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ABSTRAK

ANALISIS STRATEGI BISNIS PADA GERAI WALEU

DI BANDAR LAMPUNG

Oleh

TIRTA ANOM

Manajemen strategi merupakan salah satu tugas penting yang harus diselesaikan oleh
seorang manajer di dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Hal ini tentunya juga
berlaku untuk Gerai Waleu yang bergerak di bidang produk pakaian. Tujuan dari
penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi yang dapat digunakan oleh Gerai
Waleu untuk mengembangkan usahanya. Penelitian ini menggunakan analisis SWOT
dan QSPM. Tahapan yang dilakukan adalah dengan melakukan penilaian faktor
kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Penentuan bobot dan peringkat untuk
setiap faktor diberikan oleh pihak manajemen melalui proses wawancara dan
pemberian kuesioner. Berdasarkan matriks IFE dan EFE menghasilkan total skor
sebesar dua koma tujuh ratus sembilan puluh empat dan dua koma tujuh ratus tujuh
puluh empat. Hasil matriks IE yaitu Gerai Waleu terdapat pada posisi
mempertahankan dan memelihara (kuadran V) dengan strategi utama yaitu strategi
intensif. Berdasarkan analisis matriks SWOT maka dihasilkan sembilan strategi
dengan perioritas strategi berdasarkan hasil QSPM yaitu memunculkan inovasi –
inovasi baru terkait dengan produk dan pelayanan, menjaga hubungan baik dengan
pihak luar untuk meningkatkan loyalitas yang sudah ada, dan meningkatkan kegiatan
promosi dengan cara memanfaatkan media sosial.

Kata Kunci : Gerai Waleu, Faktor Internal, Faktor Eksternal, Matriks IFE, Matriks

EFE, Matriks IE, Matriks SWOT, QSPM.



ABSTRACT

BUSINESS STRATEGY ANALYSIS OF WALEU OUTLETS

IN BANDAR LAMPUNG

By

TIRTA ANOM

Strategic Management is one of the most important tasks that managers in

organizations are to accomplish. This situation applies to Waleu Outlets which is

engaged in clothing products. The purpose of this research is to find out strategies

that can be used by Waleu Outlets to develop their business. This research use SWOT

and QSPM analysis. The stages carried out are by assessing the factors of strength,

weakness, opportunities, and threats. The weight and importance of each factor was

defined by the company managers and they were interviewed and questionnaire. The

total score are two point seven hundred ninety four and two point seven hundred

seventy four based on IFE and EFE matrix. The result of IE matrix show that Waleu

Outlets are in hold and maintain position (quadrant V) with the main strategy is an

intensive strategy. SWOT matrix analysis show nine strategies were generated with

QSPM are new innovations related to products and services, maintain good relations

with outside parties to increase existing loyalty, and increase promotional activities

by utilizing social media.

Keywords : Waleu Outlets, Internal Factors, External Factors, IFE Matrix, EFE

Matrix, IE Matrix, SWOT Matrix, QSPM.
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BAB I 

 

 PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Perkembangan pariwisata di Indonesia saat ini terus meningkat. Hal ini didukung 

dari data Badan Pusat Statistik yang menyebutkan kunjungan wisatawan 

mancanegara ke Indonesia tahun 2018 mengalami naik 12,58% dibandingkan 

tahun sebelumnya, yaitu 14,039 juta kunjungan menjadi 15,806 juta kunjungan. 

Berikut ini tabel 1. perkembangan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara 

Tahun 2017-2018. (Sumber: bps.go.id)  

https://www.bps.go.id/website/materi_ind/materiBrsInd-20190201093038.pdf 

 

Hal ini menunjukkan bahwa industri pariwisata semakin berkembang menggarap 

potensi pasar yang begitu luas dan potensial. Kedatangan wisatawan mancanegara 

maupun nusantara ke beberapa daerah membuat perekonomian daerah tersebut 

menjadi lebih baik. Tidak hanya mendapatkan penghasilan asli daerah akan tetapi 

masyarakat lokal pun mendapatkan penghasilan tambahan di industri ini. Salah 

satu Provinsi di Indonesia yang memiliki potensi wisata yang tidak kalah dengan 

Provinsi lain di Indonesia adalah Provinsi Lampung. 

 

Provinsi Lampung adalah salah satu Provinsi yang memiliki banyak lokasi wisata 

yang dapat di eksplorasi. Hal ini didukung oleh program pemerintah yang 

https://www.bps.go.id/website/materi_ind/materiBrsInd-20190201093038.pdf
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mengajak wisatawan mengeksplorasi keindahan cagar alam dan budaya yang 

dimiliki oleh Provinsi Lampung. Selain menikmati indahnya tempat pariwisata, 

para wisatawan yang berkunjung biasanya membeli oleh-oleh khas daerah yang 

dapat memenuhi kebutuhan para wisatawan dalam hal produk lokal yang 

dijadikan buah tangan mereka saat berkunjung ke suatu daerah. 

 

Provinsi Lampung cukup dikenal oleh wisatawan melalui produk makanan olahan 

seperti keripik pisang, keripik singkong, sale pisang, dan lain-lainnya. Lain halnya 

dengan daerah wisatawan di Indonesia yang banyak menjadikan produk sandang 

sebagai andalan buah tangan daerahnya seperti Dagadu di Yogyakarta, Joger di 

Bali, Tangkelek di Sumatera Barat, dan lain sebagainya. Begitu pula di Provinsi 

Lampung yang menjadi pintu gerbang pulau Sumatera juga memiliki oleh-oleh 

berupa baju kaos yang bercirikan budaya Lampung. 

 

Tabel 1. Toko Oleh – Oleh Pakaian yang Mengangkat Budaya Lampung di 

Bandar Lampung  

 

NO NAMA PERUSAHAAN PANGSA PASAR 

1. Singgah Pai Shop 27% 

2. Waleu Kaos Lampung 25% 

3. Kaway 18% 

4. Ninda Shop 15% 

5. Kawoz Lampung 10% 

6. Dan Lain – Lain 5% 

         Sumber: Asosiasi Pengusaha Oleh – Oleh Provinsi Lampung 2018 
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Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa data pesaing dari toko-toko Waleu Kaos 

Lampung adalah Singgah Pai Shop dimana sebagai pemimpin pasar, Kaway, 

Ninda Shop, Kawoz Lampung dan lain sebagainya. Waleu Kaos Lampung dapat 

bersaing dengan toko-toko lainnya yang sudah lama berdiri dengan ide yang 

selalu baru dan segar. Semakin gencarnya pemasaran dari pesaing mengenai 

keunggulan dan produk-produk yang inovatif, Waleu Kaos Lampung 

meluncurkan produk oleh-oleh yang lebih variatif dan mudah dilihat dari 

konsumen secara langsung berupa pakaian seperti T-shirt, polo shirt, jaket, lalu 

topi, totebag, dan sandal. Produk Waleu Kaos Lampung menyediakan berbagai 

macam ukuran mulai dari ukuran XS hingga ukuran XXXL dan dari berbagai 

macam usia mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Berikut adalah produk 

yang ditawarkan oleh Gerai Waleu Kaos Lampung: 

Tabel 2. Produk yang  Ditawarkan  Waleu Kaos Lampung 

NO Produk Harga 

1 Kaos  Dewasa Rp. 108.000 

2 Polo Dewasa Rp. 118.000 

3 Kaos Sanak Lunik (Anak Kecil) Rp.   98.000 

4 Topi Rp.   78.000 

5 Jaket  atau Sweater Rp. 258.000 

6 Tote Bag Rp.  78.000 

7 Sandal Rp.   98.000 

Sumber : Gerai Waleu Kaos Lampung 2019 
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Waleu Kaos Lampung adalah salah satu dari sekian banyak toko oleh-oleh berupa 

sandang dan aksesoris pelengkap yang berciri khas ornamen budaya Lampung. 

Lokasinya berada di Jalan Wolter Mongonsidi No. 89, Bandar Lampung. 

Letaknya cukup strategis, dekat dengan hotel berbintang, taman rekreasi, dan 

Kantor Pemerintahan Kota Bandar Lampung serta Pemerintah Provinsi Lampung. 

Oleh karena lokasinya yang strategis dan mudah di akses sehingga mempermudah 

wisatawan untuk berkunjung. 

 

Waleu Kaos Lampung memiliki tujuan memberikan dan menciptakan kepuasan 

kepada konsumen. Kata yang menjadi merek Waleu dalam bahasa Lampung 

memiliki arti delapan (8) di mana filosofi angka delapan merupakan angka 

keberuntungan karena angka ini dinilai garisnya tidak bisa terputus berharap 

rezekinya selalu lancar. Hal ini juga dimaksudkan agar Waleu Kaos Lampung 

akan selalu memiliki keberuntungan dan kelancaran usaha. Keberadaan Waleu 

Kaos Lampung sebagai salah satu toko oleh-oleh berupa sandang dan aksesori 

yang berada di kota Bandar Lampung berusaha memenuhi kebutuhan konsumen 

dalam hal oleh-oleh. Di bawah ini disajikan data mengenai jumlah transaksi 

pembelian selama kurun waktu 3 tahun terakhir dari tahun 2016 sampai dengan 

tahun 2018. 

Tabel 3. Jumlah Target dan Realisasi Tahun 2016 – 2018 

Tahun Target Penjualan Realisasi Persentase 

2016 2200 2078 94% 

2017 2300 2365 103% 

2018 2400 2320 97% 

  Sumber : Gerai Waleu Kaos Lampung, 2018 
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Berdasarkan data pada tabel 4 dapat dilihat bahwa memang terjadi penurunan 

persentase capaian target yaitu sebesar 97 % pada tahun 2018. Persoalannya saat 

ini adalah tidak stabilnya persentase transaksi pembelian dari tahun sebelumnya 

yang melebihi target pada tahun 2017 sebesar 103 % dan pada tahun 2016 hanya 

sebesar 94 % persentase transaksi penjualan. Hal ini terjadi dikarenakan volume 

promosi penjualan yang tidak begitu gencar, disamping persaingan antar 

pengusaha semakin meningkat, sehingga terjadi ketidakstabilan dan penurunan 

yang cukup signifikan.  

 

Waleu Kaos Lampung mencoba mencari strategi agar mampu bersaing dengan 

para pesaingnya dan menguasai pangsa pasar industri oleh-oleh khususnya dalam 

bentuk pakaian. Usaha ini berupaya untuk bersaing dengan para kompetitor 

sejenis yang tentu saja sudah memiliki pangsa pasar sendiri. Menurut David 

(2012: 5) strategi merupakan sarana bersama dengan tujuan jangka panjang yang 

hendak dicapai oleh perusahaan. Menurut Kotler ( 2008:25) strategi merupakan 

proses manajerial untuk mengembangkan dan menjaga keserasian antara tujuan 

perusahaan, sumber daya perusahaan, dan peluang pasar yang terus berubah, 

dengan tujuan untuk membentuk dan menyesuaikan usaha perusahaan dan produk 

yang dihasilkan, sehingga bisa mencapai keuntungan dan tingkat pertumbuhan 

yang menguntungkan. 

 

Perusahaan yang memiliki strategi yang baik akan mampu menghadapi 

persaingan, dalam hal ini maka perlu dievaluasi terhadap keadaan dan kondisi riil 

perusahaan. Analisis yang dapat di gunakan adalah analisis SWOT. Menurut 
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Rangkuti (2000:18) Analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor secara 

sistematis untuk merumuskan strategi perusahaan. Analisis ini didasarkan pada 

logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (Strenghts) dan peluang 

(Opportunities) namun, secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan 

(Weakness) dan ancaman (Threats). 

 

Analisis SWOT mencakup lingkungan internal dan eksternal perusahaan. Secara 

internal kerangka kerjanya menguraikan kekuatan dan kelemahan pada dimensi 

kunci misalnya kinerja keuangan dan sumberdaya; sumberdaya manusia, fasilitas 

dan kapasitas produksi; pangsa pasar, presepsi pelanggan terhadap kualitas 

produk, harga dan ketersediaan produk; organisasi komunikasi. Penilaian terhadap 

lingkungan eksternal termasuk informasi pasar, pelanggan dan persaingan, kondisi 

ekonomi tren sosial, teknologi dan peraturan pemerintah (Husin;2015). 

Waleu Kaos Lampung di jalan Wolter Monginsidi No. 89 Bandar Lampung, perlu 

adanya strategi yang tepat untuk memenangkan persaingan dipasar. Waleu harus 

mampu menganalisa dan mengantisipasi perubahan lingkungan, baik itu dari 

lingkungan internal yang masih bisa dikendalikan maupun dari lingkungan 

eksternal yang sukar untuk dikendalikan. Pengaruh dari kedua analisis lingkungan 

ini sangat besar dalam proses perumusan dan pemilihan strategi yang tepat demi 

perkembangan Waleu. Analisis lingkungan internal dan eksternal memberikan 

identifikasi mengenai kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman yang 

dimiliki. 

Waleu harus dapat menyusun strategi dengan cara memanfaatkan faktor internal 

dan eksternal perusahaan, dalam faktor internal terdapat kekuatan dan kelemahan. 
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Kekuatan tersebut diantaranya Waleu dapat memberikan desain gambar yang 

menarik dengan inovasi dan kreasi. Selain itu Waleu memiliki kelemahan yaitu 

hanya mempunyai satu tempat dan belum memiliki cabang dibandingkan dengan 

pesaing lainnya. Faktor eksternal pada Waleu, mempunyai peluang yaitu memiliki 

tempat yang sangat strategis di pusat kota deket wilayah perkantoran Bandar 

Lampung, sedangkan ancaman bagi perusahaan adalah adanya pesaing sejenis 

yang bermunculan di Bandar Lampung. 

 

Waleu Kaos Lampung ini harus mempunyai keunggulan untuk tetap bertahan dan 

berkembang. Untuk itu, perbaikan dan pembenahan perlu dilakukan dalam 

strategi bisnis agar Waleu ini siap dan mampu menghadapi persaingan serta 

memiliki keunggulan bersaing khusus nya di daerah Lampung. Berdasarkan 

uraian latar belakang masalah yang ada, maka peneliti mengajukan sebuah 

penelitian dengan judul “Analisis Strategi Bisnis pada Gerai Waleu di Bandar 

Lampung”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan persaingan bisnis yang telah di uraikan maka Gerai Waleu harus 

berhati-hati dalam memilih strategi bisnis yang terbaik dan di selaraskan dengan 

lingkungan internal dan eksternal perusahaan, sehinggaa perusahaan dapat terus 

termotivasi dalam memenangkan persaingan bisnis. Berdasarkan uraian tersebut 

maka rumusan yang diambil adalah : 

Strategi bisnis apakah yang sebaiknya di lakukan Gerai Waleu untuk menghadapi 

persaingan bisnis? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini di lakukan untuk 

mengetahui strategi bisnis yang sebaiknya dapat dilakukan oleh Gerai Waleu 

untuk menghadapi persaingan bisnis. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat 

bagi semua pihak, yaitu antara lain: 

 

1. Bagi Peneliti 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan, pengalaman, dan 

wawasan tentang strategi bisnis yang akan dilakukan oleh perusahaan tersebut. 

Khususnya analisis SWOT dan yang berkaitan dengan strategi bisnis di Gerai 

Waleu. 

 

2. Bagi Gerai Waleu 

Memberikan informasi kepada manajemen perusahaan untuk dijadikan sebagai 

bahan pertimbangan dan masukan yang bermanfaat dalam menerapkan analisis 

SWOT dan strategi bisnis pada Gerai Waleu. 

 

3. Bagi Peneliti Lain 

Sebagai bahan informasi ilmiah untuk memperluas wawasan pihak lain yang 

berkepentingan dibidang analisis lingkungan dan manajemen strategi dengan 

mengambil penelitian sama akan tetapi dengan perusahaan yang berbeda. Hasil 
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penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi pembaca dan dapat 

memberikan informasi bagi penelitian lain yang berkaitan dengan bidang 

bisnis. 
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BAB II 

 

TINJAUAN PUSTAKA  

 

 

 

2.1 Pengertian Manajemen 

Manajemen merupakan hal yang penting bagi suatu organisasi atau instansi untuk 

mencapai tujuan dari organisasi atau instansi tersebut. Dalam manajemen sendiri 

bertujuan untuk mengatur dan mengelola sumber daya yang tersedia dalam 

organisasi atau instansi. Berikut definisi manajemen menurut beberapa ahli 

diantanya :   

Menurut G.R Terry (dalam Hasibuan, 2014:2), menyatakan bahwa :  

“Manajemen adalah suatu proses khas yang terdiri atas tindakan-tindakan 

perencanaan, pengorganisasian, pergerakan dan pengendalian untuk menentukan 

serta mencapai tujuan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber 

daya lainnya”. 

Menurut Mary Parker Follet (dalam Handoko, 2014:8), mendefinisikan  

bahwa:  

“Manajemen merupakan seni dalam menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. 

Definisi ini mengandung arti bahwa para manajer mencapai tujuan-tujuan 

organisasi melalui pengaturan orang-orang lain untuk melaksanakan berbagai 

tugas yang mungkin diperlukan”. 
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Menurut John D. Millet (dalam Sukarna, 2011: 2), menyatakan bahwa : 

“Management Is The Process Of Directing And Facilitating The Work Of  People 

In Formal Group To Achieve A Desired End.” 

“Manajemen adalah proses pembimbingan dan pemberian fasilitas terhadap 

pekerjaan orang-orang yang terorganisir dalam kelompok formil  untuk mencapai 

suatu tujuan yang dikehendaki”. 

 

2.2 Pengertian Bisnis 

Menurut Kasmir dan Jakfar (2012) bisnis adalah usaha yang dijalankan yang 

tujuan utamanya adalah keuntungan. Menurut Umar (2005) pendapat Raymond E 

Glos dalam bukunya yang berjudul “Business : its nature and environment : An 

Introduction” yang dikutip oleh Umar, bisnis adalah seluruh kegiatan yang 

diorganisasikan oleh orang-orang yang berkecimpung dalam bidang perniagaan 

dan industri yang menyediakan barang dan jasa untuk kebutuhan 

mempertahankan dan memperbaiki standar serta kualitas hidup mereka (Umar, 

2005:3). Pengertian Bisnis adalah seluruh aktivitas dan usaha untuk mencari 

keuntungan dengan menyediakan barang dan jasa yang dibutuhkan bagi sistem 

perekonomian, beberapa bisnis memproduksi barang berwujud sedangkan yang 

lain memberikan jasa (Boone, 2007:5). Griffin dan Ebert (2007), Business is an 

organization that provides goods or services in order to earn profit (Bisnis adalah 

sebuah organisasi yang menyediakan barang atau jasa untuk memperoleh 

keuntungan). Berdasarkan definisi dari para ahli, dapat disimpulkan bahwa binis 

adalah kegiatan dalam menjual sebuah produk atau jasa agar memberikan 

keuntungan bagi pemiliknya. 
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Berdasarkan Madura (2007,p12) Jenis-jenis utama dari keputusan yang terlibat 

dalam menjalankan bisnis dapat diklasifikasikan sebagai keputusan : 1) 

Manajemen (management); Cara bagaimana karyawan dan sumber daya lainnya 

(seperti mesin) digunakan oleh perusahaan. 2) Pemasaran (marketing); Cara 

bagaimana produk (atau jasa) dikembangkan, ditetapkan harganya, didistribusikan 

dan dipromosikan ke pelanggan. 3) Keuangan (finance);  Cara bagaimana 

perusahaan memperoleh dan menggunakan dana operasi bisnisnya. 4) Akuntansi 

(accounting); Ikhtisar dan analisis atas kondisi keuangan perusahaan dan 

digunakan untuk membuat beragam keputusan bisnis. 5) Sistem informasi 

(information system);  Meliputi teknologi informasi, orang, dan prosedur yang 

menyediakan informasi yang sesuai sehingga karyawan perusahaan dapat 

membuat keputusan bisnis. 

 

2.3 Manajemen Bisnis 

 

Manajemen bisnis adalah suatu kegiatan dalam merancang, mengelola, dan 

mengoperasikan sebuah usaha atau bisnis yang mencakup semua pengaturan baik 

dari dalam proses pengerjaan, pengelolaan sampai cara mencapai suatu tujuan 

bisnis yang diinginkan (Utami: 2018). 

Manajemen bisnis adalah suatu kegiatan dalam merencanakan, mengelola, 

merancang dan mengoperasikan didalam sebuah usaha atau bisnis didalam 

perusahaan. Mencakup semua pengaturan baik dari dalam proses pengerjaan suatu 

bisnis untuk mencapai suatu tujuan yang kamu inginkan. Dari usaha besar sampai 

usaha kecil pun harus menggunakan manajemen bisnis agar laju sebuah usaha 

tersebut mempunyai target dan dapat memenuhinya (Anonim: 2018). 
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2.4 Strategi Bisnis 

 

2.4.1 Pengertian Strategi Bisnis 

 

Menurut Rangkuti (2002: 13) strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan 

perusahaan dalam kaitannya dengan tujuan jangka panjang, program tindak lanjut, 

serta prioritas alokasi sumber daya. Marrus ( 2002:31) mengungkapkan bahwa 

strategi adalah suatu proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang 

berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara 

atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai. Berbeda dengan David 

(2006: 18) yang menyatakan bahwa strategi adalah sarana bersama dengan tujuan 

jangka panjang hendak dicapai. Strategi akan memaksimalkan keunggulan 

kompetitif dan meminimalkan keterbatasan bersaing.  

 

Menurut Hamel dan Prahalad (dalam Rangkuti, 2009:4) strategi merupakan 

tindakan yang bersifat incremental (senantiasa meningkat) dan terus-menerus, 

serta dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan oleh para 

pelanggan di masa depan.  Strategi hampir selalu dimulai dari “apa yang dapat 

terjadi” dan bukan dimulai dari “apa yang terjadi”.  Terjadinya kecepatan inovasi 

pasar yang baru dan perubahan pola konsumen memerlukan kompetensi inti 

(come competencies).  Perusahaan perlu mencari kompetensi inti di dalam bisnis 

yang dilakukan.   

 

Siagian (2004:57) menyatakan bahwa strategi adalah serangkaian keputusan dan 

tindakan mendasar yang dibuat oleh manajemen puncak dan diimplementasikan 

oleh seluruh jajaran suatu organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi 

tersebut. 
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Berdasarkan definisi dari para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa strategi 

bisnis adalah sebuah kegiatan yang biasa dilakukan oleh para pelaku bisnis untuk 

memperoleh keunggulan bersaing. Masing-masing pelaku mempunyai beragam 

metode, struktur dan sistematika yang beragam.  Strategi bisnis perusahaan 

mencakup ekspansi geografis, diversifikasi, akuisisi, pengembangan produk, 

penetrasi pasar, pengetahuan, divestasi, likuidasi dan joint venture. 

 

2.4.2 Fungsi-Fungsi Bisnis 

 

 

Fungsi bisnis terdapat berbagai aspek , yaitu: pemasaran, keuangan, produksi dan 

operasional, sumber daya manusia, dan sistem informasi manajemen (SIM). 

 

2.4.2.1 Pengertian Pemasaran  

 

Pemasaran menurut Swastha (2002: 9) adalah sistem keseluruhan dari kegiatan 

usaha yang ditujukan untuk merencanakan, menentukan harga, mempromosikan 

dan mendistribusikan barang atau jasa, ide kepada pasar agar dapat mencapai 

pasar sasaran.  Sedangkan pemasaran menurut Kotler (2000: 8) adalah suatu 

proses sosial dan manajerial dimana individu dan kelompok mendapatkan apa 

yang mereka butuhkan dan inginkan dengan menciptakan produk yang bernilai 

dengan pihak lain. 

 

Kegiatan pertama dimulai dengan melihat fokus pemasaran pada penyedia dan 

manfaat bagi konsumen. Kegiatan berikutnya adalah menelaah pemasaran dan 

pengembangan strategi pemasaran. Pada tahap yang terakhir melakukan 

pengembangan, penetapan harga, promosi dan penempatan produk.  Sehingga 
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pemasaran dapat diartikan suatu kegiatan yang mengusahakan agar produk yang 

dipasarkan itu dapat diterima dan disenangi oleh pasar.  

 

Manajemen pemasaran adalah penganalisaan, perencanaan, pelaksanaan, dan 

pengawasan program-program yang ditujukan untuk mengadakan pertukaran 

dengan pasar yang dituju agar tercapai tujuan dari organisasi. Pemasaran 

merupakan proses sosial yang di dalamnya terdapat individu dan kelompok 

mendapatkan apa yang mereka inginkan dan butuhkan dengan menciptakan, 

menawarkan dan mempertukarkan produk yang bernilai dengan pihak lain. 

 

2.4.2.2  Sumber Daya Manusia 

 

Hakikat sumber daya manusia pada setiap organisasi atau perusahaan adalah 

diperlukan adanya suatu sumber daya manusia sebagai tenaga kerja. Oleh karena 

itu, bahwa yang dimaksud dengan sumber daya manusia adalah tenaga kerja 

yang menduduki suatu posisi atau orang-orang yang mempunyai tanggung jawab 

untuk melaksanakan tugas atau pekerjaan pada suatu organisasi atau instansi 

tertentu. 

 

Menurut Simamora (2004:45) manajemen sumber daya manusia adalah 

serangkaian keputusan yang mempengaruhi hubungan antara karyawan dan 

majikan; berpengaruh terhadap berbagai pihak yang berkepentingan serta 

dimaksudkan pula untuk mempengaruhi efektifitas karyawan dan majikan. 

Menurut Rivai (2004:1) manajemen sumber daya manusia (MSDM) merupakan 

salah satu bidang dari manajemen umum yang meliputi segi-segi perencanaan, 

pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian. Dalam usaha pencapaian 

tujuan perusahaan, permasalahan yang dihadapi oleh manajemen bukan hanya 



16 
 

terdapat pada bahan mentah, alat-alat kerja, mesin - mesin produksi, uang dan 

lingkungan kerja saja, tetapi juga menyangkut karyawan (sumber daya manusia) 

yang mengelola faktor-faktor produksi lainnya. 

 

2.4.2.3 Keuangan  

 

Menurut Atmaja (2008:2) manajemen keuangan perusahaan adalah bidang 

keuangan yang berhubungan dengan perusahaan tersebut. Selanjutnya, 

Alexandri (2009:6) menyatakan bahwa manajemen keuangan adalah seluruh 

aktivitas yang bersangkutan dengan usaha untuk mendapatkan dana dan 

menggunakan serta mengalokasikan dana tersebut. Jadi dapat disimpulkan 

bahwa manajemen keuangan merupakan manajemen terhadap fungsi-fungsi 

keuangan. Sejalan dengan perkembangan ilmu manajemen keuangan, fungsi dan 

peranan seorang manajer keuangan menjadi lebih luas daripada hanya mencari 

dana dan mengalokasikan dana tersebut di dalam perusahaan. Dalam manajemen 

keuangan modern sekarang ini, fungsi manajer keuangan meliputi : 

1. Memutuskan Alternatif Pembiayaan (Financing Decision) 

2. Menetapkan Pengalokasian Dana (Investment Decision) 

3. Menentukan Deviden (Dividend Decision) 

 

2.4.2.4  Manajemen Operasi 

 

Istilah operasi menunjuk pada konsep perubahan dengan penekannya yaitu nilai 

tambah. Kosasih (2009:3) mengungkapkan bahwa manajemen operasi adalah 

suatu kegiatan yang mengolah faktor-faktor produksi untuk menciptakan produk 

(barang atau jasa) agar bernilai tambah (added value) melalui proses 

transformasi.  Faktor faktor produksi tersebut meliputi bahan-bahan yang 
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dihasilkan oleh alam seperti berbagai hasil tambang, pertanian, peternakan, 

kehutanan, perikanan atau perkebunan. Semuanya itu disebut sumber daya alam 

(natural resources). Faktor produksi bukan hanya sumber daya alam saja, tetapi 

juga sumber daya manusia (human resources), sumber daya modal (capital 

resources), mesin-mesin, metode bahkan juga informasi dan waktu. Semua 

faktor produksi itu disebut sebagai input, kemudian dirancang (designed) dan 

diolah (processed) menjadi produk (output) yang bernilai tambah. Proses 

transformasi tersebut ditunjukkan oleh gambar di bawah ini : 

 
 

Gambar 1.  Proses transformasi 

Sumber : Kosasih (2009:4) 

 

 

Tujuan manajemen operasi adalah memproduksi atau mengatur produksi barang-

barang dan jasa-jasa dalam jumlah, kualitas, harga, waktu serta tempat tertentu 

sesuai dengan kebutuhan. 

 

2.4.2.5 Sistem Informasi Manajemen  

 

Sistem informasi manajemen (Management Information Systems) atau sering 

dikenal dengan singkatannya MIS) merupakan penerapan sistem informasi di 

dalam organisasi untuk mendukung informasi-informasi yang dibutuhkan oleh 

semua tingkatan manajemen (Jogiyanto, 2005:14). Management Information 

System (MIS) kadang dikatakan juga Management Reporting System dan 

ditujukan untuk mendukung pengambilan keputusan dalam hal kebutuhan 

informasi. Laporan berisi informasi tergantung dari waktu dan detail yang baru 

(isi dari laporan). MIS (Management Information System) terutama mendukung 
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fungsi perencanaan, pengendalian dan pengambilan keputusan pada tingkat 

manajemen.  

 

Informasi menghubungkan semua fungsi bisnis menjadi satu dan menyediakan 

dasar untuk semua keputusan manajerial. Informasi menunjukkan sumber utama 

dari kekuatan atau kelemahan kompetitif manajamen. Mengevaluasi kekuatan 

dan kelemahan sistem informasi perusahaan adalah dimensi yang penting dalam 

menjalankan audit internal.  

 

Kegunaan sistem informasi manajemen adalah untuk memperbaiki kinerja suatu 

perusahaan dengan memperbaiki kualitas keputusan manajerial. Sistem 

informasi yang efektif dengan demikian mengumpulkan, memberi simbol atau 

kode, menyimpan, menyintesis, dan menyajikan informasi dalam bentuk yang 

dapat menjawab pertanyaan penting operasi dan strategis.  Sistem Informasi 

Manajemen (SIM) menerima bahan mentah dari evaluasi internal dan eksternal 

dari suatu organisasi. Sistem ini mengumpulkan data tentang pemasaran, 

keuangan, produksi dan yang berhubungan dengan karyawan secara internal, 

serta faktor sosial, budaya, demografi, lingkungan, ekonomi, politik, peraturan 

pemerintah, teknologi, dan kompetisi secara eksternal.  Data diintegrasikan 

dalam cara yang dibutuhkan untuk mendukung pengambilan keputusan 

manajerial. 

 

2.5 Keunggulan Bersaing  

 

 

Keunggulan bersaing merupakan strategi keuntungan dari perusahaan yang 

melakukan kerjasama untuk berkompetisi lebih efektif dalam pasar.  Strategi yang 
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didesain bertujuan untuk mencapai keunggulan bersaing yang terus menerus agar 

perusahaan dapat terus menjadi pemimpin pasar (Prakosa, 2005:53).  Perusahaan  

mengalami keunggulan bersaing ketika tindakan-tindakan dalam suatu industri 

atau pasar menciptakan nilai ekonomi dan ketika beberapa perusahaan yang 

bersaing terlibat dalam tindakan serupa (Barney, 2010:9).  

 

Keunggulan bersaing dianggap sebagai keuntungan dibanding kompetitor yang 

diperoleh dengan menawarkan nilai lebih pada konsumen di banding penawaran 

kompetitor ( Kotler et al., 2005:461).  Keunggulan bersaing diharapkan mampu 

untuk mencapai laba sesuai rencana, meningkatkan pangsa pasar, meningkatkan 

kepuasan pelanggan, serta melanjutkan kelangsungan hidup suatu usaha (Saiman,  

2014:128).  Keunggulan bersaing meliputi penentuan posisi yaitu suatu usaha 

untuk memaksimalkan nilai kemampuan yang membedakannya dari pesaing.  

Sebuah perusahaan menempati posisi keunggulan bersaing adalah disebabkan 

keunggulan komparatif dalam sumber daya menghasilkan nilai superior pada 

biaya yang lebih rendah.  Keunggulan bersaing berasal dari banyak aktivitas 

berlainan yang dilakukan oleh perusahaan untuk mendesain, memproduksi, 

memasarkan, menyerahkan, dan mendukung produknya. 

 

Ada dua cara dasar untuk mencapai keunggulan bersaing, yang pertama dengan 

strategi biaya rendah yang membuat perusahaan untuk menawarkan produk 

dengan harga yang lebih murah dari pesaingnya. Posisi biaya rendah biasanya 

menempatkan perusahaan pada posisi yang menguntungkan dalam menghadapi 

para pesaingnya dalam sebuah industri. Yang kedua adalah dengan strategi 

diferensiasi produk, sehingga pelanggan merasa bahwa mereka mendapat manfaat 
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yang lain serta lebih dengan harga yang cukup.  Tetapi kedua strategi tersebut 

mempunyai pengaruh yang sama yakni meningkatkan anggapan manfaat yang 

dinikmati oleh pelanggan. 

 

Ada juga tiga faktor yang dibutuhkan untuk menciptakan suatu keunggulan 

bersaing yang dapat dipertahankan, yaitu : 

1. Dasar persaingan (basic of competition) 

Strategi harus didasarkan pada seperangkat aset, skill dan kemampuan. Ketiga 

hal tersebut akan mendukung strategi yang sedang dijalankan sehingga turut 

mempertahankan keunggulan. 

2. Dipasar mana perusahaan bersaing (where you compete) 

 

Penting bagi perusahaan untuk memilih pasar sasaran yang sesuai dengan 

strategi yang dijalankan, sehingga aset,skill dan kemampuan dapat mendukung 

strategi dalam memberikan sesuatu yang bernilai bagi pasar. 

3. Dengan siapa perusahaan bersaing (who you compete against) 

Perusahaan juga harus mampu mengidentifikasi pesaingnya, apakah pesaing 

tersebut lemah, sedang, atau kuat. 

 

Dengan demikian cara untuk mencapai dan mempertahankan keunggulan 

bersaing dengan orientasi pada pelanggan bukan pada internal perusahaan dan 

para pesaing saja 

 

2.6 Tingkatan Strategi 

 

 

Menurut Hunger dan Wheelen (2003:24), perusahaan bisnis multidivisional yang 

besar, biasanya memiliki tiga level strategi, yaitu korporasi, bisnis dan fungsional. 
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A. Strategi Korporasi 

 

Strategi di tingkat korporasi menggambarkan arah perusahaan secara 

keseluruhan mengenai sikap perusahaan secara umum terhadap arah 

pertumbuhan dan manajemen berbagai bisnis dan lini produk untuk mencapai 

keseimbangan portofolio produk dan jasa. Sebagai tambahan, strategi 

perusahaan adalah: 

1. Pola keputusan yang berkenaan dengan tipe-tipe bisnis yang perusahaan 

sebaiknya terlibat. 

2. Arus keuangan dan sumber daya lainnya dan dari divisi-divisi perusahaan. 

3. Hubungan antara perusahaan dengan kelompok - kelompok utama dalam 

lingkungan perusahaan. 

 

B. Strategi Bisnis 

 

Strategi bisnis disebut juga strategi bersaing, biasanya dikembangkan pada 

level divisi dan menekankan pada perbaikan posisi persaingan produk berupa 

barang atau jasa perusahaan dalam industri khusus atau segmen pasar yang 

dilayani oleh divisi tersebut.  Strategi bisnis divisi mungkin menekankan pada 

peningkatan laba dalam produksi dan penjualan produk dan jasa yang 

dihasilkan.  Strategi bisnis juga sebaiknya mengintegrasikan berbagai aktivitas 

fungsional untuk mencapai tujuan divisi. Strategi bisnis (persaingan) 

merupakan salah satu dari overall cost leadership, atau diferensiasi. 

 

C. Strategi Fungsional 

 

Strategi fungsional menekankan terutama untuk memaksimalkan sumber daya 

produktif.  Departemen fungsional mengembangkan strategi untuk 
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mengumpulkan bersama-sama berbagai aktivitas dan kompetensi mereka 

untuk memperbaiki kinerja. Sebagai contoh, strategi khas dari departemen 

pemasaran adalah mengembangkan cara untuk meningkatkan penjualan pada 

tahun sekarang agar lebih besar dari pada tahun sebelumnya. Dengan 

menggunakan strategi fungsional pengembangan pasar, departemen 

pemasaran berusaha menjual produk yang ada sekarang kepada pelanggan 

yang berbeda pada pasar yang ada atau kepada pelanggan baru di wilayah 

geografi yang baru. 

 

2.7 Perumusan Strategi 

2.7.1 Proses Manajemen Strategi 

 

Menurut David (2006:6) proses manajemen strategi terdiri atas tiga tahap: 

perumusan strategi, penerapan strategi, dan penilaian strategi. 

Perumusan strategi merupakan gabungan antara kondisi eksternal dan internal 

perusahaan saat ini dengan tujuan yang akan dicapai di masa yang akan datang. 

Perumusan strategi mencakup : 

a. Pengembangan visi dan misi. 

b. Identifikasi ancaman dan peluang eksternal suatu perusahaan. 

c. Identifikasi kelemahan dan kekuatan  internal perusahaan. 

d. Menetapkan tujuan jangka panjang. 

e. Identifikasi alternatif – alternatif strategi. 

f. Pemilihan strategi. 

 

Perusahaan memiliki sumber daya yang terbatas, oleh karena itu, perusahaan 

harus memilih langkah strategi yang menguntungkan dan bermanfaat paling besar. 
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Penerapan strategi sering kali disebut sebagai tahap aksi dari manajemen strategis, 

yang berarti memobilisasi karyawan dan manajer untuk melaksanakan strategi 

yang telah dirumuskan.  Hal-hal yang dilakukan dalam penerapan strategi 

diantaranya : 

a. Menetapkan tujuan tahunan. 

b. Membuat kebijakan. 

c. Memotivasi karyawan. 

d. Mengalokasikan sumber daya, sehingga strategi yang telah dirumuskan dapat 

dijalankan. 

 

Penilaian strategi merupakan suatu cara untuk menentukan apakah strategi 

tertentu sudah berjalan dengan baik atau belum, penilaian strategis merupakan 

tahap terakhir dalam manajemen strategis. Tiga aktivitas penilaian strategi 

diantaranya: 

1. Peninjauan kembali faktor-faktor eksternal dan internal yang dijadikan sebagai 

landasan sebuah strategi. 

2. Pengukuran kinerja. 

3. Pengambilan langkah korektif. 

 

Menurut Pearce dan Robinson (2007:5) proses manajemen strategi terdiri dari 

beberapa tahap, yaitu : 

1. Perumusan misi perusahaan yang meliputi rumusan umum tentang maksud 

keberadaan, filosofi dan tujuan. 

2. Mengembangkan profil perusahaan yang mencerminkan kondisi internal dan 

kemampuannya. 
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3. Menilai lingkungan eksternal perusahaan, baik pesaing maupun faktor-faktor 

kontekstual umum. 

4. Menganalisis opsi perusahaan dengan mencocokkan sumber dayanya dengan 

lingkungan eksternal. 

5. Mengidentifikasi opsi yang paling diinginkan dengan mengevaluasi setiap 

opsi yang ada berdasarkan misi perusahaan. 

6. Memilih seperangkat sasaran jangka panjang dan strategi umum yang akan 

mencapai pilihan yang paling diinginkan. 

7. Mengembangkan sasaran tahunan dan strategi jangka pendek yang sesuai 

dengan sasaran jangka panjang dan strategi umum yang dipilih. 

8. Mengimplementasikan pilihan strategi dengan cara mengalokasikan sumber 

daya anggaran yang menekankan pada kesesuaian antara tugas, sumber daya 

manusia, struktur, teknologi dan sistem imbalan. 

9. Mengevaluasi keberhasilan proses strategik sebagai masukan bagi 

pengambilan keputusan yang akan datang. 

 

2.8 Analisis Lingkungan Eksternal dan Internal  

 

 

Analisis lingkungan adalah suatu proses yang digunakan perencana strategis 

untuk memantau sektor lingkungan dalam menentukan peluang atau ancaman 

terhadap perusahaan (Glueck, 2003:52). 

 

2.8.1 Analisis Lingkungan Eksternal 

 

Analisis lingkungan eksternal digunakan untuk mengindentifikasi kesempatan dan 

ancaman yang mungkin terjadi.  Analisis lingkungan eksternal terdiri dari 

lingkungan makro (kekuatan ekonomi, kekuatan sosial, budaya, demografis dan 
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lingkungan, kekuatan politik, pemerintahan dan hukum, kekuatan teknologi dan 

kekuatan kompetitif).  Menurut David (2006:108), kekuatan eksternal dapat 

dibagi menjadi lima kategori besar : 

1. Kekuatan ekonomi 

Faktor ekonomi memiliki pengaruh langsung terhadap potensi menarik 

tidaknya berbagai strategi.  Pertimbangan ekonomi yang perlu dianalisa dalam 

pengambilan suatu kebijakan atau keputusan adalah berbagai faktor di bidang 

ekonomi dalam lingkungan mana suatu perusahaan bergerak atau beroperasi. 

 

2. Kekuatan sosial, budaya, demografi, dan lingkungan. 

 

Perubahan sosial, budaya, demografi, dan lingkungan memiliki pengaruh besar 

terhadap hampir semua produk, jasa pasar, dan pelanggan.  Perusahaan kecil 

maupun besar, berorientasi laba dan nirlaba dalam semua industri telah 

dikejutkan dan ditantang oleh peluang dan ancaman yang berasal dari 

perubahan variabel sosial, budaya, demografi, dan lingkungan.  Berbagai faktor 

seperti keyakinan, sistem nilai yang dianut, sikap, opini dan bahkan gaya hidup 

harus dikenali secara tepat. Kondisi sosial yang selalu berubah-ubah menjadi 

suatu hal penting yang harus direspon sedemikian rupa oleh para pengambil 

keputusan guna memanfaatkan peluang-peluang yang muncul maupun 

mengendalikan resiko usaha yang terjadi. 

 

3. Kekuatan politik, pemerintah, dan hukum 

Faktor politik, pemerintah, dan hukum dapat menjadi peluang atau ancaman 

utama untuk perusahaan kecil maupun besar. Perusahaan dan industri baru 

yang bergantung pada kontrak pemerintah atau subsidi, ramalan politik dapat 
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menjadi bagian yang paling penting dalam audit eksternal. Faktor-faktor politik 

yang berpengaruh pada pengelolaan suatu bisnis antara lain adalah para 

pengambil keputusan strategi perlu memahami pengaruh yang terjadi dalam 

suatu masyarakat dilingkungan yang mana ia bergerak, termasuk percaturan 

kekuasaan dan kekuatan yang terjadi dikalangan politisi dan para negarawan.   

 

4. Kekuatan teknologi 

 

Pengambilan keputusan strategi mutlak perlu memahami perkembangan 

teknologi yang sudah, sedang dan akan terjadi sehingga mampu mengetahui 

dan menetapkan teknologi mana yang tepat untuk diterapkan dalam segi dan 

proses bisnis yang akan di lakukan.  Kemajuan ilmu pengetahun dan teknologi 

tentunya memberikan sumbangan besar bagi kemajuan serta hasil produksi 

suatu perusahaan, apalagi jika orientasi para pengambil keputusan strategi 

semata-mata orientasi efisiensi, pemanfaatan teknologi akan cenderung 

semakin meluas dan meliputi makin banyak segi dan proses organisasional.  

Orientasi terhadap kecanggihan teknologi harus di imbangi dengan kemajuan 

serta pemanfaatan SDM yang tepat, karena tanpa didukung SDM yang tepat, 

teknologi secanggih apapun tidak dapat beroperasi secara maksimal justru 

terkadang bisa menimbulkan masalah baru bagi perusahaan tersebut.  

Kemajuan teknologi dapat memengaruhi produk, jasa, pasar, pemasok, 

distributor, pesaing, pelanggan, proses produksi, pemasaran dan posisi 

kompetitif perusahaan secara dramatis. 

 

5. Kekuatan kompetitif 

 

Bagian penting dalam audit eksternal adalah mengidentifikasi perusahaan  
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pesaing dan menentukan kekuatan, kelemahan, kemampuan, peluang, 

ancaman, tujuan, dan strategi.  Mengumpulkan dan mengevaluasi informasi 

tentang pesaing merupakan hal yang penting untuk keberhasilan formulasi 

strategi. Identifikasi pesaing utama tidak selalu mudah karena banyak 

perusahaan memiliki divisi yang berkompetisi dalam industri yang berbeda. 

Kebanyakan perusahaan multidivisi biasanya tidak memberikan informasi 

penjualan dan laba dengan basis divisi untuk alasan kompetitif. 

 

 

2.9 Analisis SWOT  

 

 

Membuat suatu rencana kita harus mengevaluasi faktor eksternal maupun faktor 

internal. Analisis faktor-faktor haruslah menghasilkan adanya kekuatan (strength) 

yang dimiliki oleh suatu organisasi, serta mengetahui kelemahan (weakness) yang 

terdapat pada organisasi itu. Analisis terhadap faktor eksternal harus dapat 

mengetahui kesempatan (opportunity) yang terbuka bagi organisasi serta dapat 

mengetahui pula ancaman (treath) yang dialami oleh organisasi. Analisis untuk 

mengetahui strength, weaknesses, opportunity dan treath sering disebut analisis 

SWOT yang merupakan singkatan dari keempat hal tersebut (Rangkuti 2009:32) 

 

Setelah kita mengetahui kekuatan, kelemahan, kesempatan yang terbuka, serta 

ancaman-ancaman yang dialaminya, maka kita dapat menyusun suatu rencana 

atau strategi yang mencakup tujuan yang telah ditentukan.  Konsep dasar 

pendekatan SWOT tampaknya sederhana, yaitu apabila kita dapat mengetahui 

kekuatan (strength) dan kelemahan (weakness) organisasi kita dan mengetahui 
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peluang (opportunity) dari luar organisasi yang menguntungkan serta ancaman 

(treath) di dalam organisasi yang merugikan organisasi atau perusahaan. 

 

Berkenaan dengan pilihan strategi sebagaimana terungkap di atas, kita akan 

mengkaji penentuan pilihan melalui matriks kekuatan, kelemahan, peluang, dan 

ancaman (strength, weakness, opportunity, dan treath matrix).  Melalui alat bantu 

ini suatu perusahaan dapat juga memandang kekuatan, kelemahan, peluang, dan 

ancaman sebagai suatu kesatuan yang integral dalam perumusan strategi.  

Sebelum membuat matriks SWOT, maka kita harus menentukan faktor-faktor 

strategi internal dan strategi eksternal di perusahaan.  Selanjutnya akan disusun 

pada matriks faktor strategi internal (internal factors analysis summary) dan 

matriks faktor strategi eksternal (external factor analysis summary). 

 

Penelitian menunjukkan bahwa kinerja perusahaan dapat ditentukan oleh 

kombinasi faktor internal dan eksternal. Kedua faktor tersebut harus 

dipertimbangkan dalam analisis SWOT.  SWOT adalah singkatan dari lingkungan 

internal strengths dan weakness serta lingkungan eksternal opportunities dan 

threats yang dihadapi dunia bisnis. Analisis SWOT membandingkan antara faktor 

eksternal peluang (opportunities) dan ancaman (threats) dengan faktor internal 

kekuatan (strengths) dan kelemahan (weaknesses). 

 

Salah satu metode atau alat analisis yang digunakan untuk menyusun tentang 

faktor-faktor strategi perusahan adalah SWOT Matriks. Matriks ini dinilai mampu 

menggambarkan secara jelas bagaimana peluang dan ancaman eksternal yang 

dihadapi oleh perusahaan harus disesuaikan dengan kekuatan dan kelemahan yang 

dimilikinya. Hal ini dapat menghasilkan empat kemungkinan alternatif strategik. 
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Salah satu modal yang dipakai untuk menyusun faktor-faktor strategi perusahaan 

adalah Matriks SWOT. 

 

Tabel 4. Matrik SWOT 

Tabel 1. Matrik SWOT 

Faktor-faktor Internal 

(IFAS) dan factor 

eksternal (EFAS)  

Kekuatan (S)  

Daftarkan 5-10 faktor-

faktor internal  

Kelemahan (W)  

Daftarkan 5-10 faktor-

faktor eksternal  

Peluang (O)  

Daftarkan 5-10 faktor-

faktor peluang eksternal  

Strategi (SO)  

Buat strategi disini 

yang menggunakan 

kekuatan untuk 

memanfaatkan peluang  

Strategi (WO)  

Buat strategi disini yang 

memanfaatkan peluang 

mengatasi ancaman  

Ancaman (T)  

Daftarkan 5-10 faktor-

faktor ancaman eksternal  

Strategi (ST)  

Buat strategi disini 

yang menggunakan 

kekuatan untuk 

mengatasi ancaman  

Strategi (WT)  

Buat strategi disini yang 

meminimalkan 

kelemahan dan 

menghindari ancaman  

 

Sumber: Rangkuti (2009: 31) 

 

Keterangan:  

 

a. Strategi SO  

 

Strategi ini dibuat berdasarkan jalan pikiran perusahaan yaitu dengan 

memanfaatkan seluruh kekuatan untuk merebut dan memanfaatkan peluang 

sebesar mungkin.  

 

b. Strategi ST  

 

Strategi ini dibuat berdasarkan bagaimana perusahaan menggunakan kekuatan 

yang dimiliki untuk mengatasi ancaman. 
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c. Strategi WO  

 

Strategi ini diterapkan berdasarkan pemanfaatan peluang yang ada dengan cara 

meminimalkan kelamahan yang ada.  

 

d.  Strategi WT  

 

Strategi ini didasarkan pada kegiatan yang bersifat defensif dan berusaha 

meminimalkan kelemahan yang dimiliki perusahaan serta menghindari ancaman 

yang ada. 

 

2.9.1 Pilihan Alternatif Strategi 

 

Analisis SWOT digunakan untuk  membandingkan antara faktor eksternal peluang 

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

dan kelemahan (weaknesses) yang menghasilkan pilihan strategi. 

 

 Stability Growth 

 II A I B 

 II B I A 

 

 III A IV B 

 

 III B IV A 

 Survival Diversification  

 

 

Gambar 2. Grand Strategi. 

Sumber: Kinnear dan Taylor, 2003. 

O 

T 

S 
W 
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Posisi pada kuadran I : Faktor eksternal dan internal positif yang berarti bahwa 

lingkungan yang dihadapi secara relatif berpeluang lebih besar dibanding 

ancamannya, sedangkan kekuatannya relatif lebih unggul dibanding dengan 

kelemahannya. Suatu lembaga atau institusi memiliki kemampuan untuk merubah 

potensi menjadi prestasi kinerja yang lebih baik sehingga arah kebijakan yang 

tepat untuk dilaksanakan adalah dengan meningkatkan dan memperbesar peranan 

suatu lembaga atau institusi dalam berbagai kegiatan sesuai dengan kemampuan 

yang dimiliki sekaligus untuk memperluas peran serta memanfaatkan peluang 

yang ada.  

 

Arah kebijakan tersebut merupakan dasar dari kebijakan dalam kondisi growth 

strategy dan arah kebijakan itu sendiri dapat dibedakan dengan melihat posisi sub 

kuadrannya. Jika pada kuadran IA, berarti pertumbuhan peran yang dilaksanakan 

dapat dilakukan dengan cepat (rapid growth), dan jika pada kuadran IB maka 

pertumbuhan peran perlu dilakukan secara bertahap sesuai skala prioritas (stable 

growth strategy). 

 

Posisi pada kuadran II: Faktor eksternal positif tetapi faktor internal negatif, 

posisi ini menunjukkan bahwa peluang yang dihadapi masih lebih besar di 

banding ancaman yang ada sedangkan di posisi internal, kekuatan atau 

keunggulan yang dimiliki relatif lebih kecil dibanding kelemahannya. Sehingga 

arah kebijakan yang harus dipilih adalah faktor internal negatif, hal ini berarti 

bahwa posisi yang dihadapi dalam kondisi lemah, dimana kekuatan atau 

keunggulan internal cenderung lebih besar. Arah kebijakan yang perlu ditempuh 

adalah bertahan untuk hidup (survival strategy) dalam arti bahwa pelaksanaan 
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kegiatan tetap dilaksanakan sesuai dengan aturan yang ada dan berusaha 

menghindari diri (turn around strategy) dari kebijakan-kebijakan yang tidak 

populer menurut masyarakat atau konsumen (kuadran IIIA), sambil melakukan 

pembenahan internal dan mencari peluang (guerilla strategy) yang 

memungkinkan untuk perbaikan atas kelemahan-kelemahan internal 

mempertahankan peran yang telah ada dan berlangsung saat ini secara agresif atau 

selektif di dalam melaksanakan program kerja yang memang memungkinkan.  

Pada kondisi ini arah kebijakan dasar yang harus dilaksanakan adalah menjaga 

stabilitas terhadap kegiatan yang telah ada dan telah berlangsung.  Jika pada 

kuadran IIA, maka kebijakan yang harus dipilih adalah mempertahankan peran 

secara agresif (aggresif maintenance ), jika pada kuadran IIB maka kebijakannya 

adalah mempertahankan peran secara selektif  ( selective maintenance strategy). 

 

Posisi pada kuadran III: Faktor eksternal dan internal sama-sama negatif, 

kondisi ini memberikan arti bahwa perusahaan tidak lagi memiliki keunggulan 

bersaing dan pasar juga tidak lagi menyediakan peluang bisnis.  Perusahaan masih 

memiliki kesempatan untuk memilih strategi mempertahankan hidup (survival 

strategy). Jika pada kuadran IIIA ini ancaman yang datang dari lingkungan bisnis 

secara relatif tidak lebih besar dibanding dengan kelemahan yang dimiliki oleh 

perusahaan, maka dari itu perusahaan diharuskan memilih strategi penyehatan      

(turn arround strategy).  

 

Perusahaan berusaha untuk terus bertahan hidup sembari berusaha terus 

melakukan penyehatan serta berharap pada perbaikan lingkungan bisnis. Jika pada 

kuadran IIIB, kelemahan perusahaan tidak seburuk pada kuadran IIIA dan oleh 
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karena itu sesungguhnya perusahaan dalam batas-batas tertentu masih mungkin 

melakukan manuver. Akan tetapi di sisi lain, lingkungan bisnis yang dihadapi 

amat buruk, lebih buruk dibanding kuadran IIIA. Strategi yang diharapkan akan 

dilakukan adalah strategi gerilya ( guirella strategy) yakni perusahaan mencari 

terobosan baru dengan memanfaatkan keunggulan bersaing yang masih dimiliki 

untuk mengeksploitasi sisa-sisa peluang pasar yang mungkin masih tersedia. 

 

Posisi pada kuadran IV : Faktor eksternal negatif tetapi faktor internal positif, 

kondisi ini memberikan arti bahwa peluang yang ada relatif lebih kecil dibanding 

besarnya ancaman. Namun di sisi internal kekuatan atau keunggulan yang dimiliki 

relatif masih lebih besar dibanding kelemahannya, sehingga yang harus dipilih 

adalah melaksanakan kebijakan diversifikasi. 

 

Arah kebijakan tersebut diantaranya dapat melaksanakan dapat dilaksanakan 

dengan diversifikasi yang terkonsentrasi kepada kebijakan populis (concentric 

diversification strategy), populer dan merupakan prioritas, sambil melaksanakan 

perbaikan internal yang masih lemah atau kuadran IVA. Arah kebijakan ini perlu 

dilaksanakan untuk persiapan melakukan diversifikasi secara luas ke berbagai 

kegiatan yang memberi peluang perbaikan peran suatu lembaga atau institusi 

(conglomerate diversification strategy) atau kuadran IVB.Secara ringkas, pilihan 

strategi dapat dijelaskan pada tabel berikut. 
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Tabel 5. Pilihan Alternatif Strategi 

 

Teknis Strategis Skor Kuadran Pilihan Strategi 

Growth S > O I A Rapid Growth 

S < O I B Stable Growth 

Survival W > T III A Turn Around 

W < T III B Guerilla 

Diversification S > T IV B Conglomerate 

S < T IV A Concentric 

Stability O > W II A Aggressive 

Maintenance 

O < W II B Selective 

Maintenance 

Sumber: Kinnear dan Taylor, 2000 

 

 

2.9.2 Analisis Lingkungan Internal 

 

Analisis lingkungan internal terdiri dari fungsi-fungsi manajemen (perencanaan, 

pengorganisasian, pemotivasian, penempatan staf, dan pengendalian) dan fungsi-

fungsi bisnis seperti pemasaran, keuangan, produksi atau operasional, sumber 

daya manusia, dan sistem informasi (Marcos dan Mustamu, 2014). 

 

2.9.3 Matriks Internal Eksternal (IE). 

 

Gabungan kedua matriks IFE dan EFE menghasilkan matriks eksternal internal 

yang berisikan sembilan macam sel yang memperlihatkan kombinasi total nilai 

terboboti dari matriks-matriks IFE dan EFE.  Tujuan penggunaan matriks ini 

adalah untuk memperoleh strategi bisnis di tingkat korporat yang lebih detail. 

Diagram tersebut dapat mengidentifikasi sembilan strategi perusahaan, tetapi pada 

prinsipnya kesembilan sel itu dapat dikelompokkan menjadi tiga strategi utama, 

yakni : 



35 
 

1. Posisi perusahaan yang berada pada sel I, II, dan IV dapat digambarkan 

sebagai ”Grow” dan ”Build”.  Strategi yang cocok bagi perusahaan yang 

berada pada sel-sel tersebut Intensive (market penetration, market 

development, dan product development) atau integration (backward 

integration, forward integration, dan horizontal integration. 

 

2. Posisi perusahaan yang berada pada sel III, V, VII paling baik dikendalikan 

dengan strategi-strategi ”Hold”dan ”Maintain”.  Strategi yang umum dipakai 

yaitu strategi market penetration, dan product development. 

 

3. Posisi perusahaan yang berada pada sel VI, VIII, dan IX dapat menggunakan 

strategi ”Harvest” atau ”Divestiture. 

 
 

Gambar 3: Matriks Internal Eksternal (IE) 

Sumber: (David, 2006) 
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2.10 Kerangka Pemikiran 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4: Kerangka pikir 

Sumber: David (2006) 

 

 

2.11 Penelitian Terdahulu 

 

 

Berdasarkan penelitian yang sudah pernah dilakukan oleh beberapa penelitian 

terdahulu yang mengkaji beberapa aspek yang berkaitan dengan analisis 

manajemen strategi, yaitu: 

Tabel 6. Daftar Tabulasi Penelitian Terdahulu 

No Nama  Judul Metode Hasil  

1. Wakhyudin 

dan Rais 

Pengembangan 

Pegadaian 

SWOT Metode dengan menggunakan 

analisis SWOT ini ada 

Lingkungan Perusahaan 

Analisis 

Analisis internal 

1. Kekuatan 

2. Kelemahan 

1. 

Analisis Eksternal 

1. Peluang 

2. Ancaman 

SWOT 

 

Perumusan dan 

pemilihan strategi 

 Implementasi Strategi 

 

Evaluasi Strategi 
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(2009) Syariah di 

Indonesia dengan 

Analisis SWOT 

kelemahan utamanya terkait 

strategi dan rekomendasi yang 

dihasilkan, apalagi analisis ini 

dilakukan secara subjektif 

sehingga boleh jadi hasil 

analisis penulis akan berbeda 

dengan orang lain pada saat 

yang sama. 

 

2. Arifah 

(2009)  

 

 Analisis SWOT 

pada Bank 

Bukopin Syariah 

Cabang Surabaya 

SWOT Meneliti Analisis SWOT pada 

Bank Bukopin Syariah Cabang 

Surabaya menyimpulkan 

bahwa dari keterangan analisis 

SWOT dan mengamati kondisi 

lingkungan yang ada di Bank 

Bukopin Syari’ah cabang 

Surabaya, maka penulis dapat 

mengetahui posisi perusahaan 

dengan melakukan strategi 

analisis SWOT karena strategi 

yang akan digunakan dapat 

menentukan keberhasilan dan 

kegagalan. Strategi yang bagus 

mungkin saja dilakukan secara 

buruk dan tetapi 

menguntungkan, sedangkan 
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strategi yang buruk tetapi 

dilakukan dengan baik dapat 

merugikan. Untuk itulah 

pentingnya sebuah strategi 

yang tepat, yang akhirnya 

mengembangkan sebuah 

perusahaan. 

3. Ommani 

(2011) 

Strengths,weakne

sses, 

opportunities and 

threats (SWOT) 

analisis untuk 

manajemen bisnis 

sistem pertanian: 

Kasus pada petani 

petani gandum di 

Shadervan 

District, 

Shoushtar 

Township, Iran 

dan metode yang 

di gunakan adalah 

quantitative 

strategic planning 

matrix (QSPM). 

SWOT & 

QSPM 

Berdasarkan hasil dari 

penelitian yang diidentifikasi 

strategi yang memainkan peran 

penting dalam pengembangan 

sistem pertanian dalam 

meningkatkan ketahanan 

pangan di daerah ini, strategi 

penting yang harus 

diperhatikan adalah: 

1. Pengembangan peluang 

pasar lokal miskin dan 

infrastruktur. Penanaman 

tanaman dengan nilai 

ekonomi yang tinggi, 

serta Pengembangan 

dukungan pemerintah. 

2. Mempersiapkan rencana 

strategis untuk 

pengembangan organik 



39 
 

pertanian. 

3. Mengingat kualitas 

tanaman. 

4. Mengingat indeks 

keberlanjutan pertanian. 

5. Menggunakan 

pengelolaan sumber daya 

air yang berkelanjutan. 

6. Pengembangan program 

ekstensi berdasarkan 

kebutuhan petani. 

4. K.L jeyaraj 

et al. (2012) 

 

Penerapan SWOT 

dan principal 

component 

Analaysis di 

perusahaan tekstil 

(studi kasus) 

SWOT Tujuan penelitian ini adalah 

untuk mengidentifikasi 

variabel SWOT dari 

perusahaan tekstil untuk 

menemukan variabel SWOT 

signifikan, dan unutk 

membentuk matriks SWOT 

dari perusahaan tekstil. 

Metode yang digunakan 

penelitian ini Penelitian 

deskriptif yang didasarkan 

pada paradigma kualitatif dan 

hasilnya adalah Penelitian ini 

membantu perusahaan tekstil 

untuk mengidentifikasi 
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variabel analisis SWOT, 

sehingga bisa merencanakan 

strategi mereka dengan cara 

yang terfokus. 
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BAB III 

 

 METODE PENELITIAN 

 

 

 

3.1 Tipe Penelitian dan Sumber Data 

 

Jenis metode penelitian yang dilakukan adalah metode penelitian kualitatif dengan 

pendekatan deskriptif. Peneliti memilih menggunakan metode penelitian kualitatif  

untuk menentukan cara mencari, mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data 

hasil penelitian tersebut. Penelitian kualitatif ini dapat digunakan untuk 

memahami interaksi sosial, misalnya dengan wawancara mendalam sehingga akan 

ditemukan pola-pola yang jelas. Penelitian yang dilakukan akan menggambarkan 

analisis SWOT dalam strategi pemasaran pada Waleu. Pengumpulan data dengan 

teknik wawancara (interview), pengamatan (observasi), serta dokumentasi yang 

digunakan untuk mendukung penelitian ini. 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. 

Jenis data dalam penelitian ini adalah: 

a. Data Primer  

Data primer adalah data penelitian yang berupa opini, sikap, pengalaman atau 

karakteristik dari seseorang atau sekelompok orang yang menjadi subyek 
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penelitian. Sumber data dari jenis data primer adalah berupa hasil wawancara 

(interview) secara langsung dengan pihak terkait yang menangani bidang yang 

bersangkutan dengan masalah yang akan diteliti oleh peneliti. 

 

b. Data Sekunder 

Data Sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dengan mengumpulkan 

berupa bukti, catatan, atau laporan historis baik yang dipubliskasikan maupun 

yang tidak dipublikasikan. Sumber data diproses dan peroleh secara langsung 

dari perusahaan Waleu Kaos Lampung. 

 

 

3.2 Teknik Pengumpulan Data 

 

 

Teknik pengumpulan data digunakan peneliti untuk mendapatkan data dalam 

suatu penelitian. Penelitian kali ini, peneliti memilih jenis penelitian kualitatif   

maka data yang diperoleh haruslah mendalam, jelas dan spesifik. Selanjutnya 

dijelaskan oleh Sugiyono (2009:225) bahwa pengumpulan data dapat diperoleh 

dari hasil observasi, wawancara, dokumentasi, dan gabungan atau triangulasi. 

Pada penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara 

observasi, dokumentasi, dan wawancara. 

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut 

(Creswell,2010:267): 

a. Wawancara 

Wawancara adalah usaha untuk mengumpulkan data dengan melakukan    

tanya jawab berkaitan dengan visi dan misi Waleu  kepada bagian yang 

memiliki wewenang untuk menjawab wawancara yang dilakukan oleh peneliti, 
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seperti manajer atau pimpinan perusahaan serta karyawan yang berkaitan 

dengan tujuan penelitian. 

 

b. Observasi 

Observasi yang didalamnya peneliti langsung turun ke lapangan untuk 

mengamati perilaku dan aktivitas individu-individu di lokasi penelitian. 

 

c. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah teknik mengumpulkan data melalui bahan-bahan tertulis    

berupa struktur organisasi, serta dokumen-dokumen tentang pendapat dan teori   

yang berhubungan dengan masalah penelitian. 

 

 

3.3 Fokus Penelitian 

 

 

Subjek penelitian adalah subjek yang dituju untuk diteliti oleh peneliti. Objek 

penelitian adalah obyek yang dijadikan penelitian atau yang menjadi titik 

perhatian suatu penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian 

adalah Waleu Kaos Lampung tepat nya di Jalan Wolter Monginsidi, dan yang 

menjadi objek penelitian yaitu Strategi Bisnis Waleu. 

 

 

3.4 Teknik Analisis Data 

 

 

Data yang diperoleh akan dianalisa secara deskriptif kualitatif, dimana sebagian 

data kualitatif yang akan diperoleh akan diangkakan sekedar untuk mempermudah 

penggabungan dua atau lebih data variabel kemudian setelah didapat hasil akhir 

akan dikualitatifkan kembali. Dalam penelitian ini perangkat analisis data yang 
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akan digunakan adalah dengan menggunakan analisis SWOT (Strength, Weakness, 

Opportunities, dan Threats), untuk mengetahui strategi bersaing pada Waleu. 

 

 

3.5 Analisis Matrik IFE (Internal Factor Evaluation)  dan EFE (External 

Factor Evaluation) 

 

 

Matrik IFE digunakan untuk mengidentifikasi faktor-faktor lingkungan internal 

dan menggolongkannya menjadi kekuatan dan kelemahan perusahaan melalui 

pembobotan. Sedangkan matrik EFE digunakan untuk mengidentifikasi faktor-

faktor lingkungan eksternal dan menggolongkannya menjadi peluang dan 

ancaman perusahaan dengan melakukan pembobotan. 

Tahap-tahap untuk mengidentifikasi faktor-faktor lingkungan dalam matrik IFE 

dan EFE adalah sebagai berikut : 

1. Menyusun daftar faktor-faktor utama yang mempunyai dampak penting 

(critical succes factors) untuk aspek internal (kekuatan dan kelemahan) dan 

eksternal (peluang dan ancaman) perusahaan, kemudian menempatkannya 

pada kolom pertama. 

2. Menentukan bobot (weight) dari critical succes factors. Penentuan bobot 

dilakukan dengan jalan mengajukan identifikasi faktor strategis internal dan 

eksternal kepada pihak manajemen perusahaan dengan menggunakan metode 

”Paired Comparison”. Metode ini digunakan untuk memberikan penilaian 

terhadap bobot setiap faktor penentu internal dan eksternal. Untuk 

menentukan bobot setiap faktor penentu internal dan eksternal. Untuk 

menentukan bobot setiap variabel digunakan skala 1, 2 dan 3. Skala yang 

digunakan untuk pengisian kolom adalah : 
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1  jika indikator horizontal kurang penting daripada indikator vertikal 

2  jika indikator horizontal sama penting dibandingkan indikator vertikal 

3  jika indikator horizontal lebih penting dibanding indikator vertikal  

Untuk lebih jelasnya rancangan bentuk penilaian pembobotan dapat dilihat 

pada Tabel 7. berikut. 

Tabel 7.Penilaian Bobot Faktor Strategi Eksternal dan Internal 

 

Faktor 

Penentu 

A B C D E ... Total Bobot 

A         

B         

C         

D         

E         

...         

Total         

 

Sumber : Kinnear dalam Mayasari (2010) 

 

 

Bobot setiap variabel diperoleh dengan menentukan nilai setiap variabel 

terhadap jumlah nilai keseluruhan variabel dengan menggunakan rumus : 

 
dimana : Bi = bobot variabel ke-i 

 Xi= jumlah variable ke-i 

i = 1,2,3,...,n 

n = jumlah variabel 

Total bobot yang diberikan harus sama dengan 1,0. Pembobot ini kemudian 

ditempatkan pada kolom kedua matrik IFE-EFE. 

3. Menentukan rating setiap critical success factors antara 1 sampai 4, dimana 

untuk matrik IFE, skala nilai peringkat untuk kekuatan yang digunakan yaitu:  

1 = sangat lemah 3 = kuat 

2 = lemah 4 = sangat kuat 
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Untuk faktor-faktor kelemahan yaitu skala 1 berarti sangat kuat dan skala 4 

berarti sangat lemah.  Sedangkan untuk faktor strategis eksternal peluang bagi 

perusahaan diberi rating dengan skala yang digunakan yaitu : 

 

1 = sangat rendah, respon kurang 3 = tinggi, respon diatas rata-rata 

2 = rendah, respon sama dengan rata-

rata 

4 = sangat tinggi, respon superior 

 

Untuk faktor-faktor ancaman yaitu, skala 4 berarti sangat rendah, respon 

superior terhadap perusahaan. Skala 1 berarti tinggi, respon kurang terhadap 

perusahaan. Rating didasarkan pada efektifitas strategi perusahaan, serta rating 

juga berdasarkan pada kondisi perusahaan. 

4. Mengalikan nilai bobot dengan nilai rating untuk mendapatkan skor 

pembobotan dan semua hasil kali tersebut dijumlahkan secara vertikal untuk 

mendapatkan skor total bagi perusahaan yang dinilai. Hasil pembobotan dan 

peringkat (rating) berdasarkan analisis situasi perusahaan dimasukkan dalam 

matrik. Matrik IFE dan EFE diilustrasikan pada Tabel 7 dan 8. 

Tabel 8. Analisis Matrik IFE 

 

Faktor Kunci Internal Bobot Rating Bobot x Rating 

Kekuatan : 

- 

- 

   

Kelemahan : 

- 

- 

   

Total    

 

Sumber: David (2012: 231) 
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Total skor pembobotan berkisar antara 1 sampai 4 dengan rata-rata 2,5. Jika total 

skor IFE (3,0 – 4,0) berarti kondisi internal perusahaan tinggi atau kuat, (2,0 – 

2,99) berarti kondisi internal perusahaan rata-rata atau sedang dan (1,0 – 1,99) 

berarti kondisi internal perusahaan rendah atau lemah. 

Tabel 9. Analisis Matrik EFE 

 

Faktor Kunci Eksternal Bobot Rating Bobot x Rating 

Peluang : 

- 

- 

   

Ancaman : 

- 

- 

   

Total    

 

Sumber: David (2012: 160) 

 

Total skor pembobotan berkisar antara 1 sampai 4 dengan rata-rata 2,5. Total 

skor EFE dikelompokkan dalam kuat (3,0 – 4,0) berarti perusahaan merespon 

kuat terhadap peluang dan ancaman yang mempengaruhi perusahaan, rata-rata 

(2,0 – 2,99) berarti perusahaan merespon sedang terhadap peluang dan ancaman 

yang ada dan lemah, (1,0 – 1,99) berarti perusahaan tidak dapat merespon 

peluang dan ancaman yang ada. 

 

3.5.1 Analisis Matrik IE (Internal-Eksternal) 

 

 

Posisi perusahaan dalam industri di analisis dengan alat bantu matrik IE. Matrik 

ini berupa pemetaan skor total matrik IFE dan EFE yang telah dihasilkan pada 

tahap-tahap input.  Ilustrasi matrik IE dapat dilihat pada Gambar 5.  Sumbu 

horizontal pada matrik IE menunjukkan skor total IFE sedangkan pada sumbu 

vertikal menunjukkan skor total EFE.  Tujuan penggunaan matrik ini adalah 

untuk memperoleh strategi bisnis di tingkat divisi unit bisnis yang lebih detail. 
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 Kuat                   Rata-rata            Lemah 
                4,0                      3,0               2,0               1,0 

Tinggi 
     

3,0  

                 Sedang 
     

2,0 
Rendah 

 

Gambar 5. Matrik Internal Eksternal (IE) 

Sumber : David (2012: 344) 

 

 

Diagram tersebut dapat mengindentifikasikan sembilan sel strategi perusahaan 

dalam matrik IE, tetapi pada prinsipnya kesembilan sel itu dapat dikelompokkan 

menjadi strategi utama, yaitu : 

1. Strategi tumbuh dan bina (Growth and Build) yang berada pada sel I, II dan 

IV. Strategi yang tepat untuk diterapkan adalah strategi intensif (penetrasi 

pasar, pengembangan pasar dan pengembangan produk) atau strategi integratif 

(integrasi ke depan, ke belakang dan horizontal). 

2. Strategi mempertahankan dan memelihara (Hold and Maintain), yang berada 

pada sel III, V, atau VII. Strategi penetrasi pasar dan pengembangan produk 

merupakan dua strategi yang terbanyak dilakukan untuk tipe-tipe divisi ini. 

3. Strategi panen atau divestasi (Harvest or Divest), yang berada pada sel VI, 

VIII, IX. Strategi yang umum dipakai adalah strategi divestasi, dan strategi 

likuidasi. 

Organisasi yang sukses dapat mencapai portofolio bisnis, yang diposisikan berada 

dalam atau di sekitar sel I dalam matrik IE.  Nilai-nilai IFE dikelompokkan dalam 

kuat (3,0 – 4,0), sedang (2,0 – 2,99), dan lemah (1,0 – 1,99).  Sedangkan nilai-

nilai EFE dapat dikelompokkan dalam tinggi (3,0 – 4,0), sedang (2,0 – 2,99), dan 

rendah (1,0 – 1,99) (David, 2006: 344). 

I II III 

IV V VI 

VII VIII IX 
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3.6 Analisis Matriks SWOT 

 

 

Rais (2009:4), metode analisa SWOT dianggap sebagai metode analisa yang 

paling dasar, berguna untuk melihat suatu topik atau permasalahan dalam 4 

(empat) sisi yang berbeda. Hasil analisis biasanya adalah arahan atau rekomendasi 

untuk mempertahankan kekuatan dan menambah keuntungan dari peluang yang 

ada, dan juga mengurangi kelemahan dan menghindari ancaman. Jika digunakan 

dengan benar, analisa SWOT akan membantu kita untuk melihat sisi-sisi yang 

terlupakan atau tidak terlihat selama ini. Analisa ini terbagi atas empat komponen 

dasar yaitu: 

S = Strenghts, adalah situasi atau kondisi yang merupakan kekuatan dari 

organisasi atau program pada saat ini. 

W = Weaknesses, adalah situasi atau kondisi yang merupakan kelemahan dari 

organisasi atau program pada saat ini 

O = Opportunities, adalah situasi atau kondisi yang merupakan peluang dari luar 

organisasi dan memberikan peluang berkembang bagi organisasi di masa 

depan. 

T = Threats, adalah situasi atau kondisi yang merupakan ancaman bagi organisasi 

yang datang dari luar organisasi yang dapat mengancam eksistensi organisasi 

di masa depan. 

Perbandingan antara empat komponen dasar (SWOT) dijelaskan dalam skema 

matriks SWOT. Matriks SWOT  terdiri dari 8 sel: 4 sel berisi inventori variable 

internal dan lingkungan bisnis (eksternal) dan empat sel lainnya yang berisi 

implikasi strategis yang ditimbulkannya. Sel 1 berisi daftar (list) kekuatan (S) 

perusahaan yang berhasil dibangun oleh manajemen dan sel 2 berisi daftar 
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kelemahan (W) yang ingin dihilangkan. Oleh karena itu sel 1 dan 2 secara 

berturut-turut disebut sel S dan sel W. Sel 3 berisi daftar peluang (O) yang dimiliki 

pada masa sekarang dan yang akan datang dan sel 4 berisi daftar ancaman (T) 

yang sedang dihadapi sekarang dan yang akan datang, oleh karena itu sel 3 dan 4 

secara berturut-turut disebut sel O dan sel T.  

 

Sel 5 merupakan pilihan strategi yang hendak dipilih oleh manajemen berdasar 

kombinasi kekuatan dan peluang bisnis yang ada pada sel S dan O, oleh karena itu 

disebut sebagai sel atau strategi SO. Strategi pada sel tersebut juga sering disebut 

sebagai strategi maksi-maksi. Sel 6 adalah strategi yang hendak dipilih oleh 

manajemen berdasarkan kombinasi kelemahan dan peluang bisnis yang ada pada 

sel W dan O dan oleh karena itu disebut sebagai sel atau strategi WO. Strategi 

pada sel WO juga sering dinamai sebagai straregi mini-maksi. Sel 7 berisi pilihan 

strategi yang ditimbulkan oleh kombinasi sel S dan T dan oleh karena itu disebut 

sel atau strategi ST. Strategi ini juga sering juga dinamai sebagai strategi maksi-

mini. Sel 8 berisi strategi hasil kombinasi sel W dan T dan oleh karena itu sering 

disebut sel atau strategi WT. 

 

Tabel 10. Matriks SWOT  

 

Secara skematis, matriks SWOT dapat digambarkan sebagai berikut: 
                     Lingkungan  

                       Internal 

Lingkungan  

Eksternal 

 

Kekuatan Perusahaan 

(S) 

 

Kelemahan perusahaan 

(W) 

 

Peluang Bisnis 

(O) 

 

Strategi S – O 

Maksi – Maksi  

 

Strategi W – O 

Mini – Maksi  

 

Ancaman Bisnis 

(T) 

 

Strategi S – T 

Mini – Maksi  

 

Strategi W – T 

Mini – Mini 

Sumber : David (2012) 
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BAB V 

 KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

5.1. Kesimpulan 

Hasil penelitian mengenai strategi usaha Gerai Waleu dapat diambil kesimpulan 

bahwa hasil perhitungan untuk matriks IFE (Internal Factor Evaluation) yaitu 

2.794 dan hasil perhitungan untuk matriks EFE (External Factor Evaluation) 

yaitu 2.774. Hasil dari perhitungan tersebut dapat dipetakan ke dalam matriks IE 

(Internal – External) dengan posisi perusahaan berada pada kuadran V. Kuadran 

V dalam matriks IE  memiliki makna yaitu Hold and Maintain (mempertahankan 

dan memelihara). Strategi yang tepat untuk dijalankan oleh Gerai Waleu yaitu 

strategi intensif (penetrasi pasar, pengembangan pasar, pengembangan produk). 

 

Hasil analisis matriks SWOT memiliki 9 buah rekomendasi strategi untuk Gerai 

Waleu yang berada pada posisi kuadaran V pada matriks IE. Perioritas 

pelaksanaan strategi diurutkan menggunakan analisis QSPM. Rekomendasi 

strategi tersebut antara lain: 

1. Berinovasi pada fasilitas dan produk yang ditawarkan. 

2. Menjaga hubungan baik dengan pihak luar untuk meningkatkan loyalitas. 

3. Memanfaatkan sosial media sebagai media pemasaran yang lebih efektif. 
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5.2. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian: 

Gerai Waleu diharapkan dapat selalu memunculkan inovasi – inovasi baru terkait 

dengan produk dan pelayanan seperti meningkatkan kualitas pakaian, desain yang 

unik dan menarik. Menjaga hubungan baik dengan pihak luar untuk meningkatkan 

loyalitas yang sudah ada. Meningkatkan kegiatan promosi dengan cara 

memanfaatkan media sosial yang ada seperti Instagram, Facebook, bahkan 

Youtube. Melakukan evaluasi kinerja dan kemampuan perusahaan dalam 

menghadapi persaingan bisnis dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana 

perkembangannya dalam mencapai target yang telah ditetapkan.  

 

5.3. Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini telah diusahakan sebaik – baiknya namun tidak lepas dari 

keterbatasan dan kelemahan yang ada. Pada penelitian ini digunakan jenis 

penelitian kualitatif dengan metode studi kasus dan menggunakan data primer 

yang diperoleh melalui wawancara mendalam (in depth interview) terhadap pihak 

manajemen Gerai Waleu. Penelitian kualitatif berhubungan dengan ide, persepsi, 

pendapat, atau kepercayaan narasumber yang diteliti, hal tersebut tidak dapat 

diukur dengan angka secara pasti. Keterbatasan pada penelitian ini meliputi 

subyektifitas yang ada pada peneliti, waktu yang terbatas, dan analisis yang 

digunakan untuk merumuskan strategi masih terbatas. Penelitian ini sangat 

tergantung kepada pemahaman peneliti tentang makna yang tersirat dalam 

wawancara sehingga kecenderungan untuk bias masih tetap ada. 
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