasan

dalam penelitian kualitatif lebih didasarkan pada tingkat kepentingan dan

urgensi masalah yang akan dipecahkan.

Penelitian ini difokuskan pada identifikasi faktor internal dan identifikasi

faktor eksternal  dari industri kerajinan gerabah di desa Negara Ratu

Kecamatan Natar agar dapat menganalisis strategi bisnis yang tepat untuk

diterapkan .

D. Sumber Data Penelitian

Lofland dalam Moleong (2005: 157) mengemukakan bahwa Sumber data

utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya
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adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Kata-kata dan tindakan

orang-orang yang diamati atau diwawancarai merupakan sumber data utama,

dicatat melelui catatan tertulis atau melalui perekaman video atau audio , dan

pengambilan foto. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini berasal dari

dua sumber, yaitu:

1. Data Primer

Purhantara (2010: 79) mengatakan bahwa data primer adalah data yang

diperoleh langsung dari subjek penelitian, dalam hal ini peneliti

memperoleh data atau informasi langsung dengan menggunakan

instrumen-instrumen yang telah ditetapkan. Data primer dikumpulkan oleh

peneliti untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian. Dalam

penelitian ini metode pengambilan data primer dilakukan dengan cara

wawancara langsung terhadap informan. Adapun informan pada penelitian

ini yaitu pengusaha/pengrajin gerabah di Desa Negara Ratu Kecamatan

Natar.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data atau informasi yang diperoleh secara tidak

langsung dari objek penelitian yang bersifat publik. Data sekunder yang

digunakan dalam penelitian ini dapat berupa dokumen-dokumen atau

literatur-literatur dari internet, surat kabar, jurnal, skripsi dan lain

sebagainya yang berkaitan dengan penelitian ini.
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E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik atau metode pengumpulan data sangatlah penting karena merupakan

alat untuk mendapatkan data sesuai tujuan yang diinginkan. Untuk

memperoleh data dalam penelitian ini, digunakan metode di antaranya:

1. Observasi Lapangan

Teknik pengumpulan data ini adalah melakukan pengamatan peneliti

terhadap objek penelitian sehingga dapat mengetahui dan memehami

kondisi yang sebenarnya. Informasi didapatkan dengan mendatangi

langsung atau melakukan pengamatan di sentra industri kerajinan gerabah

Desa Negara Ratu Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan untuk

melihat kondisi dan permasalahan secara lebih terperinci dan untuk

mengetahui kegiatan, gambaran umum yang terjadi di sekitar industri

tersebut.

2. Wawancara (Interview)

Peneltian ini menggunakan jenis wawancara semiterstruktur. Esterberg

(2002) dalam sugiyono (2008: 413) mengatakan bahwa  jenis wawancara

ini sudah termasuk dalam kategori in-dept interview (wawancara

mendalam) dimana dalam pelaksanaanya lebih bebas dibandingkan

dengan wawancara terstruktur. Tujuan dari wawancara jenis ini adalah

untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang

diajak wawancara diminta pendapat, dan ide-idenya.
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3. Dokumentasi

Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental

seseorang (Sugiyono, 2008:420). Dengan adanya dokumen hasil

penelitian dari observasi atau wawancara akan lebih kredibel kalau

didukung oleh dokumen-dokumen yang bersangkutan. Dokumen yang

digunakan dalam penelitian ini berupa foto, gambar saat wawancara yang

berguna untuk meningkatkan tingkat kredibilitas atau kepercayaan dari

proses observasi atau wawancara, serta data-data mengenai industri

kerajinan gerabah Desa Negara Ratu Kecamatan Natar.

4. Literatur

Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan mempelajari buku-buku

referensi, jurnal, dan media lainya yang berkaitan dengan masalah yang

dibahas. Dalam penelitian ini literatur yang digunakan baik jurnal, skripsi

ataupun buku yang terkait dengan penelitian.

5. Koesioner

Teknik koesioner yang digunakan dalam dalam penelitian ini dibagai

menjadi dua. Kuesioner pertama digunakan peneliti untuk pemberian nilai

bobot dari factor internal dan eksternal sentra industri kerajinan gerabah

Desa Negara Ratu Kecamatan Natar, koesioner ini nantinya diisi oleh

pengrajin gerabah. Kemudian koesioner kedua digunakan peneliti untuk

mendapatkan nilai peringkat (rating) dari factor internal dan eksternal

sentra industry kerajinan gerabah Desa Negara Ratu Kecamatan Natar,

koesioner ini juga nantinya diisi oleh pengrajin gerabah.
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F. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti yaitu

dengan menggunakan metode analisis SWOT. Melalui analisis SWOT

ditentukan alternatif strategi yang paling tepat untuk diterapkan oleh industri.

Adapun alat bantu analisis yang digunakan dalam merumuskan strategi

perusahaan adalah matriks IFE, matriks EFE, matriks IE, matriks SWOT dan

Matriks grand strategy (Matrik Diagram SWOT), (David, 2012: 324).

Tahapan analisis dalam penelitian ini yaitu:

1. Analisis Matrik IFAS dan EFAS

Dalam analisis SWOT, terlebih dahulu perlu dilakukan penilaian factor-

faktor strategis. Data faktor strategis internal dievaluasi menggunakan

matriks faktor internal (IFAS), sedangkan data faktor eksternal dievaluasi

dalam matriks faktor eksternal (EFAS). Setelah itu, kedua data dievaluasi

menggunakan matriks Internal-Eksternal (IE). Terdapat beberapa tahapan

dalam penyusunan matriks IFAS dan EFAS. Tahapan-tahapan tersebut

antara lain:

a. Identifikasi Faktor Internal dan Eksternal Industri, Wawancara dan

pengamatan peneliti dilakukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor

strategis.

b. Penentuan Bobot

Penentuan bobot dilakukan dengan jalan mengajukan identifikasi

faktor strategis internal dan eksternal kepada pihak manajemen

perusahaan dengan menggunakan metode ”Paired Comparison”.
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Metode ini digunakan untuk memberikan penilaian terhadap bobot

setiap faktor penentu internal dan eksternal. Penentuan bobot dalam

penelitian ini menggunakan kuisioner yang diisi oleh pengrajin

gerabah Desa Negara Ratu Kecamatan Natar.

Pemberian bobot dengan nilai antara 0.0 (tidak penting) hingga 1.0

(penting mutlak) dengan metode paired comparison strategic position

and action evaluation (Gürbüz 2013). Skala yang digunakan adalah:

1 = variabel horizontal kurang penting daripada variabel vertikal

2 = variabel horizontal sama penting daripada variabel vertikal

3 = variabel horizontal lebih penting daripada variabel vertikal

Untuk lebih jelasnya rancangan bentuk penilaian pembobotan dapat

dilihat pada tabel berikut:

Table 3.1: Contoh Pengisian Bobot

Bobot variabel diperoleh dengan membagi nilai total variabel ke-i

dengan nilai total keseluruhan variabel dengan rumus sebagai berikut:
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Bobot masing-masing variabel merupakan indikator tingkat penting

relatif faktor yang menjadi variabel tersebut terhadap kegiatan

produksi perusahaan. jika nilai bobot variabel tinggi, maka tingkat

penting relatif faktor tersebut juga tinggi.

c. Penentuan Peringkat

Peringkat ditentukan oleh responden melalui kuisioner. Peringkat

diberi kepada setiap faktor strategis perusahaan, internal maupun

eksternal. Skala rating pada matriks IFAS sebagai berikut:

1 = jika faktor tersebut merupakan kelemahan besar perusahaan

2 = jika faktor tersebut merupakan kelemahan normal perusahaan

3 = jika faktor tersebut merupakan kekuatan normal perusahaan

4 = jika faktor tersebut merupakan kekuatan besar perusahaan

Sedangkan skala rating pada matriks EFAS sebagai berikut:

1 = jika respon perusahaan terhadap faktor tersebut kecil

2 = jika respon perusahaan terhadap faktor tersebut normal/rata-rata

3 = jika respon perusahaan terhadap faktor tersebut di atas rata-rata

4 = jika respon perusahaan terhadap faktor tersebut tinggi

Contoh pengisian rating dapat dilihat dari tabel berikut:
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Tabel 3.2 contoh pengisian rating
Factor strategis Rating

1
Rating

2
Rating

3
Rating

4
1..... √

2..... √

3... √

4... √

....

d. Penentuan Skor

Setelah diketahui bobot dan rating, tahap berikutnya adalah menentukan

skor untuk setiap faktor strategis. Total skor pembobotan matriks IFE

berkisar antara 1.0 – 4.0. Kisaran total skor untuk matriks IFE dapat

dibagi ke dalam empat kategori, antara lain:

1.00 = tak mampu menutupi kelemahan dengan kekuatan.

< 2.50 = posisi internal perusahaan lemah

> 2.50 = posisi internal perusahaan kuat

4.00 = kekuatan dimanfaatkan dengan sangat baik

2. Matrik Internal-Eksternal (IE)

Matriks IE disusun berdasar total skor matriks IFAS sebagai sumbu x

dan total skor matriks EFAS pada sumbu y. Matrik IE digunakan oleh

peneliti untuk mengetahui posisi dari industri kerajinan Gerabah Desa

Negara Ratu Kecamatan Natar. Matriks IE disusun berdasar total skor

matriks IFAS sebagai sumbu x dan total skor matriks EFAS pada

sumbu y.
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Sumber: David (2010)

Gambar: 3.1 Matrik Internal-Eksternal (IE)

Matriks IE dibagi menjadi tiga bagian dengan dampak strategi yang

berbeda-beda. Tiga bagian tersebut yaitu:

a. Bagian 1: Sel I, II, dan IV Skor IE yang masuk ke dalam sel I, II, atau IV

menunjukkan perusahaan yang tumbuh dan berkembang. Perusahaan

dalam kondisi tersebut mengejar pertumbuhan keuntungan, penjualan,

pangsa pasar, dan lain-lain. Strategi yang dapat diterapkan untuk bagian

ini adalah strategi intensif (penetrasi pasar, pengembangan pasar, dan

pengembangan produk) atau strategi integrasi (ke depan, belakang, atau

horizontal).

b. Bagian 2: Sel III, V, dan VII Skor IE yang masuk ke dalam sel III, V,

atau VII menunjukkan perusahaan yang berada dalam kondisi

pendewasaan. Strategi yang sebaiknya diterapkan adalah strategi jaga dan

pertahanan, menghindari hilangnya penjualan dan keuntungan. Strategi
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yang dapat diterapkan untuk perusahaan dengan kondisi tersebut adalah

penetrasi pasar atau pengembangan produk.

c.  Bagian 3: Sel VI, VIII, dan IX Perusahaan dengan skor IE yang terdapat

pada sel VI, VIII, atau IX berada dalam kondisi penurunan. Strategi yang

sebaiknya diterapkan untuk perusahaan dengan kondisi tersebut adalah

divestasi, melakukan penghematan, dikarenakan kelangsungan

perusahaan terancam dan tak dapat bersaing.

3. Analisis Diagram SWOT dan Matrik SWOT

Matrik SWOT adalah sebuah alat pencocokan yang penting yang

membantu para manajer mengembangkan empat jenis strategi, yaitu

strategi SO (kekuatan peluang), strategi WO (kelemahan peluang),

strategi ST (kekuatan ancaman), dan strategi WT (kelemahan ancaman).

Sedangkan diagram SWOT digunakan untuk memilih salah satu dari ke

empat jenis strategi tersebut berdasarkan kuadran posisi dari indusri

kerajinan gerabah Desa Negara Ratu Kecamatan Natar.
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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, maka dapat

ditarik kesimpulan mengenai strategi pengembangan bisnis/usaha industri

kerajinan gerabah Desa Negara Ratu Kecamatan Natar yaitu: Berdasarkan hasil

analisis dengan menggunakan matrik internal eksternal (IE) industri kerajinan

gerabah Desa Negara Ratu Kecamatan Natar didapatkan posisi perusahaan

pada kuadaran V yaitu tahap pendewasaan atau proses pertumbuhan.

Selanjutnya dari hasil analisis dengan menggunakan diagram SWOT

didapatkan posisi industri kerajinan gerabah Desa Negara Ratu Kecamatan

Natar berada pada sel I yang berarti pada posisi agresif, dan strategi yang tepat

pada posisi ini adalah strategi pertumbuhan (Growth Oriented Strategy). Maka

alternatif strategi yang sesuai untuk pengembangan bisnis/usaha industri

kerajinan gerabah Desa Negara Ratu Kecamatan Natar dengan menggunakan

matrik SWOT adalah strategi S-O (Strength–Oppourtunities) yaitu dengan

memanfaatkan kekuatan yang dimiliki industri untuk meraih peluang yang ada,

dengan cara melakukan pengembangan produk, pengembangan pasar

(Memperluas Wilayah Pemasaran) dan Peningkatan Kualitas SDM (Pelatihan

SDM agar tetap terampil dibidang gerabah).
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B. Saran

Saran yang dapat diberikan oleh peneliti pada penelitian ini adalah sebagai

berikut:

1. Bagi pengrajin:

Pengrajin harus melakukan peningkatan kualitas sumber daya manusia

diantaranya: pelatihan pengembangan produk, melakukan pelatihan ekspor

impor dengan mendatangkan konsultan bisnis dari dinas perindustrian atau

LSM, pelatihan penggunaan jaringan internet untuk memperluas promosi

agar dapat memperluas wilayah pemasaran. Selain itu pengrajin diharapkan

mau bekerjasama dengan perbankan untuk dapat mengatasi permodalan dan

pengrajin dapat memanfaatkan adanya teknologi yang lebih modern dalam

proses produksi. Teknologi yang modern selain menghemat tenaga kerja

juga mampu mengefisiensikan biaya produksi dan meningkatkan kapasitas

produksi.

2. Bagi Pemerintah

Sebaiknya pemerintah memberikan program pembiayaan dan adanya

kemudahan akses perbankan, karena permasalahan industri kerajinan

gerabah Desa Negara Ratu Kecamatan Natar yang paling utama adalah sulit

menambah modal usaha.

3. Bagi peneliti selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya diharapkan penelitian ini dapat membantu untuk

mengetahui apakah strategi yang disarankan berpengaruh terhadap

perkembangan perusahaan.
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