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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Usaha Kecil Menengah (UKM) 

2.1.1. Definisi Usaha kecil Menengah (UKM) 

Menurut Tambunan (2009), definisi dan konsep UMKM berbeda menurut 

setiap negara. Oleh karena itu, memang sulit membandingkan pentingnya atau 

peran UMKM antar negara. Tidak ada kesepakatan umum dalam membedakan 

sebuah usaha mikro dan usaha kecil atau sebuah usaha kecil dari sebuah usaha 

menengah, dan yang terakhir ini dari sebuah usaha besar. Bahkan dibanyak 

negara, definisi UMKM berbeda antar sektor, misalnya di Thailand, India dan 

Cina, atau bahkan berbeda antar lembaga atau departemen pemerintah, misalnya; 

Indonesia dan Pakistan. 

UMKM didefinisikan sebagai berikut: (Bank Indonesia. 2008) 

A. Usaha Mikro  

Usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha 

perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur 

dalam Undang-Undang ini. Usaha ini memiliki kekayaan bersih paling 

banyak Rp 50.000.000 dan memiliki hasil penjualan tahunan paling 

banyak Rp 300.000.000.  

B. Usaha Kecil  

Usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh 

orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak 

perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau 

menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha 

Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil 

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. Usaha ini memiliki 

kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000 sampai dengan paling banyak 

Rp500.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. 

Usaha ini memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000 

sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000.  
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C. Usaha Menengah  

Usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh 

orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak 

perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau 

menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha 

Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil 

penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. 

Usaha ini memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000 sampai 

dengan paling banyak Rp10.000.000.000 tidak termasuk tanah dan 

bangunan tempat usaha. Usaha ini memiliki hasil penjualan tahunan 

lebih dari Rp2.500.000.000 sampai dengan paling banyak 

Rp50.000.000.000. 

 

2.2. Stategi Pengembangan 

2.2.1. Konsep Sreategi 

Menurut Chandler Strategi adalah tujuan mencapai jangka panjang dari 

suatu perusahaan, serta pendayagunaan dan alokasi semua sumber daya yang 

penting untuk mencapai tujuan (Rangkuti, 2009). Pemahaman yang baik 

mengenai konsep strategi dan konsep – konsep lain yang berkaitan, sangat 

menetukan suksesnya strategi yang disusun. 

2.2.2. Tipe – Tipe Strategi 

Pada prinsipnya strategi dapat dikelompokan berdasarkan tiga tipe strategi. 

jeneis strategi yang ada diperusahaan antara lain (Rangkuti, 2009) : 

2.2.2.1. Strategi Manajemen 

Strategi manajemen meliputi strategi yang dapat dilakukan oleh 

manajemen dengan orientasi pengembangan strategi secara makro misalnya, 

strategi pengembangan produk, strategi penerapan harga, strategi akusisi, strategi 

mengenai keuangan, dan sebagainya. 

2.2.2.2. Strategi Investasi 

Strategi ini merupakan kegiatan yang berorientasi pada investasi. 

Misalnya, apakah perusahaan ingin melakukan starategi pertumbuhan yang 
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agresif atau berusaha mengadakan penetrasi pasar, startegi bertahan,  strategi 

pembangunan kembali suatu divisi baru atau strategi divestaasi, dan sebagainya. 

2.2.2.3. Strategi Bisnis 

Strategi bisnis ini sering juga disebut strategi bisnis secara fungsional 

karena strategi ini berorientasi pada fungsi – fungsi kegiatan manajemen, 

misalnya strategi pemasaran, strategi produksi atau oprasional, strategi distribusi, 

strategi organisasi, dan strategi strategi yang berhubungan dengan keuangan. 

      

2.3. Analisi SWOT  

2.3.1. Analisis SWOT sebagai alat formulasi strategi 

Menurut Freddy Rangkuti Analis swot adalah indifikasi berbagai faktor 

secara sistematis untuk merumuskan strategi perusahan. Analisis ini didasarkan 

pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (sterngths) dan peluang 

(opportunities), namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan ( 

weaknesses) dan ancaman (threats). (Rangkuti 2009) 

 Analisis SWOT menurut Philip Kotler diartikan sebagai evaluasi terhadap 

keseluruhan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Analisis SWOT 

merupakan salah satu instrumen analisis lingkungan internal dan eksternal 

perusahaan yang dikenal luas. Analisis ini didasarkan pada asumsi bahwa suatu 

strategi yang efektif akan meminimalkan kelemahan dan ancaman. Bila 

diterapkan secara akurat, asumsi sederhana ini mempunyai dampak yang besar 

atas rancangan suatu strategi yang berhasil. 

2.3.2. Cara membuat analisi SWOT 

Penelitian menunjukkan bahwa kinerja perusahaan dapat ditentukan oleh 

kombinasi factor internal dan eksternal .kedua factor tersebut harus 

dipertimbangkan dalam analis SWOT. SWOT adalah singkatan dari lingkuangan 

internal strengths dan weaknesses serta lingkungan eksternal opportunities dan 

threats yang dihadapi didunia bisnis. Analisis SWOT membadingkan antara factor 

ekternal peluang (opportunies) dan Ancaman (threats) dengan factor internal 

kekuatan (strenghs) dan kelemahan (weaknesses). (Rangkuti, 2009) 
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Gambar 2.1 Diagram Analisis SWOT 

Sumber : Rangkuti (2009) 

Kuadran 1:  ini merupakan situasi yang sangat menguntungkan. Perusahaan 

tersebut memiliki peluang dan kekuatan sehingga dapat 

memanfaatkan peluang yang ada. Startegi yang harus diterapka 

dalam kondisi ini adalah mndukung kebijakan pertumbuhan yang 

agresif (Growth oriented strategy)  

Kuadran 2 :  meskipun menghadapi berbai ancaman, perusahaan ini masih 

memiliki kekuatan dari segi internal. Strategi yang harus 

diterapkan adalah yang mengunakan kekuatan untuk 

memanfaatkan peluang jangka panjang dengan cara strategi 

diversifikasi (produk/pasar).  

Kuadran 3 :  perusahaan menghadapi peluang pasar yang sangat besar, tetapi 

dilain pihak , ia menghadapi beberapa kendala/kelamahan internal. 

Berbagai Peluang 

Kekuatan Internal Klemahan Internal 

Berbagai Ancaman 

3. Mendukung srategi    

    turn around 

1. Mendukung 

strategi agresif 

4. Mendukung srategi    

    defensif 

2. Mendukung srategi   

    diversifikasi 
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Kondisi bisnis pada kuadran 3 ini mirip dengan Question mark 

pada BCG matrik. Focus strategi perusahaan ini adalah 

meminimalkan masalah-masalah internal perusahaan sehingga 

dapat merebut peluang pasar yang baik. Misalnya, Aple 

menggunakan strategi peninjauan kembali teknologi yang 

dipergunakan dengan cara menawarkan produk-produk baru dalam 

industry microcomputer.  

Kuadran 4 :  ini merupakan situasi yang sangat tidak mengguntungkan, 

perusahaan tersebut menghadapi berbagai ancaman dan kelemahan 

internal. 

2.4. Tahap Perencanaa Strategi 

Proses penyususnan perencanaan strategi melalui tiga tahap analisis, yaitu : 

1. Tahap pengumpulan data 

2. Tahap analisi 

3. Tahap pengambilan keputusan 

1. TAHAP PENGUMPULAN DATA 

 

         Evaluasi Faktor Eksternal                                                Evaluasi Faktor Internal        

2. TAHAP ANALISIS 

 

MATRIK TWOS MATRIK BCG               MATRIK INTERNAL EKSTERNAL

  

  

MATRIK SPACE MATRIK (General Electric) GE MATRIK GRAND STRATEGY 

3. TAHAP PENGGAMBILAN KEPUTUSAN 

 

Matrik Perencanaan Strategis Kuantitatif 

Gambar 2.2 kerangka fomula strategies 

Sumber : Rangkuti (2009). 
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2.4.1. Tahap pengumpulan data 

 Tahap ini pada dasarnya tidak hanya sekedar kegiatan pengumpulan data, 

tapi juga merupakan suatu kegiatan pengklarifikasian da pra-analis. Pada tahap ini 

data dapat dibedakan menjadi dua, yaitu data eksternal dan data internal. Data 

eksternal dapat diperoleh dari lingkungan di luar perusahaan, data internal dapat 

diperoleh di dalam perusahaan itu sendiri. (Rangkuti, 2009). 

2.4.1.1. Matrik Faktor Strategi Eksternal 

Menurut Rangkuti, (2009). Sebelum membuat matrik factor strategi 

eksternal, kita perlu mengetahui terlebih dahulu factor strategi eksternal (EFAS). 

Berikut ini adalah cara-cara penentuan factor strategi eksternal (EFAS):  

A. Susunlah dalam kolom 1 (5 sampai dengan 10 peluang dan ancaman).  

B. Beri bobot masing-masing factor dalam kolom 2, mulai dari 1,0 

(sanagt penting) sampai dengan 0,0 (tidak penting) factor-faktor 

tersebut kemungkinan dapat memberikan dampak terhadap factor 

strategis.  

C. Hitung rating (dalam kolom 3) untuk masing-masing factor dengan 

memberikan skala mulai dari 4 (outstanding) samapai dengan 1 (poor) 

berdasarkan pengaruh factor tersebut terdapat kondisi perusahaan 

yang bersangkutan. Pemberian nilai ranting untuk factor peluang 

bersifat positif (peluang yang semakin besar diberi rating +4, tetapi 

jika peluangnya kecil diberi rating +1). Pemberian nilai rating 

ancaman adalah kebalikannya. Misalnya, jika ancaman sangat besar, 

ratingnya adalah 1, sebalikanya, jika nilai ancamannya sedikit 

ratingnya 4  

D. Kalikan bobot pada kolom 2 dengan rating pada kolom 3, untuk 

memperoleh factor pembobotan dalam kolom 4. Hasilnya berupa skor 

pembobotan untuk masing-masing factor yang dinilai bervariasi mulai 

dari 4,0 (outstanding ) sampai dengan 1,0 (poor)  

E. Gunakan kolom 5 untuk memberikan komentar atau catatan mengapa 

faktor-faktor tertentu dipilih dan bagaimana skor pembobotan dihitung  

F. Jumlah skor pembobotan (pada kolom 4), untuk memperoleh total 

skor pembobotan bagi perusahaan yang bersangkutan. Nilai total ini 
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menunjukan bagaimana perusaan tertentu bereaksi terhadap faktor-

faktor strategis eksternal. Total skor ini dapat digunakan untuk 

membandingkan perusahaan ini dengan perusahan lainnya dalam 

kelompok industry yang sama.  

Tabel 2.1. EFAS 

Faktor – faktor strategi 

eksternal 

Bobot  Rating  Bobot x 

Rating 

Komentar  

Peluang  

- Integrasi ekonomi eropa 

- Perubahan struktur 

demografis  

- Pembangunan ekonomi di 

Asia 

- Terbukanya Eropa Timur 

-Kecenderungan Superstores 

 

0,20 

0,15 

0,15 

0,20 

0,10 

 

4 

4 

4 

3 

3 

 

0,80 

0,60 

0,60 

0,60 

0,30 

 

Akusisi 

Kualitas 

Matang 

Keberadaan 

Lemah 

Ancaman  

-Meningkatnyaperaturan   

pemerintah 

- Meningkatnya Persaingan 

 

- Whirpool dan Electrolux 

menjadi global 

- Munculnya teknologi baru 

- Perusahaan Jepang 

 

0,02 

 

0,05 

 

0,05 

 

0,05 

0,03 

 

2 

 

2 

 

1 

 

1 

1 

 

 0,04 

 

0,10 

 

0,05 

 

0,05 

0,03 

 

Perlu hati – 

hati  

Perlu hati –

hati  

Tantangan 

baru 

? 

Diperhatikan  

Total  1,00  3,17  

Sumber : Rangkuti (2009) 

2.4.1.2. Matrik Faktor Strategi Internal 

Setelah faktor-faktor strategi internal suatu perusahaan diidentifikasi, suatu 

tabel IFAS (internal strategic factors analysis summary) disusun untuk 

merumuskan faktor-faktor strategi internal tersebut dalam kerangka strength dan 

weakness perusahaan. Tahapnya adalah : 

A. Tentukan faktor-faktor yang menjadi kekuatan serta kelemahan 

perusahaan dalam kolom 1.  

B. Beri bobot masing masing faktor tersebut dengan skala mulai dengan 

dari 1,0 (paling penting ) samapai 0,0 (tidak penting), berdasrkan 

pengaruh faktor-faktor tersebut tehadap posisi perusahaan. (semua 

bobot tersebut jumlahnya tidak boleh melebihi skor total 1,00.)  

C. Hitung rating (dalam kolom 3) untuk masing-masing fakor dengan 

memberikan skala mulai 4 (outstanding) sampai dengan 1 (poor), 
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berdasrkan pegaruh faktor tersebut terhadap kondisi perusahaan yang 

bersangkuatan. Variable yang bersifat positif (semua vaiabel yang 

amsuk kategori kekuatan) di beri nilai mulai dari +1 sampai +4 (sangat 

baik ) dengan membandingakan dengan rata-rata industry atau dengan 

pesaing utama. Sedangkan variabel yang bersifat negatif sebaliknya. 

Contohnya, jika kelemahan perusahaan besar sekali dibandingkan 

dengan rata-rata industry, nilainya adalah 1, sedangkan jika kelemahan 

perusahaan di bawah rata – rata industri, nilainya adalah 4. 

D. Kalikan bobot pada kolom 2 dengan rating pada kolom 3,untuk 

memperoleh faktor pembobotan dalam kolom 4. Hasilnya berupa skor 

pembobotan untuk masing – masing faktor yang nilainya bervariasi 

mulai dari 4,0 (outstanding) sampai dengan 1,0 (poor) 

E. Gunakan kolom 5 untuk memberikan komentar atau catatan mengapa 

faktor – faktor tertentu di pilih, dan bagaimana skor pembobotanya 

dihitung. 

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

skor pembobotan bagi perusahaan yang bersangkutan.nilai total ini 

menunjukan bagaimana perusahaan  teretntu berkreasi terhadap faktor 

–faktor strategis internalnya. Skor total ini dapat di gunakan 

untukmembandingkan perusahaan ini dengan perusahaan lainya dalam 

kelompok industri yang sama. 

Tabel 2.2. IFAS 

Faktor – faktor strategi internal Bobot Rating 
bobot x 

rating 
Komentar 

Kekuatan 

 Budaya, kualitas, dan maytag  

 Pengalaman top manajer 

 Intergrasi vertikal 

 Hubungan yang baik dengan 

SDM 

 Memiliki orientas 

internasional 

 

0,15 

 

0,15 

0,10 

0,05 

 

0,15 

 

4 

 

4 

4 

3 

 

3 

 

0.60 

 

0,60 

0,40 

015 

 

0,45 

 

Kualitas, kunci,dan 

sukses 

Mengetahui produk 

Hubungan baik 

Baik tapi cenderung 

turun 

Memiliki reputasi 

baik di pembersih 

Kelemahan 

 Proses produksi (R&D) 

 Saluran distribusi 

 Dukungan kondisi keuangan 

 

0,05 

0,05 

0,15 

 

2 

2 

1 

 

0,10 

0,10 

0,30 

 

Lambat untuk 

produk baru  

Ancaman 
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Faktor – faktor strategi internal Bobot Rating 
bobot x 

rating 
Komentar 

kurang begitu baik 

 Posisi global sangat kurang 

 Fasilitas manufaktur 

 

 

0,10 

 

0,05 

 

 

1 

 

1 

 

 

0,10 

 

0,05 

superstore 

Tingginya hutang 

 

 

Lemah di luar UK 

dan Aust 

 

Perlu investasi 

sekarang 

Total  1,00    

  Sumber : Rangkuti (2009) 

2.4.2. Tahap Analisis 

Setelah mengumpul semua infomasi yang berpengaruh terhadap 

kelangsungan perusahaan, tahap selanjutnya adalah memanfaatkan semua 

informasi tersebut dalam model-model kuantitaif perumusan strategi. Sebaiknya 

kita menggunakan beberapa model sekaligus, agar dapat memperoleh analisis 

yang lebih lengkapdan akurat. Menurut Rangkuti (2009) model yang dapat 

digunakan adalah sebagai berikut:  

A. Matrik SWOT  

B. Matrik Boston Consulting Grup (BCG) 

C. Matrik Internal Eksternal  

D. Matrik SPACE  

E. Matrik Grand Strategy  

2.4.2.1. Matrik SWOT 

Alat yang dipakai untuk menyususn faktor-faktor strategis perusahaan 

adalah Matrik SWOT. Matrik ini dapat mengambarkan secara jelas bagaimana 

peluang dan ancaman eksternal yang dihadapi perusahaan dapat disesuaikan 

dengan kekuatan dan kelemahan yang dimilki. Matrik ini dapat menghasilkan 

empat set kemungkinan alternative strategis. 
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Tabel 2.3. Matrik SWOT 

IFAS 

 

EFAS 

STRENGTHS (S) 

 Tentukan 5 – 10 

faktor – faktor 

kekuatan internal.  

WEAKNESSES(W) 

 Tentukan 5 – 10 

faktor – faktor 

kelemahan internal.  

OPPERTUNIES (O) 

 Tentukan 5 – 10 

faktor peluang 

eksternal. 

STRATEGI SO 

Ciptakan strategi yang 

menggunakan kekuatan 

untuk memanfaatkan 

peluang. 

STRATEGI WO 

Ciptakan strategi yang 

meminimalkan kelemahan 

untuk memanfaatkan 

peluaang. 

THEATHS (T) 

 Tentukan 5 – 10 

faktor ancaman 

eksternal. 

STRATEGI ST 

Ciptakan strategi yang 

menggunakan kekuatan 

untuk mengatasi ancaman 

STRATEGI WT 

Ciptakan strategi yang 

meminimalkan kelemahan 

dan menghindari ancaman. 

Sumber : Rangkuti (2009) 

A. Strategi SO 

Strategi ini dibuat berdasrkan jalan pikiran perusahaan, yaitu dengan 

memanfaatkan seluruh kekuatan untuk merebut dan memanfaatkan 

peluang sebesar-besarnya. 

B. Strategi ST  

Ini adalah strategi dalam menggunakan kekuatan dalam yang dimilki 

perusahaan untuk mengatasi ancaman.  

C. Strategi WO  

Strategi ini diterapkan berdasarkan pemanfaatan peluang yang ada 

dengan cara meminimalkan kelemahan yang ada  

D. Strategi WT  

Strategi ini didasrkan pada kegiatan yang bersifat defensive dan 

berusahan meminimalkan kelemahan yang ada serta menghindari 

ancaman 
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2.4.2.2. Matrik BCG 

Metode pendekatan yang paling banyak digunakan untuk analisis korporat 

adalah BCG Growth/Share Matrix yang diciptakan pertama kali oleh Boston 

Consulting Group (BCG).  

Cara penggunaan Matriks BCG  

A. Mengidentifikasi unit analisis  

B. Mengumpulkan data statistik yang diperlukan untuk analisis  

C. Menghitung pangsa pasar relative  

D. Membuat plot pangsa pasar pada diagram matrik BCG  

E. Rumusan Setiap kuadran.  

Tabel 2.4. Matrik BCG 

 

STAR QUESTION MARK 

CASH COW DOGS 

 

 

Menurut Kotler (2002), matrik pertumbuhan pangsa pasar dibagi menjadi 

empat sel, masing - masing sel menunjukan jenis bisnis yang berbeda : 

A. Tanda tanya (Question mark) : unit bisnis yang berpotensi di pasar 

dengan pertumbuhan yang tinggi, namun pangsa pasar relatifnya 

rendah. Sebagian besar bisnis dimulai dengan tanda tanya, kerena 

perusahaan baru memasuki pangsa pasar yang pertumbuhanya tinggi 

dimana telah terdapat pemimpin pasar. Berada di sel tanda tanya 

memerlukan dana yang besar, karena perusahaan harus mengeluarkan 

uang untuk pabrik, peralatan, dan karyawan untuk mengikuti 

pertumbuhan pasar yang cepat, danjuga karena perusahaan ingin 

mengambil alih peran pemimpin pasar. 

B. Bintang (Star) : jika bisnis tanda tanya berhasil, bisnis tersebut akan 

masuk ke kategori bintang. Bintang adalah pemimpin pasar yang berada 

High Low 

High 

Low 

0 

4.0 x 

10 

20 

1.5 x 0.1 x 
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di pasar yang tumbuh dengan cepat. Akan tetapi, tidak berarti bahwa 

bintang bintang akan memberikan arus kas positif bagi perusahaan. 

Perusahaan harus mengeluarkan banyak uang supaya tumbuh secepat 

pertumbuhan pasar dan mampu mengalahkan pesaingnya. 

C. Sapi perah (Cash cow) : bila pertumbuhan pasar tahunan turun menjadi 

kurang dari 10 persen, sang bintang menjadi sapi perah jika masih 

memiliki pangsa pasar yang relatif terbesar. Sapi perah menghasilkan 

banyak kas bagi perusahaan. Perusahaan tidak perlu lagi membiayai 

pengembangan kapasitas bisnis karena pertumbuhan pasar telah 

melambat. Dan karena SBU tersebut merupakan pemimpin pasar , dia 

dapat menikmati skala ekonomi dan margin laba yang lebih tinggi. 

Perusahaan mengunakan sapi perah untuk membayar tagihan dan 

mendukung bisnis kategori lainnya. 

D. Anjing (Dog) : anjing merupakan bisnis yang memiliki pangsa pasar 

yang rendah di pasar yang tumbuh dengan lambat.umumnya SBU 

anjing menghasilkan laba yang rendah, atau bahkan menderita rugi, 

walaupun kadang – kadang juga menghasilkan kas. 

2.4.2.3. Matrik General Electric (GE) 

Model ini membutuhkan parameter factor daya tarik industry (industry 

attractiveness factor) dan factor kekuatan bisnis (business strength Factor). 

(Rangkuti. 2009) 

A. Faktor daya tarik industri  

Cara menguur daya tarik industri adalah: 

1. Tentukan faktor – faktor yang mempengaruhi daya tarikindustri. 

2. Proporsi pembobotan untuk seluruh faktor tidak boleh melebihi 

100, untuk mengetahui faktor apa saja yang paling dominan 

3. Masing – masing faktor diberi rating 1,0 (tinggi), 0,5 (sedang), dan 

0,0 (rendah). 
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Tabel 2.5. contoh penentuan faktor daya tarik industri 

Faktor daya tarik industri Bobot  Rating  Bobot x Rating 

1. Market size 

2. Proyeksi market 

growth 

3. Persyaratan 

Teknologi  

4. Minim pesaing 

5. Legalitas  

20 

35 

 

15 

30 

0 

0,5 

1,0 

 

0,5 

0 

0 

10,0 

35,0 

 

7,5 

0 

0 

TOTAL 100  52,5 

Sumber : Ranguti (2009) 

 

B. Faktor kekuatan bisnis 

Cara mengukurnya sama dengan cara mengukur faktor daya tarik 

industri dengan tabel di atas,  

Tabel 2.6. contoh faktor kekuatan bisnis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Ranguti (2009) 

 

Selanjutnya, setelah mendapatkan faktor dari daya tarik industri 

dan faktor kekuatan bisnis maka hasil tersebut akan dimasukan 

kedalam matrik General Electric (GE) seperti diagram di bawah ini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faktor kekuatan bisnis Bobot  Rating  Bobot x 

Rating 

1. Pangsa pasar relatif 

2. Produksi  

- Kapasitas 

- Efisiensi 

- Lokasi  

3. Kemampuan teknologi 

4. Pemasaran  

- Armada penjualan 

- Promosi 

20 

 

10 

10 

20 

20 

 

15 

5 

0,5 

 

1,0 

1,0 

0 

0,5 

 

1,0 

0 

10,0 

 

10.0 

10,0 

0 

10,0 

 

15,0 

0 

TOTAL 100  52,5 
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Gambar 2.3 contoh GE Matrik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Sumber : Rangkuti (2009) 

 

C. Merumuskan strategi pengembangan usaha 

Setelah mendapatkan hasil plot perhitungan dari matrik GE maka 

akan di ketahui strategi alternatif pengembangan usaha seperti 

membangun kekyatan pemasaran, membangun kekuatan produksi, 

membangun kekuatan keuangan dan manajerial, dan sebagainya. 
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2.4.2.4. Matrik Internal Eksternal (IE) 

Matriks internal eksternal ini dikembangkan dari model general electric 

(GE Model). Parameter yang digunakan meliputi parameter kekuatan internal 

perusahaan dan pengaruh eksternal yang dihadapi. Tujuan penggunaan model ini 

yaitu untuk memperoleh strategi bisnis ditingkat korporat yang lebih detail. 

2.4.2.5. Matrik Space 

 Selanjutnya setelah menggunakan model analisis matrik IE, perusahaan 

itu dapat menggunakan matrik space untuk mempertajam analisisnya. Tujuannya 

adalah agar perusahaan itu dapat melihat posisinya dan arah perkembangan 

selanjutnya. Berdasarkan matrik space, analisis tersebut dapat memperlihatkan 

dengan jelas garis vector yang bersifat positif baik untuk kekuatan keuangan (KU) 

maupun kekuatan industry (KI). Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan itu 

secara finansial relatif cukup kuat sehingga dia dapat mendayagunakan 

keuntungan kompetitifnya secara optimalmelalui tindakan yang cukup agresif 

untuk merebut pasar. 

2.4.2.6. Matrik Grand Strategy 

 Model yang digunakan untuk menentukan apakah perusahaan ingin 

memanfaatkan posisi yang kuat atau mengatasi kendala yang ada. Dalam 

penelitian ini penulis melakukan analisis dengan menggunakan matriks SWOT, 

untuk mambandingkan antara factor internal (kekuatan dan kelemahan) dengan 

factor eksternal (ancaman dan peluang). Selain itu dengan menggunakan matrik 

ini dapat menggambarkan secara jelas mengenai ancaman dan peluang yang 

sesuaikan dengan kekuatan dan kelemahan yang dimilikinya. 

 

2.5. Uji Validitas dan Reliabilitas 

Triangulasi dalam pengujian validitas dan reliabilitas ini diartikan sebagai 

pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu 

Dalam penelitian ini menggunakan teknik pemeriksaan untuk mencapai 

keabsahan dengan triangulasi data, teknik, dan metode. Menurut Sugiyono (2008) 

yaitu. 
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A. Triangulasi Data 

Triangulasi data untuk mengkaji kredibilitas data yang dilakukan dengan 

cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber seperti 

data produksi dan data penjualan 

B. Triangulasi Teknik 

Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara 

mengecek data sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misal data 

diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi, dokumentasi.  

C. Triangulasi Metode  

Penggunaan berbagai metode untuk meneliti suatu hal, seperti metode 

wawancara metode observasi dan metode dokumentasi. Dalam penelitian 

ini menggunakan wawancara semiterstruktur dan observasi partisipatif 

 

2.6. Penelitian Terdahulu dan Riset Gap 

Penelitian terdahulu mengenai industri terutama tentang kelayakan usaha 

telah dilakukan oleh beberapa peneliti. Disini akan dicantumkan beberapa hasil 

penelitian sebagai bahan acuan dan perbandingan dalam penelitian ini, 

diantaranya adalah: 

Penilitian yang di lakukan oleh Nofrizal (2017) adalah Strategi 

Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Kerupuk Kulit Kota 

Pekanbaru. Penelitian ini bertujuan untuk membantu usaha kecil dan menengah 

(UKM) kerupuk kulit di kelurahan sidomulyo barat dalam menyusun dan 

merencanakan strategi pengembangan usaha pengelolahan kerupuk kulit dengan 

harapan dapat meningkatkan relasi bisnis, meningkatkan pendapatan, memperluas 

pangsa pasar, serta dapat bersaing dengan produk – produk usaha kecil dan 

menengah yang ada di kota Pekanbaru. Metode yang di gunakan dalam penelitian 

ini adalah  analisis SWOT, analisis General Strategy Matrik dan Matrik TWOS. 

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa strategy pengembangan yang dapat digunakan 

UKM Kerupuk Kulit adalah strategy stabilisasi yang terdiri dari SO startegi, WO 

strategi, ST Strategi, WT Strategi. 

Peniltian kedua di lakukan oleh Winarta (2015) yang berjudul Strategi 

Pengembangan Bisnis Makanan Pada Depot Dapur Jawa. Tujauan penelitian ini 

untuk menentukan strategi pengembangan usaha dan membandingkan dengan strategi 
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yang dulu pernah di terapkan pada Depot Dapur Jawa adalah Backward Integration 

Strategy metode ini dulu di gunakan untuk memperoleh pengawasan terhadap 

pemasok agar bahan baku produk yang kan diolah tersebut aman dan strategi Market 

Penetration Strategy yang di gunakan pada pertama kali buka dengan memasang ilkan 

di koran. Dari hasil penelitian ini dengan mengunakan metode analisi SWOT maka di 

dapatkan hasil alternatif stategi yang cocok dengan Depot Dapur Jawa saat ini adalah 

Strategi Pengembangan Pasar (Market Development Strategy) yang bertujuan untuk 

memperbesar pangsa pasar. 

Penelitian selanjutnya adalah Analisis Kelayakan Usaha Ayam Pedaging 

dengan Pola Kemitraan di Kecamatan Ciampae Kabupaten Bogor yang di tulis 

oleh Subkhie, Suryadhadi, dan Saleh (2012). Dalam penelitian ini memiliki tujuan 

mengidentifikasi sistem manajemen  usaha petrernakan ayam pedaging melalui pola 

kementrian, menganalisis kelayakan usaha yang di lihat dari aspek teknis, aspek 

finansial, dan aspek sesivitas terhadap perubahan Feed Conversion Ratio (FCR, dan 

menyusun strategi pola kemitraan. Metode analisi SWOT yang ada di jurnal ini lebih 

mengarah ke perhituangan aspek teknis dan finansial. Hasil kesimpulan yang di dapat 

dari perhitungan analisis SWOT dalam jurnal adalah memunculkan alternatif strategi 

meningkatkan produktivitas untuk meningkatkan keuangan, meningkatkan efisiensi 

penngunaan sapronak, bersikap proaktif untuk menaggulangi permasalahan teknis 

yang terjadi, meningkatkan pengetahuan tentang penanganan penyakit, meningkatkan 

manajemen pemeliharaan menurut standar, dan meningkatkan pengetahuan 

peternakan mengenai manajemen pemeliharaan ayam yang baik. 

Penelitian yang keempat yang di lakukan oleh Anggraini, Sunarti, dan 

Mawardi (2017) yang berjudul Analisis SWOT Pada UMKM Keripik Tempe 

AMEL Malang Dalam Rangka Meningkatkan Daya Saing Perusahaan. 

Penelitian ini dilakukan berdasarkan banyaknya industri yang serupa dengan 

Keripik Tempe “Amel” sehingga menyebabkan persaingan yang ketat. Oleh 

karena itu, dibutuhkan strategi-strategi yang tepat untuk meningkatkan daya saing 

produk Keripik Tempe “Amel”. Penelitian ini termasuk deskriptif kualitatif, yang 

memfokuskan pada Analisis SWOT untuk membantu pemilik Keripik Tempe 

“Amel” dalam meningkatkan daya saing UMKM-nya agar mampu bersaing 

dengan UMKM lain yang sejenis.  
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Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan 

metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan 

yaitu analisis data dan model yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman. 

Pengukuran keabsahan data, peneliti menggunakan triangulasi sumber. 

Berdasarkan hasil analisis yang menggunakan matriks IFAS-EFAS, matriks 

TOWS dan Diagram Kartesius SWOT, strategi yang di dapat yakni strategi yang 

berada pada kuadran IV yaitu strategi ST yang merupakan strategi yang 

memanfaatkan faktor kekuatan (Strength) untuk mengatasi faktor ancaman 

(Threat). Implementasinya adalah meningkatkan kualitas produk Keripik 

Tempe“Amel”sehingga dapat bersaing dengan keripik tempe lain serta melakukan 

inovasi produk sehingga mempunyai keunggulan yang berbeda dari keripik tempe 

lain. 

Tabel 2.7. Riset Gap 

N

o 
Pengarang Tahun 

Objek penelitian 

Ukm 
Metode 

penelitian 

Metode yang 

digunakan UKM 

Makanan 

UKM 

non 

makanan 

1 Nofrizal 2017 √ 

 

Kualitatif 

SWOT 

TWOS 

MATRIK 

GENERAL 

STRATEGY 

2 Winarta 2015 √ 

 
Kualitatif 

Deskriptif 

- SWOT 

-Analisi pesaing 

-Analisi marketing 

3 

Subkhie, 

Suryadhadi, 

dan Saleh 

2012  √ Kualitatif 

SWOT 

4 

Anggraini, 

Sunarti, dan 

Mawardi 

2017 √ 

 

 

Kualitatif 

Deskriptif 

-SWOT 

-EFAS 

-IFAS 

-TWOS 

-Diagram 

cartesius SWOT 

5 
Rancangan 

penelitian 
2017 √ 

 

Kualitatif 

Deskriptif 

-SWOT 

-IFAS 

-EFAS 

-GE 

 


