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ABSTRAK 

 

 

ANALISIS USAHA DAN STRATEGI PENGEMBANGAN INDUSTRI 

KERIPIK PISANG  

(Studi Kasus CV. Vanana Jaya Sinergi) 

 

 

Oleh 

 

SANDI PRABOWO 

 

 

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah memiliki peranan penting dalam membangun 

perekonomian indonesia, banyak masyarakat yang bergantung hidup dari usaha 

ini. Lampung memiliki Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang banyak 

diantaranya bergerak di bidang pengolahan keripik pisang dikarenakan 

melimpahnya hasil panen pisang di Lampung, CV. Vanana Jaya Sinergi 

merupakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang bergerak di bidang 

pengoalahan keripik pisang yang pada awal kemunculannya sangat disambut baik 

oleh konsumen karena memiliki inovasi keripik pisang lapis lumer. Namun CV. 

Vanana Jaya Sinergi mengalami penurunan penjualan dikarenakan banyak muncul 

produk sejenis dipasaran. Oleh karena itu, pertama dilakukan analisis usaha untuk 

mengetahui apakah usaha layak atau tidak, lalu dilakukan analisis strategi 

pengembangan untuk mengatasi masalah di Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah 

CV. Vanana Jaya Sinergi. Penelitian ini dilakukan mengunakan analisis R/C 

untuk mengetahui kelayakan usaha dan analisis SOAR (Streght, Opportunities, 

Aspiration dan Result) untuk strategi pengembangan. Berdasarkan hasil penelitian 

nilai analisis R/C adalah dan pada analisis SOAR menghasilkan 4 alternatif 

strategi yaitu strategi SA, OA, SR dan OR. 

 

 

Kata kunci: Analisis R/C, analisis usaha, keripik pisang, SOAR, strategi 

pengembangan, Usaha Mikro Kecil dan Menengah. 



 

 

ABSTRACT 

 

 

BUSINESS ANALYSIS AND DEVELOPMENT STRATEGY OF BANANA 

CHIPS INDUSTRY 

(Case Study of CV. Vanana Jaya Sinergi) 

 

 

By 

 

SANDI PRABOWO 

 

 

Micro, Small, and Medium Enterprises have an important role in building the 

Indonesian economy, many people depend on this business for their subsistence. 

Lampung has Micro, Small, and Medium Enterprises, many of which are engaged 

in processing banana chips due to the abundance of banana harvest in Lampung, 

CV. Vanana Jaya Sinergi is an Micro, Small, and Medium Enterprises engaged in 

the processing of banana chips, which at the beginning of its appearance was very 

well received by consumers because it had the innovation of melted layer banana 

chips. But CV. Vanana Jaya Sinergi experienced a decline in sales due to many 

similar products appearing on the market. Therefore, first a business analysis is 

carried out to find out whether the business is feasible or not, then an analysis of 

development strategies is carried out to overcome the problems in Micro, Small, 

and Medium Enterprises CV. Vanana Jaya Synergy. This research was conducted 

using R/C analysis to determine business feasibility and SOAR (Strength, 

Opportunities, Aspiration and Result) analysis for development strategies. Based 

on the results of the research, the value of the R/C analysis was and the SOAR 

analysis resulted in 4 alternative strategies, namely the SA, OA, SR and OR 

strategies. 

 

 

Keywords: R/C analysis, business analysis, banana chips, SOAR, development 

strategy, Micro Small and Medium Enterprises.
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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

 

1.1 Latar Belakang 

 

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki peran yang penting dalam 

perekonomian Indonesia, dikarenakan sebagian besar jumlah penduduk Indonesia 

hidupnya bergantung pada kegiatan usaha tersebut, baik disektor tradisional 

maupun modern (Yusela, 2021). Akan tetapi, saat ini dampak globalisasi menjadi 

ancaman bagi UMKM dikarenakan semakin terbukanya pasar di dalam negeri 

yang  menyebabkan banyaknya barang dan jasa masuk dari luar negeri. 

Oleh karena itu pembinaan dan pengembangan UMKM  saat ini dirasakan 

semakin mendesak dan sangat strategis untuk mengangkat perekonomian rakyat 

Indonesia, berkembangnya perekonomian rakyat diharapkan dapat meningkatkan 

pendapatan masyarakat, membuka kesempatan kerja, dan memakmurkan 

masyarakat secara keseluruhan. 

 

Lampung memiliki jumlah UMKM yang cukup banyak, jumlah UMKM di 

Provinsi Lampung sampai dengan Desember 2020 berdasarkan data dari Dinas 

Koperasi dan UMKM di seluruh Kabupaten/Kota Di Provinsi Lampung berjumlah 

110.359 unit. Banyak diantaranya adalah UMKM yang bergerak di bidang 

pengolahan buah pisang, dikarenakan Lampung merupakan salah satu sentra 

penghasil pisang di Indonesia. Bahkan Lampung merupakan penghasil buah 

pisang terbesar di Sumatera. Provinsi Lampung tahun 2019  menghasilkan pisang 

sebanyak 1.209.545 ton dan Lampung menjadi penghasil pisang terbanyak ke 3 di 

Indonesia pada tahun 2020 menjadi 1.208.956 ton (Badan Pusat Statistik, 2021). 
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UMKM di Lampung berkembang dengan baik, diperlukan strategi yang baik pula 

terutama dalam pemasaran agar kelak dapat tercapai tujuan dari usaha tersebut 

yaitu memperoleh keuntungan.  Strategi pemasaran adalah suatu perencanaan 

yang tepat yang harus dilakukan oleh pengusaha dalam memasarkan keripik ke 

konsumen dalam usaha meningkatkan keuntungan.  Pengusaha keripik yang 

awalnya hanya memproduksi keripik pisang, mulai menambah variasi olahan 

pisang produknya dengan penambahan variasi rasa, bentuk, dan ada juga UMKM 

yang awalnya mengunakan balutan cokelat bubuk berinovasi menggunakan 

lapisan coklat lumer ini merupakan salah satu strategi pengusaha dalam menarik 

pelanggan. Strategi pemasaran menjadi faktor penting selain pengembangan 

produk, strategi pemasaran dapat membuat produk dikenal lebih luas oleh 

masyarakat sehingga pengusaha dapat meningkatkan penjualan produknya. 

 

CV. Vanana Jaya Sinergi merupakan UMKM di Lampung yang bergerak di 

bidang pengolah pisang sebagai bahan utamanya, UMKM Vanana Jaya Sinergi 

terletak di Jl. Bumi Manti II No. 28, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan 

Kedaton, Kota Bandar lampung.  Sejak berdirinya pada tanggal 10 Desember 

2017 UMKM vanana berfokus untuk menjadikan produknya laris dipasaran 

dengan inovasi produk berupa keripik pisang lapis lumer dan pisang stick cocol 

lumer dengan berbagai varian rasa. Pengolahan produknya pun sudah 

mengunakan teknologi semi modern untuk setiap produk yang akan mereka jual 

(Karvien, 2019).  Awal kemunculan vanana sangat di sambut baik oleh konsumen, 

di lihat dari banyaknya penjualan yang didapatkan oleh agroindustri ini  namun 

seiring waktu penjualan produk sedikit berkurang kemungkinan disebabkan oleh 

banyaknya pesaing dengan produk sejenis dan kurangnya pemasaran. Bahan baku 

pisang yang cukup mudah didapatkan dan dengan harga yang terjangkau 

menyebabkan banyak produsen atau UMKM yang sejenis bermunculan, 

menjadikan persaimgan di bidang pengolahan pisang yang sejenis menjadi 

semakin sengit.  Maka dari itu vanana harus terus berinovasi untuk terus 

berkembang. 
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Untuk UMKM Vanana dapat bertahan dan mampu berkembang, maka dibutuhkan 

strategi-strategi yang dapat disusun melalui analisis faktor internal dan eksternal.  

Berdasarkan berbagai sisi dari hasil analisis tersebut, selanjutnya strategi dapat 

dirumuskan melalui analisis SAOR.  Menurut Stavros et al. (2003), analisis 

SOAR merupakan salah satu metode analisis yang didasarkan pada kekuatan 

(Strengths), peluang (Opportunities), Aspirasi (Aspiration) dan Hasil (Result ) 

sebagai alternatif terhadap analisis SWOT, yang berasal dari pendekatan 

Appreciative Inquiry (AI) untuk memperoleh strategi yang tepat dan sesuai 

dengan kondisi agroindustri saat ini serta alternatif pengembangan agroindustri 

pisang pada masa yang akan datang. 

 

 

1.2 Tujuan Penelitian 

 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Mengetahui kelayakan usaha  CV. Vanana Jaya Sinergi selaku UMKM yang 

bergerak di bidang industri pengolahan pisang di Lampung. 

2. Mengetahui strategi pengembangan SOAR yang bisa digunakan pada  

CV. Vanana Jaya Sinergi. 

 

 

1.3 Kerangka Pemikirian 

 

Usaha Mikro Kecil dan Menengah CV. Vanana Jaya Sinergi merupakan salah satu 

UMKM yang memiliki potensi cukup baik untuk dikembangkan. UMKM ini 

memproduksi olahan pisang yakni keripik pisang lapis lumer dengan merk dagang 

melte vanana. 

 

Harga jual produk UMKM CV. Vanana Jaya Sinergi ini relatif cukup terjangkau.  

Penentuan harga jual produk tentu tidak terlepas dari perhitungan biaya produksi 

yang dikeluarkan.  Besarnya biaya produksi dapat mempengaruhi besarnya harga 

jual produk dan tingkat keuntungan yang akan diperoleh.  Oleh sebab itu, dalam 

penentuan harga jual produk perlu dilakukan perhitungan harga pokok produk 

terlebih dahulu.  Penentuan harga pokok produk menjadi sangat penting, karena 
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jika harga yang diperhitungkan terlalu tinggi akan menyebabkan harga jual 

dipasaran menjadi mahal dan kesulitan dalam pemasaran produk.  Namun, apabila 

harga pokok produknya terlalu rendah UMKM ini akan mengalami kerugian 

karena harga jualnya pun menjadi lebih rendah sehingga hasil penjualan produk 

tidak dapat menutupi biaya yang dikeluarkan untuk proses produksi. 

 

Strategi SOAR menjadi salah satu alat yang dapat digunakan untuk mencapai 

tujuan UMKM sesuai dengan kondisi UMKM vanana.  Strategi-strategi yang 

tepat dapat digunakan sebagai pandangan arah dalam keberlangsungan usaha dan 

upaya pengembangan usaha.  Penentuan strategi pengembangan UMKM Vanana 

dilakukan dengan mengidentifikasi dan menganalisis faktor internal dan eksternal 

agroindustri.  Faktor-faktor internal terdiri dari kekuatan dan harapan agroindustri 

pisang.  Adapun faktor eksternal terdiri dari peluang yang dimiliki dan hasil yang 

diinginkan secara terukur. 

  

Penelitian diawali dengan melakukan analisis perhitungan biaya produksi, 

penerimaan, keuntungan, dan analisis R/C.  Selanjutnya dilakukan identifikasi dan 

analisis terhadap kondisi lingkungan UMKM yang meliputi faktor internal dan 

faktor eksternal.  Hasil dari identifikasi faktor internal kemudian dianalisis dengan 

matriks Internal Factor Evaluation (IFE) dan faktor eksternal dianalisis dengan 

matriks Eksternal Factor Evaluation (EFE). Perhitungan bobot internal dan 

eksteral dimulai dengan mengidentifikasi kekuatan, peluang, harapan dan hasil 

sesuai kondisi agroindustri. Berdasarkan hasil dari matriks IFE dan EFE dapat 

diperoleh matriks posisi yang menunjukkan posisi UMKM Vanana.  Berdasarkan 

indentifikasi tersebut, alternatif strategi dapat dirumuskan  melalui analisis SOAR 

untuk menggambarkan bagaimana Strategi yang harus diterapkan dengan 

kekuatan dan peluang dimiliki untuk mencapai harapan dan hasil yang terukur. 

berdasarkan hasil analisis SOAR dan posisi agroindustri pisang. Diagram 

kerangka pemikiran pengembangan UMKM Vanana disajikan pada Gambar 1. 
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Gambar 1.  Diagram Kerangka Pemikiran Pengembangan UMKM Vanana. 

Sumber : Nurudin (2015) yang dimodifikasi 

 

UMKM CV. Vanana Jaya Sinergi 

Analisis Usaha (Biaya, Penerimaan, Keuntungan, R/C) 

Identifikasi Faktor Internal dan Ekternal 

Analisis SOAR 

 (Kekuatan, aspirasi, Peluang, Hasil) 

Matriks SOAR 

(Alternatif Strategi Pengembangan UMKM Vanana) 

Penyesuaian Strategi Pengembangan UMKM Vanana 

Strategi Pengembangan UMKM Vanana 



 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

 

2.1 Pengertian Usaha Mikro Kecil dan Menengah  

 

Usaha Mikro Kecil Dan Menengah UMKM adalah unit usaha produktif yang 

berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau Badan Usaha disemua 

sektor ekonomi.Pada prinsipnya, pembedaan antara Usaha Mikro (UMI), Usaha 

Kecil (UK), dan Usaha Menengah (UM) umumnya didasarkan pada nilai asset 

awal (tidak termasuk tanah dan bangunan), omset rata-rata pertahun atau jumlah 

pekerja tetap.  Secara umum pengertian usaha mikro kecil dan menengah 

(UMKM) adalah usaha yang memproduksi barang dan jasa yang menggunakan 

bahan baku utama berbasis pada pendayagunaan sumber daya alam, bakat dan 

karya seni tradisional dari daerah setempat.  Adapun ciri-ciri UMKM adalah 

bahan baku mudah diperoleh, menggunakan teknologi sederhana sehingga mudah 

dilakukan alih teknologi, keterampilan dasar umumnya sudah dimiliki secara 

turun temurun, bersifat padat karya atau menyerap tenaga kerja yang cukup 

banyak, peluang pasar cukup luas, sebagian besar produknya terserap di pasar 

lokal atau domestik dan tidak tertutup sebagian lainnya berpotensi untuk diekspor 

(Tambunan, 2012) 

 

Sedangkan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, 

mengemukakan bahwa UMKM ialah usaha perdagangan baik usaha berskala 

mikro, skala kecil maupun skala menengah yang dikelola oleh orang perorangan 

dimana usaha ini akan merujuk pada usaha ekonomi produktif.  UMKM ini adalah 

suatu aktivitas usaha yang dapat menambah lapangan pekerjaan baru, berperan 

dalam pengembangan pendapatan masyarakat dan menghidupkan pertumbuhan 

ekonomi yang lebih baik, dan merealisasikan stabilitas ekonomi nasional. 
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2.2 Potensi Pisang 

 

Pisang adalah tanaman herbal yang berasal dari kawasan Asia Tenggara (termasuk 

Indonesia).  Pisang merupakan buah klimaterik dan termasuk famili Musaceae, 

terdiri atas berbagai varietas dengan penampilan warna, bentuk, dan ukuran yang 

berbeda-beda.  Terdapat bermacam-macam jenis pisang.  Tanaman pisang 

merupakan tanaman yang mudah dibudidayakan baik dilahan khusus maupun 

ditanam sembarangan, karena hampir semua lapisan masyarakat Indonesia 

mengenal tanaman pisang dan penyebaran tanaman pisang mulai dari dataran 

rendah sampai dataran tinggi (Munadjim, 2006).   

 

Pisang merupakan komoditas unggulan Indonesia, dengan jumlah panen pada 

tahun 2020 sebesar 8.182.756,00 ton di Indonesia dan Lampung merupakan 

produsen pisang terbesar ke 3 setelah Jawa Timur dengan jumlah panen sebanyak 

1.208.956,00 ton pada tahun 2020 (Badan Pusat Statistik, 2021).  Permintaan 

pisang untuk industri pengolahan skala rumah tangga (10-50 kg/hari), skala 

UMKM kripik (100-120 kg/hari), sale (1,5-2 ton/bln), ledre (70-120 kg/hari), 

puree (300-500 kg/hari) dan tepung (700-1.000 kg/minggu).  Skala besar, 

membutuhkan kapasitas 10 sampai 12 ton pisang segar/hari (Sugiarti, 2014). 

 

 

2.3 Produk Olahan Pisang 

 

Terdapat bermacam-macam jenis pisang, tetapi bila dikelompokkan akan terbagi 

menjadi empat golongan yaitu : 

a. Pisang yang dapat dikonsumsi segar tanpa diolah terlebih dahulu, dan pisang 

ini digolongkan pada pisang buah meja.  Contohnya pisang barangan, pisang 

mas, pisang seribu, pisang ambon, pisang hijau, pisang susu, pisang raja dan 

pisang badak (Cavendish) 

b. Pisang olahan yaitu pisang yang dapat dikonsumsi setelah diolah terlebih 

dahulu seperti direbus, dikukus, digoreng atau dibuat produk-produk lain 

seperti keripik pisang, cake, dan roti.  Contohnya pisang kepok, pisang 
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nangka, pisang kapas, pisang tanduk, pisang raja uli, pisang kayu dan lain-

lainnya; 

c. Pisang biji, jenis pisang ini tidak bisa dikonsumsi dalam bentuk segar maupun 

olahan secara langsung tetapi dapat dikonsumsi bersama-sama dengan bahan 

makanan lainnya.  Misalnya pisang klutuk untuk pembuatan rujak; 

d. Pisang hias yaitu kelompok jenis pisang yang digunakan sebagai pisang hias 

pada berbagai keperluan untuk tanaman hias, misalnya pisang lilin dan 

pelepah.  Pisang merupakan komoditas yang bersifat mudah rusak sehingga 

menuntut penanganan pasca panen untuk menjaga mutunya.  Pisang yang 

tidak segera terjual akan kehilangan nilai ekonomisnya, sehingga harus segera 

diolah menjadi berbagai bentuk makanan seperti keripik, sale, dodol dan 

tepung pisang (Prabawati dkk., 2008). 

 

 

2.4 Analisis Usaha  

 

2.4.1. Biaya produksi 

 

Biaya adalah nilai pengeluaran yang dapat diukur dan diperkirakan untuk 

menghasilkan suatu produk (Sukirno, 2002).  Menurut Suparmoko (2001), biaya 

tetap adalah biaya produksi yang dikeluarkan untuk pembiayaan dan jumlahnya 

tidak berubah meskipun jumlah barang yang dihasilkan berubah-ubah.  Sedangkan 

biaya variabel adalah biaya yang dikeluarkan untuk penggunaan faktor produksi, 

sehingga dapat berubah-ubah sesuai dengan berubahnya jumlah barang yang 

digunakan.  Adapun total biaya produksi merupakan jumlah total pengeluaran 

untuk setiap kali melakukan proses produksi (Samuelson dan Nordhaus 2003). 

Rusnani dkk., (2016) menerangkan bahwa total biaya produksi dapat dihitung 

dengan menjumlahkan total biaya produksi tetap dan biaya produksi variabel 

seperti rumus berikut : 

TC =TFC +TVC 

 

Keterangan:  

TC : Total Cost (biaya total)  

TFC : Total Fixed Cost (total biaya tetap)  

TVC : Total Variable Cost (total biaya variabel)  
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2.4.2 Penerimaan usaha  

 

Penerimaan (revenue) adalah jumlah pembayaran yang diterima dari hasil 

penjualan produk yang dihasilkan.  Penerimaan total merupakan hasil dari 

perkalian antara jumlah barang yang dijual oleh agroindustri dengan harga produk 

tersebut sesuai dengan jumlah produk yang dijual (Nicholson, 2005).  Penerimaan 

total yang diterima produsen akan semakin besar apabila semakin banyak jumlah 

produk yang dihasilkan maupun semakin tinggi harga per unit produk yang 

terjual.  Rusnani dkk., (2016)  penerimaan total dapat dihitung dengan rumus 

sebagai berikut:  

TR =  P.Q 

 

Keterangan :  

TR : Total Revenue (penerimaan total)  

Q : Quantity (jumlah produk)  

P : Price (harga jual)  

 

 

2.4.3 Keuntungan usaha 

 

Keuntungan adalah selisih dari penerimaan total dengan biaya total. Oleh karena 

itu, tingkat keuntungan bergantung pada jumlah penerimaan dan biaya oprasional. 

Jika perubahan penerimaan yang diterima lebih besar dari pada perubahan biaya 

oprasional, maka keuntungan yang diterima akan meningkat (Siagian dkk., 2000). 

Rahmah dkk., (2020) Keuntungan (π) dapat dihitung dengan rumus sebagai 

berikut : 

π = TR – TC 

Keterangan : 

π : Keuntungan usaha yang diperoleh (Rupiah) 

TR : Penerimaan total (Rupiah)  

TC : Biaya total produksi (Rupiah)  
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2.4.4 Analisis R/C  

 

Analisis Revinue (R) dan Cost (C) Ratio (R/C) dapat dihitung dengan cara 

membandingkan antara besarnya penerimaan dengan biaya yang dikeluarkan 

untuk melakukan proses produksi (Soekartawi, 2001).  Nilai R/C menunjukkan 

pendapatan kotor yang diterima untuk setiap rupiah yang dikeluarkan oleh pelaku 

usaha dalam melakukan proses produksi sekaligus untuk menunjang kondisi suatu 

usaha.  Ukuran kondisi ini sangat penting karena dapat dijadikan penilaian 

terhadap suatu keputusan untuk mengembangkan usaha yang dijalankan. Menurut 

Mamondol (2016),  secara matematis formula penghitungan nilai R/C adalah 

sebagai berikut : 

 

 

 

Analisis R/C digunakan untuk melihat efisiensi tingkat keuntungan dan kelayakan 

dari usaha yang dijalankan.  Usaha tersebut dikatakan menguntungkan apabila 

nilai R/C lebih besar dari satu (R/C > 1).  Nilai tersebut menunjukkan bahwa 

setiap nilai rupiah yang digunakan dalam proses produksi dapat memberikan nilai 

penerimaan.  Jika nilai R/C diatas satu rupiah yang digunakan maka akan 

memperoleh manfaat penerimaan lebih dari satu rupiah. 

 

 

2.5 Manajemen Strategi  

 

Menurut Hunger dan Wheelen (2003), manajemen strategi adalah serangkaian 

keputusan untuk mengambil tindakan penentuan kinerja usaha jangka panjang.  

Manajemen strategi mencakup pengamatan lingkungan, perumusan strategi, 

implementasi strategi, evaluasi serta pengendalian manajemen strategi.  Proses 

manajemen strategi yaitu dimulai dengan menentukan tujuan, membuat kebijakan, 

dan kegiatan pengambilan keputusan.  Manajemen strategi adalah seni dan 

pengetahuan untuk merumuskan, mengimplementasikan dan mengevaluasi 

keputusan untuk mencapai tujuan (David, 2006).  Perumusan strategi merupakan 

suatu langkah pengembangan rencana jangka panjang yang diperoleh dari analisis 

R/C =
Total Penerimaan

Total Biaya
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kekuatan dan peluang untuk mencapai harapan dan hasil.  Perumusan strategi 

didasarkan pada analisis secara objektif terhadap pengaruh faktor-faktor internal 

dan eksternal. 

 

 

2.5.1 Lingkungan Eksternal  

 

Menurut Pearce dan Robinson (2011) dikutip oleh Sudiman (2018), lingkungan 

eksternal merupakan faktor yang mempengaruhi yang berasal dari luar kendali 

suatu perusahaan. Hal tersebut seperti :  

1. Lingkungan ekonomi, seperti Produk Domestik Bruto (PDB), nilai tukar,  

inflasi, tingkat pengangguran, Upah Minimum Regional (UMR), dan tingkat 

suku bunga.  

2. Lingkungan politik dan hukum.  

3. Lingkungan teknologi.  

4. Lingkungan sosial budaya.  

 

 

2.5.2 Lingkungan Internal  

 

Menurut Pearce dan Robinson (2011) menjelaskan mengenai bahwa pelaku bisnis 

tidak hanya melihat peluang dari faktor eksternal saja, akan tetapi juga pada 

kesadaran atas keunggulan dari faktor eksternal perusahaan tersebut. Dimana 

faktor internal yang harus dianalisa yaitu pemasaran, keuangan, Research and 

Development (R&D), operasi, Sumber Daya Manusia (SDM), sistem informasi, 

dan teknologi. Analisis terhadap lingkungan internal dilakukan dengan cara 

evaluasi secara berkala pada kekuatan dan kelemahan pada variabel-variabel yang 

mempengaruhi dalam bidang pemasaran. Beberapa variabel yang mempengaruhi 

tersebut seperti produk, harga, promosi, dan distribusi (Affandy, 2017). 

 

Hasil identifikasi faktor lingkungan internal dan eksternal yang diperoleh 

kemudian dirangkum dalam matriks IFE (Internal Factor Evaluation) dan EFE 

(Eksternal Factor Evaluation) : 
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a. Matriks IFE 

Menurut Santoso (2013), matriks IFE ( Internal Factor Evaluation) adalah alat 

perumusan strategi yang digunakan untuk meringkas dan mengevaluasi kekuatan 

dan kelemahan utama dalam area-area fungsional bisnis, dan juga menjadi 

landasan untuk mengidentifikasi serta mengevaluasi hubungan diantara area 

tersebut, penilaian intuitif digunakan dalam pengembangan matriks evaluasi 

faktor internal, sehingga tampilan  ilmiahnya tidak boleh ditafsirkan sebagai bukti 

bahwa teknik ini benar-benar tanpa celah. Pemahaman yang menyeluruh 

mengenai faktor-faktor yang mencakup didalamnya lebih penting daripada angka-

angka yang ada. Untuk dapat melihat kekuatan dan aspirasi dari kondisi internal 

suatu perusahaan bisa dilakukan dengan menggunakan matriks IFE. Nilai dari 

matriks IFE akan di input ke dalam matriks IE (Internal-Eksternal) untuk 

mengetahui posisi perusahaan (Affandy, 2017).  

 

b.  Matriks EFE  

Menurut Santoso (2013), matriks EFE ( Eksternal Factor Evaluation), 

memungkinkan para penyusun strategi untuk meringkas dan mengevaluasi 

informasi ekonomi sosial, budaya, demografi, lingkungan, politik, pemerintah, 

hukum, teknologi, dan persaingan. Untuk dapat melihat kesempatan dan hasil dari 

kondisi eksternal perusahaan. Nilai dari matriks IFE akan di input ke dalam 

matriks IE (Internal-Eksternal) untuk mengetahui posisi perusahaan (Affandy, 

2017). 

 

c. Matriks Internal Eksternal (Internal External Matrix- IE Matrix) 

Matriks Internal-Eksternal (IE) memposisikan berbagai divisi suatu perusahaan 

dalam tampilan sembilan sel. Matriks IE serupa dengan Matriks dalam pengertian 

bahwa kedua alat tersebut menempatkan divisi-divisi perusahaan dalam sebuah 

diagram sistematis. Matriks IE didasarkan pada dua dimensi kunci: skor bobot 

IFE total pada sumbu x, dan skor bobot EFE total pada sumbu y.  Matriks IE 

dapat dibagi menjadi tiga bagian besar yang mempunyai implikasi strategi yang 

berbeda-beda.  Pertama ketentuan untuk divisi-divisi yang masuk dalam sel I, II 

atau IV dapat digambarkan sebagai tumbuh dan membangun (grow and build). 
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Kedua, divisi-divisi yang masuk dalam sel III, V, VII dapat ditangani dengan baik 

melalui strategi menjaga dan mempertahankan (hold and maintain). Ketiga, 

ketentuan umum untuk divisi yang masuk dalam sel VI, VIII, atau IX adalah 

panen atau divestasi (harvest or divest) (David, 2006). 

 

Menurut Setyorini dkk., (2016), Matriks ini bermanfaat untuk memposisikan 

persahaan ke dalam matriks yang terdiri dari 9 sel.  Matriks IE terdiri dari dua 

dimensi, yaitu total skor matriks IFE pada sumbu X dan Matriks EFE pada sumbu 

Y. Matriks ini dikelompokkan menjadi tiga strategi utama yaitu:  

1. Grow and Build (Tumbuh dan Bina) berada dalam sel I, II atau IV. Strategi  

yang cocok adalah intensif (penetrasi pasar, pengem-bangan pasar, dan 

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

depan, dan integrasi horizontal).  

2. Hold and Maintain (Pertahankan dan Pelihara) mencangkup sel III, V, atau sel  

VII. Strategi umum yang dipakai adalah penetrasi pasar, pengembangan 

produk dan pengembangan pasar.  

3. Harvest and Devest (Panen atau Divestasi) mencangkup sel VI, VIII, atau IX. 

Strategi yang dipakai adalah divestasi strategi diversifikasi konglomerat, dan 

strategi likuidasi. 

 

2.6 Analisis SOAR 

 

Menurut Stavors dan Hincrichs (2009) SOAR analysis adalah suatu pendekatan 

yang inovatif dan berdasarkan dari kekuatan untuk menciptakan pemikiran dengan 

perencanaan yang strategis melibatkan seluruh individu yang mempunyai 

keinginan di dalam sebuah proses pemikiran yang strategis. SOAR merupakan 

suatu kerangka berlandaskan kekuatan dengan pendekatan partisipatif terhadap 

suatu analisis strategi, pengembangan strategi dan perubahan organisasi. Dimana, 

SOAR akan mengintegrasikan Apperciative Inquiry (AI) menggunakan kerangka 

perencanaan yang strategis agar menciptakan suatu proses perubahan yang akan 

menginspirasi sebuah organisasi dan pemilik kepentingan agar ikut serta dalam 

menyusun usaha perencanaan startegi yang memiliki orientasi pada hasil.  
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SOAR adalah persamaan dari streght (kekuatan), opportunities (kesempatan), 

aspiration (aspirasi), dan result (hasil).  SOAR yaitu sebuah metode baru 

mengenai perencanaan strategis yang dikembangkan oleh Stravos, Cooperider dan 

Kelley pada tahun 2009.  SOAR akan mengabungkan Appreciate Inquiry (AI) 

dengan merancang ulang strategi SWOT. Perbedaan mendasar antara SOAR dan 

SWOT yaitu terletak pada dilibatkannya stakeholder untuk  mengidentifikasi dan 

menganalisa suatu kekuatan dan peluang sehingga dapat menghasilkan aspirasi, 

tujuan, strategi dan komitmen agar mendapatkan hasil (Zamista dan Hanafi, 

2020).  

 

Stakeholder yang dimintai pendapatnya pada metode SOAR yaitu konsumen, 

pekerja, pemegang saham, anggota dewan, penyedia bahan baku, volunteer, dan 

masyarakat dari dampak organisasi tersebut. Jika ada beberapa stakeholder yang 

tidak mampu berpartisipasi, maka terdapat kelompok stakeholder yang mampu 

mewakili, yaitu sebagai berikut (Zamista dan Hanafi, 2020) :  

1. Mengidentifikasi serta membangun kekuatan.  

2. Mengintegrasikan dan memperjelas nilai, visi serta misi yang akan digunakan. 

3. Mencari peluang keuntungan yang ingin diraih oleh organisasi.  

4. Menentukan dan menyesuaikan tujuan dan sasaran dari organisasi.  

5. Memperbaiki atau menyusun tujuan, sistem, proses, dan struktur baru untuk 

mendukung dalam mencapai tujuan.  

6. Mempraktekkan rencana untuk membimbing setiap hari untuk pengambilan 

keputusan dan tindakan yang akan dilakukan. 
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Gambar 2 Analisa SOAR  

Sumber : Stavors dan Kelley, 2003 

 

Adapun penjelasan mengenai analisa SOAR adalah sebagai berikut (Sudiman, 

2018) :  

1. Kekuatan atau Strenght (S)  

Hal-hal yang menjadi kekuatan dan aset terbesar yang dimiliki dijabarkan, baik 

aset yang berwujud ataupun aset yang tidak berwujud. 

 2. Kesempatan atau Opportunities (O)  

Melakukan analisa terhadap lingkungan eskternal untuk mencari peluang 

terbaik yang dimiliki.  

3. Aspirasi atau Aspirations (A)  

Anggota-anggota organisasi bisa menyampaikan aspirasi serta merencanakan 

kondisi masa depan yang ingin dicapai.  

4. Hasil atau Result (R)  

Menentukan hasil yang ingin dicapai oleh organisasi (measurable result).  

 

Menurut Stavors dan Saint (2010) salah satu perbedaan lain dalam metode SOAR 

yaitu mengidentifikasi dan memperluas kekuatan serta peluang dengan mencari 

masalah, kekurangan, kelemahan dan ancaman. Kelemahan dan ancaman 
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sebenarnya tidak diabaikan, akan tetapi kelemahan dan ancaman akan dirancang 

ulang serta dapat memberikan fokus yang sesuai dengan peluang dan hasil yang 

diharapkan, sehingga kelemahan dan ancaman dapat dikurangi atau bahkan 

diubah menjadi suatu kekuatan bagi organisasi tersebut.  

 

Metode SOAR merupakan suatu metode yang digunakan untuk menyusun strategi 

untuk meningkatkan usaha penjualan.  Penekanan metode SOAR yaitu pada 

penggunaan kekuatan dan peluang yang dimiliki oleh perusahaan agar 

menghasilkan aspirasi dan hasil.  SOAR akan melibatkan semua tingkatan dan 

area fungsional pada sebuah organisasi.  Dengan menggunakan SOAR, maka akan 

lebih memperhatikan organisasi dan fokus mengembangkan apa yang saat ini 

sudah dilakukan dengan baik, dibandingkan dengan memfokuskan pada ancaman 

atau kelemahan yang akan dihadapi.  Analisis SOAR dimulai dengan melakukan 

analisa pada lingkungan eksternal dan internal serta indtustri untuk mendapatkan 

peluang yang tersedia. Selanjutnya semua peluang dan kekuatan yang dimiliki 28 

akan dimasukkan dalam analisis SOAR kemudian akan menghasilkan aspirasi dan 

hasil.  Analisis ini dipilih karena SOAR mempunyai kelebihan dimana pendekatan 

yang dilakukan fokus pada peluang dan kekuatan dibandingkan dengan 

kelemahan dan ancaman, dimana dengan menggunakan metode analisis SWOT 

biasanya berakhir pada pencegahan terhadap ancaman dan kelemahan sehingga 

tujuan yang telah disusun menjadi terbengkalai (Chiu, 2018). 

 

 

 

2.7 Penelitian Terdahulu 

 

Strategi pengembangan pada penelitian “Pengembangan Strategi Pemasaran 

Produk Gula Tapo” oleh Azhari dkk. (2013), diperoleh alternatif strategi berada 

pada kuadran I, dimana strategi yang tepat berada pada strategi SO (kekuatan 

peluang) yang disebut dengan strategi agresif.  Adapun strategi yang dapat 

dilakukan yaitu meningkatkan kualitas tenaga kerja melalui pelatihan usaha, 

memaksimalkan pemanfaatan bahan baku yang cukup memadai, mempertahankan 

keaslian cita rasa untuk sasaran pasar nasional dan agrowisata, serta meningkatkan 

diversifikasi rasa produk menjadi produk unggulan agrowisata.  
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Hasil penelitian yang dilakukan oleh Sagala, dkk. (2013) dengan judul “Kinerja 

Usaha Agroindustri Kelanting di Desa Karang Anyar Kecamatan Gedongtataan 

Kabupaten Pesawaran”, menunjukkan performa dan nilai tambah dari agroindustri 

kelanting.  Kinerja agroindustri kelanting di Desa Karang Anyar Kecamatan 

Gedongtataan Kabupaten Pesawaran secara keseluruhan sudah menguntungkan. 

Nilai rata-rata R/C lebih dari 1 yaitu sebesar 1,24; BEP sebesar 1042,69 kg atau 

lebih kecil dari 1168,80 kg (output rata-rata); produktivitas sebesar 16,07 

kg/HOK, dan kapasitas sebesar 0,92.  Nilai tambah yang diperoleh dari hasil 

pengolahan singkong menjadi kelanting adalah sebesar Rp. 1.184,02 per kilogram 

bahan atau sebesar 34,57.   

 

Strategi pengembangan pada penelitian “Analisis Strategi Pemasaran Usaha 

Keripik Pisang Skala Kecil dan Dampak Sosial Ekonomi Terhadap Masyarakat 

Sekitar di Sentra Industri Keripik Bandarlampung” oleh Maulidia Berlianti 

(2015), strategi yang dapat diterapkan oleh pengusaha keripik di Sentra Industri 

Keripik Kota Bandarlampung adalah Growth Strategy (strategi pertumbuhan) 

dengan cara pertumbuhan intensif (penetrasi pasar, pengembangan pasar, dan 

pengembangan produk).  Perilaku pemasaran keripik di Sentra Industri Keripik 

Kota Bandarlampung menunjukkan bahwa saluran pemasaran yang paling efisien 

adalah saluran I (saluran pemasaran langsung) dengan margin pemasaran yang 

berbeda pada setiap pengusaha dan rasa keripik, sementara biaya pemasaran Lateb 

Jaya adalah sebesar Rp 438.550/bulan, Askha Jaya sebesar Rp 2.752.600/bulan 

dan Rizka sebesar Rp 421.500/bulan.     

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Karvien.  (2019) dengan judul “Analisis 

Strategi E-Marketing dan Implementasinya pada UMKM Melte Vanana 

Bandarlampung”, berdasarkan hasil analisis matriks QSPM, diperoleh bahwa 

prioritas strategi pemasaran yang dapat dilakukan oleh UMKM  Melte Vanana 

adalah (1) Mengembangkan pemasaran dengan membuat web e- marketing 

(STAS: 6,10) (2) Membuat rancangan infrastruktur digital marketing untuk 

mempromosikan produk dan menjaring banyak konsumen serta mitra penjualan 

(STAS: 5, 94), (3) Memperluas jaringan kemitraan di berbagai daerah Indonesia 

untuk memudahkan distribusi produk (STAS: 5, 92), (4) Menjaga loyalitas 
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pelanggan/pembeli dengan pelayanan terbaik serta menciptakan positioning dari 

konsumen bahwa produk Melte Vanana yang ditawarkan berkualitas dan 

merupakan produk unggulan khas Lampung sebagai ciri khas (STAS: 5,68), (5) 

Menambah varian rasa dan membuat jenis produk olahan yang baru untuk 

menjaga loyalitas konsumen (STAS: 5,51), (6) Melakukan kerja sama dengan ritel 

untuk pemasaran (STAS: 5,13), (7) Membuat dan mengembangkan sistem CRM 

untuk menjaga hubungan dengan mitra maupun konsumen (STAS: 5,02). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

III.  METODOLOGI PENELIAN 

 

 

 

 

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian 

 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Desember 2021 - Maret 2022 di Kantor 

CV. Vanana Jaya Sinergi berlokasi di Jl. Bumi Manti II No. 28, Kelurahan 

Kampung Baru, Kecamatan Kedaton, Kota Bandar lampung. 

 

 

3.2 Alat dan Bahan Penelitian 

 

Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah logbook, pena, alat perekam 

(recorder atau handphone), dan komputer.  Bahan yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah kertas kuisoner dan berbagai sumber pustaka terkait analisis 

yang dilakukan. 

 

 

3.3 Metode Penelitian  

 

Penelitian ini dilakukan dengan metode survei di lapangan, hasil dari survei 

kemudian dianalisis secara deskriptif dengan memfokukan pada pemecahan 

masalah yang ada secara aktual.  Penelitian ini akan menggunakan data primer 

dan data sekunder yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif.  Data primer adalah 

data yang informasinya didapatkan langsung dari pelaku usaha, baik dari hasil 

wawancara, observasi langsung maupun dari hasil pengisian kuesioner.  Data 

primer berupa data produksi dan penjualan CV. Vanana Jaya Sinergi, serta faktor-

faktor internal (kekuatan) dan eksternal (peluang ) dari usaha tersebut.  Data 

sekunder merupakan data pendukung penelitian yang  
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diperoleh melalui penelitian-penelitian sebelumnya, studi pustaka, jurnal, artikel, 

maupun laporan dari instansi pemerintah terkait. 

 

 

3.4 Sampel 

 

Teknik yang digunakan adalah Non-probability sampling dengan teknik purposive 

sampling teknik ini digunakan apabila anggota sampel yang dipilih secara khusus 

berdasarkan tujuan penelitian (Sugiyono, 2015). Dalam pengambilan sampel 

secara purosive dalam penelitian yaitu  

1. Penjual 

Produsen yang menjual /memproduksi produk olahan pisang atau produsen 

yang bergerak dibidang agroindustri pengolahan pisang. 

2. Pembeli 

Konsumen yang pernah membeli dan mengkonsumsi produk olahan pisang. 

3. Peneliti  

Peneliti yang pernah meneliti mengenai strategi pengembangan / pemasaran. 

 

 

3.5  Metode Pengumpulan Data 

 

Pengumpulan seluruh data yang diperlukan dalam penelitian ini dilakukan melalui 

beberapa cara yaitu: 

1. Observasi 

Observasi dilakukan dengan melihat secara langsung obyek yang akan diteliti 

terutama terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan perusahaan sehingga 

diperoleh gambaran yang jelas. 

2. Pemilihan responden dan pembuatan kuisioner 

Responden yang di pilih adalah reasponden yang memiliki kontribusi terhadap 

CV.Vanana Jaya Sinergi dan kuisioner telah di siapkan oleh peneliti yang 

berisi semua yang menunjang penelitian.  
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3. Wawancara 

Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data primer dengan melakukan 

wawancara secara langsung kepada responden berdasarkan daftar pertanyaan 

(kuisioner) yang telah dipersiapkan sebelumnya.  Adapun responden pada 

penelitian ini adalah pemilik CV. Vanana Jaya Sinergi. 

4. Pencatatan 

Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data sekunder dari instansi atau 

lembaga yang mendukung dalam penelitian maupun pihak pengelola CV. 

Vanana Jaya Sinergi. 

5. Studi literatur dan kepustakaan 

Studi literatur dan kepustakaan dilakukan untuk menganalisa obyek secara 

teoritis terhadap masalah-masalah yang berhubungan dengan penulisan, yaitu 

melalui studi pustaka dari berbagai jurnal ilmiah dan skripsi, artikel-artikel 

yang relevan, serta sumber-sumber lain yang mendukung untuk memperoleh 

data sekunder. 

 

 

3.6  Metode Analisis Data 

 

3.6.1 Analisi usaha 

 

Analisis usaha meliputi perhitungan biaya produksi, penerimaan usaha, dan 

keuntungan dan R/C. 

a. Biaya produksi 

Biaya yang diperhitungkan untuk produksi pada CV. Vanana Jaya Sinergi dalam 

penelitian ini adalah biaya yang benar-benar dikeluarkan dalam pelaksanaan usaha 

tersebut. Rusnani dkk., (2016) menerangkan bahwa total biaya produksi dapat 

dihitung dengan menjumlahkan total biaya produksi tetap dan biaya produksi 

variabel, secara matematis dapat ditulis sebagai berikut: 
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Keterangan : 

TC : Total Cost (Rupiah) 

TFC : Total Fixed Cost (Rupiah)  

TVC : Total Variable Cost (Rupiah)  

 

b. Penerima Usaha 

Hasil produksi dari  CV. Vanana Jaya Sinergi adalah berupa produk olahan pisang 

kepok yang keseluruhannya dijual.  Penerimaan usaha produksi industri kecil 

pisang (TR) dalam penelitian ini merupakan hasil dari perkalian antara produksi 

yang diperoleh (Q) dengan harga jual (PQ) produk. Rusnani dkk., (2016)  

penerimaan total dapat dihitung  secara matematis dituliskan sebagai berikut : 

 

 

Keterangan :  

TR : Total Revenue (Rupiah)  

Q : Quantity (Kg) 

P : Price (Rupiah) 

 

c. Keuntungan Usaha 

Metode analisis yang digunakan untuk mengetahui besarnya keuntungan pada 

industri  pisang adalah menggunakan rumus Keuntungan (π).  Rahmah dkk., 

(2020) keuntungan (π) dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut : 

 

 

Keterangan: 

π : Keuntungan yang diterima UMKM Vanana (Rupiah) 

TR : Total revenue yang diterima UMKM Vanana  (Rupiah) 

TC : Total cost yang dikeluarkan UMKM Vanana (Rupiah) 

 

d. Analisis R/C  

Efisiensi usaha dapat dihitung dengan menggunakan analisis R/C, menurut 

Mamondol (2016)  bahwa analisis R/C adalah perbandingan antara penerimaan 

dengan total biaya.  Secara matematis dapat dituliskan sebagai berikut : 

 

TR= Q . P 

π = TR - TC– TC 

π = TR 

– TC 

 

R/C =
Total Penerimaan

Total Biaya
 

TC= TFC+TVC 
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Penilaian kriteria kelayakan usaha tersebut yaitu, apabila usaha dikatakan layak 

jika R/C ratio lebih besar dari pada satu (R/C>1) dan sebaliknya jika R/C ratio 

kurang dari satu atau sama dengan satu (R/C≤1) maka tidak layak diusahakan. 

 

 

3.6.2 Analisis Matriks IFE dan EFE 

 

Analisis faktor internal dan eksternal dalam penelitian ini adalah menggunakan 

analisis matrik IFE dan matrik EFE.  Tujuan digunakannya matrik IFE dan matrik 

EFE adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor internal dan eksternal yang 

mempengaruhi berkembangnya UMKM (CV. Vanana Jaya Sinergi).  Penentuan 

faktor internal dan eksternal disajikan pada Tabel 1. 

 

Tabel 1.   Matriks IFE/EFE  

Faktor internal/Eksternal Bobot Rating Skor 

Kekuatan 

1. 

2. 

   

aspirasi 

1. 

2. 

   

Peluang 

1. 

2. 

   

Hasil 

1. 

2. 

   

Sumber : Emerlia, 2021 yang dimodifikasi. 

 

Adapun tahapan dalam penyusunan matriks IFE dan EFE adalah sebagai berikut: 

1. Penentuan bobot dilakukan dengan cara mengajukan hasil identifikasi faktor 

strategis internal dan eksternal kepada responden untuk memberikan 

penilaian terhadap bobot setiap faktor strategis.  Nilai bobot yang diberikan 

berdasarkan tingkat kepentingan dan pengaruhnya terhadap faktor internal 

dan eksternal UMKM (CV. Vanana Jaya Sinergi).  Pemberian bobot pada 

masing-masing faktor dengan nilai 1 (faktor strategis tidak penting), nilai 2 
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(faktor strategis agak penting), nilai 3 (faktor strategis penting), dan nilai 4 

(faktor strategis sangat penting).  Jumlah total bobot dari masing-masing 

faktor yang diperoleh harus sama dengan satu, sehingga jumlah nilai setiap 

faktor strategis harus dibagi dengan jumlah total faktor strategis. 

2. Pemberian rating pada masing-masing faktor dengan skala 4 (sangat baik) 

sampai dengan 1 (sangat kurang) yang berdasarkan pengaruh faktor tersebut 

terhadap upaya pengembangan UMKM (CV. Vanana Jaya Sinergi).  

3. Perhitungan skor yaitu dengan mengalikan nilai bobot dan rating pada setiap 

faktor strategis.  Kemudian dihitung selisih skor tertimbang pada masing-

masing faktor internal dan eksternal untuk memperoleh total skor 

pembobotan.(Rangkuti, 2006). 

 

 

3.6.3 Matriks Internal Eksternal (Internal External Matrix- IE Matrix)  

 

Matriks internal eksternal membantu mengetahui posisi perusahaan ke dalam 9 

sel. Matriks ini terdiri dari 2 dimensi, yakni yaitu total skor matrik IFE pada 

sumbu X dan matriks EFE pada sumbu Y. Adapun Matriks Internal Eksternal (IE 

Matrix) menurut David (2006) dapat dilihat pada gambar 3. 

 

 

Gambar 3. Matriks Internal Eksternal (IE Matrix) 

Sumber : David, 2006 
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Matriks ini dikelompokkan menjadi tiga strategi utama yaitu: 

1. Grow and Build (Tumbuh dan Bina) berada dalam sel I, II atau IV. Strategi 

yang cocok adalah intensif (penetrasi pasar, pengembangan pasar, dan 

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

dan integrasi horizontal).  

2. Hold and Maintain (Pertahankan dan Pelihara) mencangkup sel III, V, atau sel 

VII. Strategi umum yang dipakai adalah penetrasi pasar, pengembangan produk 

dan pengembangan pasar.  

3. Harvest and Devest (Panen atau Divestasi) mencangkup sel VI, VIII, atau IX. 

Strategi yang dipakai adalah divestasi strategi diversifikasi konglomerat, dan 

strategi likuidasi (Setyorini dkk., 2016) 

 

3.6.4 Analisis SOAR (Streght, Opportunities, Aspiration and Result) 

 

SOAR adalah persamaan dari streght (kekuatan), opportunities (kesempatan), 

aspiration (aspirasi), dan result (hasil).  Metode SOAR merupakan suatu metode 

yang digunakan untuk menyusun strategi untuk meningkatkan usaha penjualan. 

Penekanan metode SOAR yaitu pada penggunaan kekuatan dan peluang yang 

dimiliki oleh perusahaan agar menghasilkan aspirasi dan hasil.  Adapun langkah-

langkah penyusunan matriks SOAR adalah mengidentifikasi faktor Internal dan 

Eksternal melakukan analisa pada lingkungan internal dan eksternal untuk 

mendapatkan peluang yang tersedia.  Selanjutnya semua peluang dan kekuatan 

yang dimiliki akan dimasukkan dalam analisis SOAR sehingga menghasilkan 

aspirasi dan hasil.  Setelah menentukan faktor internal dan eskternal, maka 

selanjutnya melakukan perhitungan bobot dan rating. Membuat Matriks SOAR 

Pembuatan matriks SOAR dengan cara pencocokan dengan melakukan input hasil 

dari pembobotan internal dan eskternal.  Matriks SOAR terdiri dari SA, OA, SR, 

dan OR. 
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Tabel 2.  Matriks SOAR 

 

                           Internal 

 

 

 

 

 

Eksternal 

Strength 

daftar faktor kekuatan 

internal 

Oppurtunities 

Daftar peluang ekstenal 

Aspirasi 

Daftar faktor harapan dari 

internal 

Strategi SA 

Ciptakan strategi yang 

menggunakan kekuatan 

untuk mencapai aspirasi 

Strategi OA 

Ciptakan strategi yang 

berionorientasi kepada 

aspirasi yang diharapkan 

untuk memanfaatkan 

peluang 

Result 

Daftar hasil yang terukur 

untuk diwujudkan 

Strategi SR 

Ciptakan strategi yang 

berdasarkan kekuatan 

untuk mencapai hasil 

yang terukur 

Strategi OR 

Strategi yang 

beriorientasi kepasa 

kesempatan untuk 

mencapai hasil terukur 

Sumber: (Stavros, 2009) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

V.  KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

5.1 Kesimpulan 

 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan, antara lain : 

1. R/C (Revenue Cost Ratio) diketahui dengan cara pembagian antara penerimaan 

dengan biaya total. Penerimaan sebesar Rp. 73.564.167 dan biaya yang 

dikeluarkan sebesar Rp 59.007.250. Berdasarkan penelitian diketahui R/C 

sebesar 1,24 artinya usaha dikatakan layak  

2. Berdasarkan  hasil dari matriks IFE 3,380  dan EFE 3,555, didapat matriks IE 

berada pada kuadran I yaitu tumbuh berkembang dan strategi pengembangan 

yang dapat beberapa alternatif strategi berdasarkan matriks SOAR, yaitu 

strategi SA, OA, SR, dan OR 

a. Strategi S-A (Strenghts-Aspirations),  mengeluarkan edisi khusus yang 

berkerja sama dengan influencer, mempertahankan rasa dan meningkatkan 

kualitas produk menyesuaikan regulasi agar dapat diterima di retail modern, 

serta memanfaatkan harga dan sosial media untuk melakukan penambahan 

mitra yang ingin mebuka booth vanana. 

b. Strategi O-A (Oppurtunities-Aspirations), menekan biaya produksi dengan 

memilih supplier bahan baku dengan harga yang rendah agar bisa bersaing 

dengan produk serupa dari retail modern. 

c. Strategi S-R (Strenghts -Result), membuat iklan /konten promosi premium 

disosial media untuk menikatkan brand awareness produk agar 

meningkatakan pembelian produk. 

d. Strategi O-R (Oppurtunities - Result), memindahkan lokasi toko atau kantor 

ke jalur yang banyak di lewati wisatawan, memanfaatkan banyak ditributor 

dan reseller di masing masing daerah untuk melakukan promosi penjualan 

bagi wisatawan. 
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5.2 Saran 

 

Adapun saran yang diberikan oleh penulis adalah sebagai berikut : 

1. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan penelitian ini dapat menjadi sumber ide 

dengan mengembangkan metode-metode lain untuk menganalisis strategi 

pemasaran. 

2. Diharapkan dengan adanya penilitian ini, industri keripik pisang dan usaha 

sejenis dapat mempertimbangkan dan mengaplikasikan hasil penelitian yang 

diperoleh dalam upaya mengembangkan usaha. 
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