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 BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum Perusahaan  

4.1.1 Sejarah  

UD. Berkah Component Indonesia didirikan oleh pemilik perusahaan yang 

bernama Nuzulus pada tahun 1996. Di awal usaha UD. Berkah Component Indonesia 

hanya memproduksi ujung knalpot (tail pipe / ujung knalpot) yang awal mulanya hanya 

punya 4 seorang pegawai,  

Semakin berkembangnya perusahaan makin berkembangnya produksi beraneka 

ragam permintaan dari konsumen membuat UD. Berkah Component Indonesia 

semakin berkembang dan memiliki banyak macam produk di UD. Berkah Component 

Indonesia. 

 

4.1.2 Perjalanan Bisnis UD. Berkah Component Indonesia   

 Tahun 1996 pertama kali membuat usaha ini di Cemeng kalang 

 Tahun 1997 usaha ini diberi nama UD. Sumber Makmur dan mempunyai 4 

seorang pegawai. 

 Tahun 1996-1997 krisis moneter Indonesia (crismon) dapat mengambil 

keuntungan dari itu memasarkan produk ke Negara Paman sam (Amerika) 

 Tahun 1997-2000 melayani ekspor ke Negara Amerika. 

 Tahun 2001 memutuskan penjualan di Amerika 

 Tahun 2002 memasarkan produk ke Australia dan berhasil membangun 

hubungan dan melakukan ekspor dari tahun 2002 - 2009 Tahun 2003 pindah 

lokasi di Urangagung Kidul, Kecamatan Wonoayu. 
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 Tahun 2010 UD. Sumber Makmur berganti nama dengan UD. Berkah 

Component Indonesia Indonesia sampai sekarang.  

 Tahun 2011 pemerintah Australia menerapkan emisi sistem gas buang dan 

penjualan berhenti sampai disitu. 

 Tahun 2012 fokus pemasaran dalam Negeri yaitu: Surabaya, Jakarta, medan 

dan sebagainya, sampai sekarang.  

 Tahun 2015 menyediakan tempat pemasangan Exhaust system di Jl. Raya 

Pagerwojo no 88 di kota Sidoarjo. 

 Tahun 2016- sekarang owner mengikuti ajang-ajang kompetisi sport car di 

seluruh Indonesia  

 

4.1.3 Visi Dan Misi  

a. Visi:  

Visi merupakan pandangan ke depan dan bagaimana suatu organisasi akan dibawa 

dan Berkarya agar tetap konsisten, eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Hakekat 

visi UD. Berkah Component Indonesia adalah gambaran secara proyektif dan rasional 

tentang keadaan masa depan yang diinginkan oleh pemilik usaha dalam kurun waktu 

tertentu. Dalam rangka merealisasikan tujuan perusahaan, UD. Berkah Component 

Indonesia memiliki visi yaitu: “Semua orang harus memiliki kendaraan beroda 

empat yang keren terutama di variasi knalpotnya”.  

 

b. Misi :  

Misi adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh organisasi sesuai visi 

yang telah ditetapkan, agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. 

Misi UD. Berkah Component Indonesia adalah:  
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 Menjadi perusahaan knalpot racing nomor satu di Indonesia 

 Menyediakan produk yang premium. 

 Mengutamakan kepuasan konsumen. 

 

4.1.4 Lokasi  

UD. Berkah Component Indonesia berlokasi di Desa Urang Agung Kidul RT 

13/ RW 03, Kecamatan Wonoayu - Sidoarjo yang merupakan workshop untuk 

mengerjakan semua pesanan yang diterima, sedangkan Tempat pemasangan khusus 

super car di Jl. Raya Pagerwojo no 88/ Kav DPR no I-9 Kecamatan Gedangan – 

Sidoarjo. 

 

4.1.5 Struktur Organisasi 

Tabel 4.1 

Struktur Organisasi 

 

 

 

   

 

 

Sumber: UD. Berkah Component Indonesia, Diolah 2018 

 

Keuangan Operasional 

Owner 

4 Teknisi  

Pekerja  

Warehouse 
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Keterangan bagian: 

a. Owner  

- Pemilik modal yang membiayai semua modal untuk kebutuhan perusahaan 

tersebut. 

- Selalu memberikan inovasi terbaru untuk produknya 

b. Operasional  

- Kepala bagian yang bertanggung jawab atas semua kinerja karyawan di bidang 

produksi. 

c. Keuangan 

- Bertanggung jawab atas kegiatan keuangan perusahaan, penyediaan fasilitas 

dan layanan adminitrasi perkantoran. 

d. Teknisi  

- Bertanggung jawab atas kegiatan team produksi setiap part yang dikerjakan 

e. Pekerja 

- Bertanggung jawab atas kinerja produk yang dihasilkan  

f. Warehouse 

- Bertanggung jawab mengenai stock pergudangan 

- Bertanggung jawab mengenai keamanan dan kebersihan. 

 

4.2 Analisis Lingkungan Eksternal  

4.2.1 Analisis Lingkungan Jauh  

Lingkungan jauh mencakup faktor-faktor yang bersumber dari luar 

operasional perusahaan. Analisis lingkungan jauh digunanakan perusahaan untuk 

mampu menjawab baik dengan menyerang maupun bertahan terhadap faktor-faktor 

lingkungan jauh tersebut dengan merumuskan strategi yang memanfaatkan peluang 
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atau meminimalkan ancaman. Perubahan dalam lingkungan jauh dapat 

mempengaruhi perubahan dalam permintaan konsumen untuk produk industri serta 

jasa konsumen. Mengenali dan mengevaluasi peluang dan ancaman lingkungan jauh 

membuat organisasi mampu mengembangkan visi dan misi yang jelas serta mampu 

merancang strategi untuk mencapai sasaran jangka panjang dan mengembangkan 

kebijakan untuk mencapai sasaran tahunan. Lingkungan jauh tersebut meliputi 

lingkungan ekonomi, sosial, politik, teknologi, dan global yang terdapat diluar 

perusahaan UD Berkah Component Indonesia. 

4.2.1.1 Kondisi Ekonomi 

Hubungan antara penjualan mobil dan pertumbuhan ekonomi. Ketika 

pertumbuhan PDB (per kapita) mendongkrak daya beli masyarakat sementara 

kepercayaan diri konsumen kuat, masyarakat ingin membeli mobil. Namun, pada 

masa-masa ketidak jelasan perekonomian (ekspansi ekonomi yang melambat dan 

optimisime yang menurun - atau pesimisme mengenai situasi keuangan pribadi di 

masa mendatang) masyarakat cenderung menunda pembelian barang-barang yang 

relatif mahal seperti mobil. 

Saat masa krisis moneter UD. Berkah Component Indonesia pemasaranya 

ke Amerika Serikat, dan bekerja sama dengan PT. Daichi. Faktor ini membuktikan 

bahwa UD. Berkah Component Indonesia dapat bersaing ke pasar luar negeri 

walaupun negeri lagi ditimpah bencana (krisis moneter). 

Kondisi ekonomi pada UD. Berkah Component Indonesia belakangan ini 

mengalami fluktuasi diungkapkan oleh Bu Emmy selaku bagian keuangan 

(informan ke 3): 

“di tahun 2016 mba elfa kita mengalami gonjang ganjing  perekonomian 

indonesia, dampaknya di usaha kita, jadi  pendapatan di 2016 

1.535.000.000” 
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Dimana dalam dua tahun terakhir mengalami naik dan turun yaitu saat 2015 

naik sebesar 2.000.000.000 dibandingkan pada tahun 2016 sedangkan pada tahun 

2014 sebesar 1.175.000.000. informasi ini menunjukan bahwa kondisi ekonomi 

pada UD. Berkah Component Indonesia mengalami fluktuasi yang bisa diakibatkan 

ada beberapa faktor yang diungkapkan oleh bu Emmy yaitu  

“naik turunnya. Karena kadang dibulan-bulan. Orang  masukkan anaknya 

sekolah itu kita ikut masa sepi, diatas bulan  september kita mulai stabil 

sampai bulan desember.” 

Dari penjelasan Bu Emmy selaku bagian keuangan bahwa dapat kita 

simpulkan pertumbuhan ekonomi pada UD. Berkah Component Indonesia 

mengalami fluktuasi pada tiap-tiap tahun dan pendapatan perbulan tidak dapat 

diprediksikan karena beberapa faktor konsumen untuk dapat membeli knalpot pada 

bulan-bulan tertentu. 

4.2.1.2 Kekuatan Sosial, Budaya, dan Demografis  

  Faktor sosial merupakan faktor yang muncul akibat kebiasaan budaya 

masyarakat. Faktor yang harus diperhatikan oleh UD. Berkah Component Indonesia 

adalah:  

a. Sosial Budaya  

 Di dalam penyusunan strategi, suatu organisasi harus memperhatikan kondisi 

sosial budaya masyarakat dimana organisasi itu beroperasi. Hal ini dikarenakan 

perubahan pada kondisi sosial masyarakat dapat mempangaruhi kegiatan dan 

kebijakan organisasi. Jika terjadi perubahan sosial maka permintaan terhadap barang 

atau jasa juga akan berubah.  

 Perilaku konsumen untuk menentukan pembelian dan memodifikasi mobil 

merupakan faktor sosial dan budaya. Konsumen saat membeli mobil biasa ataupun 



44 
 

super car dapat dimodifikasi untuk suara knalpotnya karena UD. Berkah Component 

Indonesia menyediakan jenis-jenis produk dari semua mobil.  

 Konsumen memodifikasi mobil bertujuan untuk memperindah suara mobil. 

Sesuai dengan visi dari UD. Berkah Component Indonesia yang menyatakan bahwa 

perusahaan ini untuk membuat anak-anak indonesia yang keren dan bagus. Saat 

memodifikasi mobil juga perusahaan tidak merubah spare part dari pabrik, jadi 

walaupun memodifikasi tetap sesuai dengan aturan uji kelayakan KIR. 

 Perubahan dari pola pikir masyarakat akan mengakibatkan perubahan pada 

gaya hidup dan nilai yang dianut oleh masyarakat. Perubahan inilah yang harus 

diperhatikan oleh organisasi. Faktor perubahan sosial yang harus di perhatikan antara 

lain sikap dan gaya hidup masyarakat. Didalam bisnis variasi kendaraan beroda 

empat, khususnya bisnis pembuatan exhaust system terjadi 

perpindahan pattern didalam selera masyarakat, dahulu pada tahun 1990-an sampai 

awal tahun 2000-an selera masyarakat yang berkembang adalah seleran konvensional 

masyarakat, hal ini dapat dilihat dari gambar dibawah ini: 

Gambar 4.1  

Perkembang mobil dari tahun 1991-2004 

 
Sumber: http://shinicikira.blogspot.co.id/2013 

 

hal ini tentu saja menjadi pertimbangan khusus bagi perusahaan untuk dapat 

menyesuaikan perubahan social budaya dan selera yang ada didalam masyarakat.  

 

http://shinicikira.blogspot.co.id/2013
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b. Demografis  

Kota Sidoarjo yang menjadi pusat bisnis UD. Berkah Component Indonesia 

pembuatan proses produksi yang sangat tepat, hal ini dapat dilihat dari banyaknya 

kendaraan super car yang makin banyak dibeberapa kota. Perkembangan di fashion 

automotif kendaraan beroda empat ini tentu saja memberikan banyak peluang pasar 

bagi perusahaan pendukung pembuatan produk exhaust system seperti UD. Berkah 

Component Indonesia serta kota Sidoarjo merupakan kota yang tidak jauh dari kota 

industri yaitu kota Surabaya. 

 

4.2.1.3 Kekuatan Politik dan Pemerintahan  

a. Kondisi Politik Indonesia  

Kondisi politik di suatu negara akan menentukan tinggi rendahnya tingkat 

resiko politik yang akan mempengaruhi dunia bisnis pada negara yang bersangkutan. 

Kondisi politik yang tidak stabil dapat menjadi ancaman besar bagi kelangsungan 

hidup organisasi. Hal ini dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi secara 

langsung, dan memberikan dampak tidak langsung terhadap pertumbuhan 

perusahaan variasi kendaraan beroda empat, kondisi politik di provinsi Jawa Timur. 

Saat ini dikatakan tahun politik/tahun pemilihan kepala daerah yaitu tidak ada 

dampak dari penjualan UD. Berkah Component Indonesia. Dengan kata lain kondisi 

Politik saat ini tidak berpengaruh pada UD. Berkah Component Indonesia. 

Kenaikan nilai tukar Dollar AS terhadap Rupiah akan mengakibatkan naiknya 

harga bahan baku dan menurunkan laba perusahaan. Kerentanan terhadap dollar ini 

merupakan faktor yang tidak dapat dikendalikan oleh perusahaan akan tetapi 

perusahaan dapat mengantisipasi dengan menggunakan metode lindung nilai (hedge) 
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sehingga efek yang ditimbulkan oleh kenaikan dollar tidak memiliki efek yang terlalu 

parah bagi perusahaan. 

 

b. Dukungan Pemerintah terhadap perkembangan perusahaan UMKM 

Peranan pemerintah sebagai salah satu prasyarat keberhasilan dalam 

pengembangan UMKM dengan melakukan berbagai terobosan untuk meningkatkan 

kinerja UMKM sehingga dapat menghasilkan produk-produk yang berdaya saing 

tinggi dan hal ini dapat dilihat dari kitipan dibawah ini:  

“kalau dari usaha pemerintah itu ada legalitas perusahaan kalau semacam 

umkm memang ada, apa namanya.. pemerintah kabupaten Sidoarjo sering 

mengundang UKM UKM yang ada di Sidoarjo,, nah pemerintah daerah ini 

memberikan kesempatan untuk mempromosikan barangnya pada event event 

yang ada di pemerintah kabupaten”(informan1/2018) 

 

Dukungan pemerintah sangat berpengaruh terhadap perusahaan UD Berkah 

Component Indonesia terutama mendukung untuk melakukan promosi produk yang 

diproduksi perusahaan UMKM dan pemerintah melakukan kegiatan pameran untuk 

mengembangkan bisnis UMKM Sidoarjo. 

Peluang UD. Berkah Component Indonesia khususnya dalam hal pemasaran 

yaitu produk yang dijual merupakan khusus untuk mobil sport. Peluang ini tergolong 

besar karena produk UD. Berkah Component Indonesia lebih murah dibandingkan 

dari produk-produk luar negeri. Yang telah diungkapkan oleh pak Nuzul: 

“ohhh iyaa... (menghela napas) untuk peluang dari produk kita yaa.. 

khususnya dalam hal pemasaran (suara elfa yaa....) nihh.. kebetulan nih 

yakann.. eghh.... produk-produk kita khususnya mobil-mobil sport .. (suara 

elfa iyaa...iyaa..) supercar seperti itu... itu peluang nya besar karena apa... 

eghhh.. karena produk kita harganya jauh lebih murah dari produk-produk luar 

negeri” (Informan 1/2018) 

Dari pernyataan-pernyataan diatas bahwa dapat ditarik kesimpulan dampak 

politik di Indonesia tidak berpengaruh terhadap penjualanya. Diharapkan dukungan 

pemerintah yang untuk mempromosikan tidak hanya tarap lokal saja tetapi bisa 
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bersaing ke pasar international dan diharapkan disini bahwa pemerintah harus 

memberikan treatment khusus agar UMKM-UMKM yang ada bisa berkembang dan 

bersaing dengan pesat. 

 

4.2.1.4 Kekuatan Teknologi  

Perkembangan teknologi yang sedang terjadi saat ini sangat membantu kelancaran 

aktivitas organisasi. Teknologi merupakan unsur paling dinamis yang memaksa para 

pengambil keputusan untuk memantau perkembangan serta dampak yang mungkin 

akan mempengaruhi organisasi. Perkembangan teknologi yang nampak jelas 

memberikan peluang bagi organisasi adalah perangkat komputer dan internet untuk 

menunjang kegiatan sehari-hari, hal ini dapat dilihat dari kutipan dibawah ini  

“Teknologi seperangkat usaha yang ada terus kita gunakan sehari 

harinya”(Informan1/2018) 

 

UD. Berkah Component Indonesia mempunyai keterbatasan teknologi yaitu 

melakukan pembutan knalpot dengan cara manual. Dibandingkan dengan industri 

luar negeri telah menggunakan mesin CNC untuk mempercepat produksinya. Hal ini 

telah diungkapkan oleh: 

“kita ini sangat terbatas artinya jadi kalo misalkan dibandingkan dengan 

perusahaan yang ada di luar negeri dimana mereka sudah menggunakan 

teknologi yang ... yang sangat bagus semacam kayak cnc (Informan1/2018)” 

 

Dalam perkembangan teknologi mobil di Indonesia sangat meningkat terlihat 

pada  tidak kalah sama negara lain tetapi untuk indutri pembuatan knalpot atau pun 

industri. Kekuatan teknologi ini dapat meningkatkan efektivitas kegiatan dan 

efisiensi perusahaan sehingga memberikan keuntungan tersendiri bagi perusahaan 

melalui media sosial dengan perkembangan teknologi yang semakin meningkat. 
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Saat ini impor produk luar negeri seperti Thailand dan China semakin sulit 

dibendung karena Thailand dan China adalah salah satu tempat perlengkapan 

accesoris vasiasi kendaraan beroda empat dengan harga terjangkau mulai dari 

pewarna kimia knalpot, mesin turbo, knalpot stainless, baut sampai dengan bahan 

baku stainless steel dan motif variasi yang menyebabkan UD Berkah Component 

Indonesia dampak negatif dari ancaman produk impor dari Thailand. 

Semakin hari semakin meningkat di dunia teknologi dengan melalui media 

gadget, smart phone, laptop dan sebagainya merupakan alat yang menjadi kebutuhan 

sehari hari untuk melihat perkembangan aplikasi yang banyak bermunculan. Melalui 

media tersebut merupakan peluang untuk mempermudah antara penjual dan pembeli 

secara online dan memberikan dampak yang bagus dan sangat besar dengan 

meningkatkan media tersebut 

 

4.2.2   Lingkungan Industri 

4.2.2.1 Ancaman dari pendatang baru  

Adanya pesaing baru tentu dapat merubah kondisi lingkungan usaha perusahaan, 

dimana sudah pasti akan merebut pangsa pasar dan seringkali mengakibatkan 

penurunan harga serta meningkatnya biaya. Hal ini akan berpengaruh pada 

profitabilitas perusahaan yang semakin menurun. Banyak atau sedikitnya pendatang 

baru yang ikut masuk dalam usaha lingkungan yang sama bergantung kepada besar 

kecilnya hambatan untuk masuk dalam indutri tersebut dan hal ini dapat dilihat dari 

kutipan berikut:  

“kalau untuk produk universal emang sudah ada saingannya kayak di 

Purbalingga itu mereka produknya sudah bagus, kalau dulu masi jauh sama 

produk kita tapi sekarang mereka sudah bagus produknya dan sekarang jadi 

saingan kita(Informan1/2018) 
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  Dari keterangan diatas bahwa produk pesaing industi knalpot meningkat dikelas 

knalpot universal tetapi UD. Berkah component Indonesia masih mampu bersaing 

dengan menghasilkan produk yang khas dan berkualitas premium.  

Era saat ini permintaan kendaraan roda empat meningkat tajam karena adanya 

perubahan gaya hidup masyarakat pada saat ini sehingga memunculkan pesaing baru 

yang ingin mengeluarkan produk knalpot yang berkualitas dan murah hal ini dapat 

dilihat dari kutipan dibawah ini: 

“tapi kalau untuk produk universal emang sudah ada saingannya kyk 

dipurbalingga itu mereka produknya sudah bagus, kalau dulu masi jauh sama 

produk kita tapi sekarang mereka sudah bagus produknya dan sekarang jadi 

saingan kita, iya jadi harus di pertimbangkan juga saya kira itu mbak 

elfa”(Informan1/2018) 

 

Jumlah pesaing UD Berkah Component Indonesia semakin meningkat 

dibeberapa kota karena dengan bertambahnya teknologi yang semakin canggih dan 

semua perusahaan pasti selalu memberikan teknologi yang terbaru masa kini 

4.2.2.2 Ancaman dari produk pengganti  

Produk substitusi merupakan produk yang dapat menggantikan fungsi dari 

produk lainnya. Produk subsitusi merupakan produk yang dapat dijadikan ancaman 

jika produk yang diciptakan lebih unggul dari produk sebelumnya.Pada dasarnya 

semakin tinggi nilai competitive advantage suatu produk, maka produk subtitusi akan 

semakin melemah. Sama halnya dalam perusahaan knalpot adanya produk substitusi 

sebagai pengganti bidang knalpot juga dijadikan sebagai ancaman. Adanya produk 

automotif murah dapat menjadi ancaman bagi perusahaan umkm pembuatan knalpot. 

Supaya bisnis knalpot ini tetap berjalan sesuai dengan harapan dan tidak terpengaruh 

oleh adanya produk substitusi lainnya, diperlukan konsep membuat yang sangat 

matang. Sehingga kepuasan para konsumen diharapkan memberikan kesan yang 
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mendalam sehingga selalu menjadikan UD. Berkah component Indonesia sebagai 

perusahaan knalpot dengan kualitas premium 

Produk substitusi merupakan produk pengganti yang memiliki kualitas yang 

tidak jauh berbeda dengan produk utama UD Berkah Component Indonesia dalam 

hal ini hanya memiliki stok stainless steel dan besi saja. Untuk mengantisipasi hal 

ini sebaiknya perusahaan dengan memperlengkap lini produk yang dimiliki 

sehingga konsumen tidak perlu beralih kepada perusahaan lain. Akan tetapi, dalam 

memperbanyak lini produk ini membutuhkan biaya investasi yang besar dalam 

pengadaan bahan baku. 

Terdapat pesaing untuk produk knalpot yang berada di Purbalingga, 

produknya mempunyai kualitasnnya tergolong bagus, ini merupakan saingan yang 

ada di dalam negeri untuk produk-produk universal. UD. Berkah Component 

Indonesia terdapat pesaing nyata untuk produk universal tetapi untuk produk-produk 

supercar UD. Berkah Component Indonsia belum mempunyai pesaing. 

4.2.2.3 Kekuatan tawar-menawar dari pemasok  

Penyedia input (Pemasok) yang kuat akan berubah menjadi ancaman serius bagi 

perusahaan, misalkan dengan menaikkan produk yang dibeli maka perusahaan harus 

megeluarkan biaya yang lebih dari pada biaya sebelumnya. Terdapat 5 (lima) supplier 

yang bekerja sama pada UD. Berkah Component Indonesia yaitu Unimakmur 

Stailess, Istana Logam, UD. Langgeng, Prima gasindo dan Argon. Selain itu UD. 

Berkah Component Indonesia ikut melakukan lelang di PT. Jiha.  Hal ini menunjukan 

untuk mencegah hal tersebut pihak manajemen harus pandai-pandai dalam 

mengkoordinasi atau memanajemen pengelolaan perusahaan sehingga produksi 

knalpot yang ditetapkan sesuai dengan mutu kualitas yang diberikan dan juga 
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kekuatan pemasok dalam hal ini yang mempengaruhi biaya operasional Semakin 

tinggi biaya utility yang dikeluarkan akan berdampak kepada harga produksi semakin 

tinggi.  

Strategi intregasi kebelakang berupa pendekatan perusahaan kepada supplier untuk 

menjamin kelancaran bahan baku untuk bahan produksi perusahaan. Kedekatan 

dengan supplier ini memiliki beberapa keunggulan bagi UD. Berkah Component 

Indonesia, yaitu: 

1. UD. Berkah Component Indonesia mendapatkan harga bahan baku yang 

murah Harga bahan baku yang murah ini menjadi keunggulan tersendiri bagi 

Berkah Component Indonesia karena dapat menurunkan biaya produksi 

sehingga margin laba akan meningkat. 

2. Menjamin kelancaran bahan baku yang dimiliki 

Kebutuhan perusahaan yang tinggi akan bahan baku tentu dibutuhkan 

kelancaran dan jaminan atas kelancaran bahan baku, apabila bahan baku yang 

dibutuhkan tidak terjamin kelancarannya, makan kinerja perusahaan akan 

terganggu. UD. Berkah Component Indonesia memiliki kedekatan dengan 

beberapa supplier membuat kelancaran bahan baku menjadi terjamin, 

sehingga diharapkan kinerja perusahaan akan meningkat. 

3. Pembayaran termin mundur yang diberikan supplier 

Pembayaran termin mundur yang diberikan oleh supplier berarti perusahaan 

diperbolehkan untuk mengambil terlebih dahulu barang yang dibeli dengan 

pembayaran sesuai kesepakatan antara pihak perusahaan, hal ini dapat dilihat 

pada kutipan dibawah ini:  

“mulai dari pipa 15/8 inc, 3,5/4 , 2inc, 2 1/2 inc, 3 inch, 4 inc. itu juga 

kita bisa diberikan pembayaran mundur oleh supplier biasanya 

1sampai 3 bulanan paling lama.  Itu mbak elfa.”(Informan1/2018) 
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keuntungan dari pembayaran termin mundur ini adalah meringankan beban 

keuangan perusahaan dan uang yang seharusnya dibayarkan dapat 

diinvestasikan di bidang lain terlebih dahulu sehingga dapat meningkatkan 

penghasilan perusahaan. 

4. Memiliki kedekatan dengan supplier 

UD Berkah Component Indonesia memiliki beberapa supplier, hal ini dapat 

dilihat pada kutipan dibawah ini:  

“supllier bahan baku, kadang saya juga ikut lelang di PT. jiha itupun 

kadang kadang, terus ada UD. Makmur stanless yang ada di jalan 

Dupak, UD istana logam di jalan raden saleh, UD Langgeng di Raden 

saleh juga UD Prima Gasindo yang di supply gas argon mbak 

elfa”(Informan1/2018). 

 

Memelihara kedekatan dengan supplier dimanfaaatkan untuk memastikan 

mendapat bahan baku dengan harga terjangkau dan terjamin ketersediaan bahan baku 

sehingga proses produksi tidak terhambat 

4.2.2.4 Kekuatan tawar-menawar dari pembeli  

Di era globalisasi ini konsumen sudah semakin pintar dalam memilih produk yang 

akan mereka gunakan Knalpot buatan UD Berkah Component Indonesia merupakan 

produk yang banyak diminati konsumen yang sadar akan kualitas. Tawar menawar 

dari pembeli yaitu dengan cara menjalin hubungan baik dengan supllier bahan baku 

terungkap oleh pak Nuzul yang berkata: 

“eghh.. iyaa untuk pembelian material... katakanlah mereka yang nyupleii.... 

kebutuhan bahan-bahan apa yang kita butuhkan (suara elfa ohh iyaa... iya 

)yaa.. memang hubungan dengan kita baik jadi.. ini.. endak satu tahun.. dua 

tahun.. ini sudah lama sekali kita bangun sampai sekarang.. jadi.. hubungan 

nya udah terikat baik untuk supplier (suara elfa ohh iyaa.. iya... pak iya ...) 

seperti itu...” 
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Hubungan yang baik dari pembeli merupakan kekuatan untuk mendapatkan 

kepercayaan pembeli untuk pemilihan produk yang kita jual. 

 

4.2.2.5 Persaingan kompetitif di antara anggota industri  

Persaingan sesama di bidang yang sama sangat ditentukan oleh struktur usaha atau 

pasar. Gambarannya dalam persaingan sempurna jalannya persaingan akan sangat 

tajam, sedangkan dalam pasar monopoli persaingan relatif kecil dan produsen sering 

melakukan kerjasama.  Persaingan dalam usaha knalpot dalam kondisi perekonomian 

ini cukup meningkat tajam dan hal ini dapat dilihat dari kutipan berikut:  

” tapi kalau untuk produk universal emang sudah ada saingannya kayak di 

Purbalingga itu mereka produknya sudah bagus, kalau dulu masi jauh sama 

produk kita tapi sekarang mereka sudah bagus produknya dan sekarang jadi 

saingan kita”(Informan1/2018) 

Hal ini menyebabkan banyak dari perusahaan knalpot berusaha membemberikan 

hasil produk yang sangat baik dalam memperoleh peluang melalui keunggulan 

produknya dengan menjual dengan harga terjangkau, hal ini menjadikan persaingan 

antar perusahaan knalpot menjadi sangat ketat. Oleh karena itu untuk mengantisipasi 

hal tersebut diperlukan antisipasi salah satunya membangun konsep perusahaan 

knalpot yang berbeda dengan perusahaan lainnya. 

Distributor UD. Berkah Component Indonesia menjalin ikatan kontrak untuk 

pemasaranya. Terdapat 4 (empat) distributor yang mana memegang setiap kota besar 

di Indonesia yaitu Kota Medan untuk pemasaran di wilayah Sumatera, Jakarta khusus 

daerah Jakarta, Bandung Khusus pendistribusi daerah Bandung dan Makassar khusus 

pendistribusian daerah Makassar. UD. Berkah Component Indonesia menetapkan 

empat sebagai perwakilan kota besar Indonesia. 
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Dalam hal persaingan, bisnis knalpot ini relatif sedikit pesaing. Untuk 

Kemungkinan hal ini disebabkan karena bisnis ini membutuhkan modal yang cukup 

besar dan tenaga ahli bagian produksi yang sulit ditemukan dan hal ini dapat dilihat 

pada kutipan dibawah ini:    

“tapi untuk kelas mobil spot ini masi belum ada saingannya munkin ada 

tapi itu engga seberapa lah”(Informan1/2018) 

Persaingan perusahaan UD Berkah Component Indonesia tidak banyak 

memiliki pesaing dikelas super car.  

 

4.3 Analisis Lingkungan Internal  

Analisis Lingkungan Internal merupakan suatu proses untuk menemukan aspek-

aspek internal atau faktor-faktor internal perusahaan yang diperlukan dalam 

menghadapi lingkungan eksternalnya dan mengevaluasi apakah aspek tersebut 

berada dalam posisi yang kuat atau lemah. Tujuan Analisis Lingkungan Internal 

adalah untuk menilai faktor-faktor yang berada didalam lingkungan organisasi yang 

mempengaruhi kemajuan organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 

Hasil dari analisis lingkungan internal akan menghasilkan kekuatan dan kelemahan 

perusahaan. Hasil dari analisis lingkungan internal akan menghasilkan kekuatan dan 

kelemahan perusahaan. Kekuatan atau keunggulan perusahaan itu meliputi 

keunggulan pemasaran, keunggulan sumberdaya manusia, keunggulan kuangan, 

keunggulan operasi dan keunggulan organisasi dan manajemen.  

 

4.3.1 Pemasaran  

Pemasaran adalah suatu sistem keseluruhan dari kegiatan – kegiatan binis yang 

ditujukan untuk merencanakan, menentukan harga, mempromosikan, dan 

mendistribusikan barang dan jasa yang memuaskan kebutuhan, baik kepada pembeli 
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yang ada maupun pembeli potensial. Dari pengertian tersebut dapat diartikan 

lingkungan pemasaran yaitu faktor – faktor yang dapat mempengaruhi keputusan 

manajemen untuk mempertahankan dan atau membangun produk supaya konsumen 

loyal terhadap produk yang diproduksi seperti yang dikukan UD Berkah Component 

Indonesia kepada konsumennya melalui distributor, hal ini dapat dilihat dari kutipan 

dibawah ini  

“hal pemasaran total sebenarnya, tapi kita sudah menjalin ikatan kontrak 

dengan beberapa relasi semacam distributor seperti itu, jadi mereka 

mengikat kepada kita”(informan1/2018) 

 

UD Berkah Component Indonesia melakukan berbagai hal dalam melakukan 

pemasaran seperti mengikuti event setiap tahun untuk meningkatkan daya beli 

konsumen dan memperluas jaringan pasar dengan menawarkan beberapa produk 

terbaru dan keunggulannya melalui saluran distributor distributor yang tersebar 

dibeberapa kota besar, antara lain produknya seperti tabel dibawah ini: 

(1) Produk 

Tabel 4.2 

Daftar nama barang yang menjadi top brand 

Nama Produk Harga 

PHX 600 Lsi 1.200.000 /pcs 

PHX 500 Lsi 1.000.000/ pcs 

PHX 500 si ( roll type) 1.000.000/ pcs 

PHX 450 si 1.000.000/pcs 

Sumber : UD. Berkah Component Indonesia (2018)   

Dibawah ini adalah beberapa produk custom untuk beberapa produksi exhaust system 

premium untuk kendaraan beroda empat kelas super car yang dikirim seluruh 

Indonesia diantaranya yaitu:  
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Gambar 4.2      Gambar 4.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dumppipe Porsche Panamera   Fullsystem BMW 320i/F3 

Gambar 4.4      Gambar 4.5 

 

 

 

 

 

 

 

MufflerFerarri California   Fullset Landcruiser V8 euro 

(2) Harga  

Penetapan harga yang dilakukan oleh UD. Berkah Component Indonesia lebih 

murah dibandingkan dengan pesaing untuk produk yang sama, penentuan harga 

yang lebih rendah hal ini dapat dilihat pada kutipan dibawah ini  

“karena apa karena produk kita harganya kta jauh lebih 

murah”(Informan1/2018) 

 

 Hal ini menjadi keunggulan tersendiri bagi perusahaan, karena 

konsumen biasanya membandingkan harga antar perusahaan yang berbeda. 

(3) Tempat  

Lokasi workshop perusahaan yang berada di Kota Sidoarjo hal ini dapat 

dilihat dari kutipan dibawah ini  

“jadi yang awal itu di desa cemeng bakalan masuk kecamatan 

Sidoarjo, lalu pindah di desa urang agung kidul RT 13 RW 03 masuk 
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kecamatan Wonoayu tapi masuk kabupaten Sidoarjo” 

(Informan1/2018)  

 

 Lokasi toko distributor juga sangat strategis yang berada di Kota medan, Kota 

Jakarta, Kota surabaya dan sebagainya, maka dari itu tempat toko distributor 

diberbagai kota juga mudah dijangkau karena dengan lokasi. UD. Berkah 

Component Indonesia juga memiliki stan pameran di PRJ (Pekan Raya Jakarta) 

yang ada dikemayoran- Jakarta Pusat jadi konsumen langsung atau sales mudah 

dicari konsumen tidak akan kesusahan dalam mencarinya. Lokasi strategis ini 

memberikan kontribusi yang besar dalam menunjang pemasaran perusahaan. 

(4) Promosi 

Promosi merupakan faktor penting bagi perusahaan. Dengan adanya 

sebuah promosi keberadaan sebuah perusahaan dan produk yang ditawarkan dapat 

diketahui oleh konsumen, hal ini dapat dilihat dari kutipan dibawah ini 

“kalau promosi kita ada event event gitu yang istilahnya elite semacam 

kayak kontes otomotif yang diselenggarakan seperti Hinn gitu, kemarin 

2012 kita ikut kontes di Ancol nah kebetulan kita No2. Kita ada beberapa 

piala. Kalau mbak elfa mau foto boleh.”(Informan1/2018).  

 

Promosi melalui internet dan menyebarkan brosur-brosur, dan 

memanfaatkan Word of Marketing melalui konsumen sebelumnya sehingga 

perusahan mendapat citra nama yang baik dimasyarakat. Promosi yang dilakukan 

selama ini dapat dikatakan sudah berhasil dan dapat memenuhi target yang telah 

ditetapkan sebelumnya.  

Didalam melakukan pemesanan produk konsumen sangat mudah melalui 

distributor terdekat atau langsung menghubungi contact persons yang telah 

dicantumkan di kartu nama distributor, instagram bisa juga langsung ke toko 

distributor terdekat di kota kota besar. Jika pembelian via online maka barang  
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tersebut akan melalui expedisi melalui pesawat, kapal, dan kendaraan beroda 

empat expedisi. 

UD Berkah Component Indonesia memiliki brand image yang baik bagi 

konsumen yang ada di seluruh kota, brand image yang dimiki UD Berkah 

Component Indonesia adalah produk yang berkualitas premium dengan harga 

yang bersaing, hal ini akan memudahkan perusahaan dalam memasarkan 

produknya.  

WOM yang positif ini didukung adanya brand image UD Berkah 

Component Indonesia yang baik sehingga konsumen yang sudah melakukan 

pembelian sebelumnya ikut memasarkan produk UD Berkah Component 

Indonesia secara tidak langsung melalui rekomendasi-rekomendasi yang diberikan 

kepada potential user yang ada. Hal ini menjadi keuntungan tersendiri bagi UD 

Berkah Component Indonesia karena WOM merupakan saluran komunikasi 

pemasaran yang bebas biaya dan memiliki efektivitas tinggi. 

Produk knalpot semakin diminati oleh konsumen yang menginginkan 

produk yang memiliki kualitas premium, hal ini dapat dilihat pada kutipan 

dibawah ini:    

“produknya kita khususmobil mobil sport super car itu peluangnya besar 

karena apa karena produk kita harganya kta jauh lebih murah dari produk 

luar negeri” (Informan1/2018).  

 

Minat masyarakat yang tinggi menjadi peluang bagi UD Berkah 

Component Indonesia untuk melakukan ekspansi pasar di berbagai kota yang ada 

di Indonesia dan luar negeri. 

Pasar yang dikerjakan oleh UD Berkah Component Indonesia selama ini 

seputar segala macam knalpot. Masih banyak peluang pasar yang belum 

dimaksimalkan oleh perusahaan seperti pembuatan component knalpot lainnya, 



59 
 

hal ini perlu menjadi perhatian bagi UD Berkah Component Indonesia dalam 

memaksimalkan peluang pasar yang ada guna mencapai tujuan perusahaan. 

Permintaan produk baru yang belum pernah di produksi oleh UD Berkah 

Component Indonesia semakin tinggi dalam knalpot kelas super car. Hal ini 

membuka peluang pasar baru bagi UD Berkah Component Indonesia dan 

berpeluang menambah laba bagi perusahaan. 

Setiap tahun terdapat event pameran tingkat nasional di Pekan Raya 

Jakarta (PRJ) UD. Berkah Component Indonesia mendapat kesempatan untuk 

mengikuti event tersebut, melalui event tersebut perusahaan mendapat peluang 

yang banyak dalam mengembangkan nama dan brand image, tidak hanya itu juga 

ada contest drag and rice yang di selenggarakan oleh HINN (Hot input night) UD. 

Berkah Component Indonesia juga mengukuti event setiap tahunnya bersama 

teamnya dapat dilihat pada kutipan dibawah ini:    

“untuk membuat peluang yang ada dalam hal pemasaran kita juga ikut 

dalam event even otomotif kayak event kontes modisifikasi itu kita hinn, 

hin itu kepanjanggannya HOT INPUT NIGHT mbak elfa,terus ini ada  

event juga dari pihak penyelengaranya berbeda bukan hinn tapi IAM 

kepanjangannya Indonesia auto modisifikasi”(Informan1/2018) 

Pemilik UD Berkah Component Indonesia tidak mau kalah dalam hal 

pameran modisifikasi atau event event yang diselenggarakan di berbagai daerah 

karena dengan mengikuti ajang event pameran dapat meningkatkan penjualan 

produksi knalpot. 

 

4.3.2 Keuangan  

Faktor Keuangan sering dianggap sebagai suatu ukuran terbaik untuk 

posisi kompetitif dan daya tarik keseluruhan suatu perusahaan. Menentukan 

kekuatan dan kelemahan suatu organisasi merupakan hal yang penting guna 
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memformulasikan strategi secara efektif, hal ini dapat dilihat dari kutipan dibawah 

ini: 

“sumber berasal dari saya dan juga di backup dari bank mba elfa. Jadi 

kita ada kerja sama dengan bank swasta gitu mbak elfa” 

(Informan1/2018) 

 

 Faktor keuangan perusahaan menggunakan sumber dana yang berasal 

dari dana pribadi pemilik, dana internal perusahaan yang berasal dari laba ditahan, 

dan dari eksternal dari bank yang merupakan pinjaman jangka panjang. Struktur 

modal yang kuat ini menunjang perkembangan perusahaan dan memudahkan 

perusahaan ketika akan melakukan ekspansi ke berbagai kota apabila diperlukan.  

Awal mula berdiri UD. Berkah Component Indonesia dengan Modal 

sendiri dan dibantu oleh Bank Swasta. Permodalan merupakan faktor utama pada 

kemajuan perusahaan. 

  

4.3.3 Operasional  

Operasional perusahaan buka sesuai dengan jam kerja yang berlaku yaitu 

pukul 07.30 WIB- 16.30 WIB. Apabila order yang diterima sedang banyak, 

dimungkinkan adanya lembur melebihi jam kerja yang ditentukan oleh 

perusahaan. Hal ini memberikan keuntungan bagi fleksibilitas perusahaan dalam 

memproduksi barang yang di order perusahaan. Perusahaan melakukan 

pengontrolan persediaan gudang setiap satu minggu dua kali, melakukan evaluasi 

kinerja perusahaan setiap hari guna untuk meningkatan mutu dari produksi dan 

perusahaan memantau agar sistem produksi tidak berjalan secara lambat dengan 

menggunakan metode manual. 
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Matras adalah cetakan tutup knalpot yang wajib dimiliki oleh UD berkah 

Component Indonesia karena itu salah suatu component yang penting didalam 

produksi knalpot hal ini dapat dilihat pada kutipan dibawah ini: 

“pembuatan matras jadi itu masih manual semua mbak elfa jadi kalau 

dibanding dengan teknologi dari luar negeri ini perusahaan saya 

termasuk tu merupakan keterbatasan kita”(Informan1/2018)  

 

Pembuatan matras knalpot di UD Berkah Component Indonesia dilakukan 

secara manual sehingga membutuhan beberapa waktu tambahan untuk 

mengerjakan pembuatan matras type knalpot terbaru 

Sistem manajemen yang dimiliki oleh UD Berkah Component Indonesia 

cenderung masih tradisional dan semua urusan menjadi beban pemilik perusahaan 

tidak ada pendelegasian dalam pengambilan keputusan sehingga terkadang 

pengambilan keputusan memakan waktu yang lebih lama, hal ini dapat dilihat 

pada kutipan dibawah ini: 

“iyaa mbak elfa masih manual, kalau manajemen jadi ada manajemen 

produksim ada manajemen keuangan ada bagiannya sendiri sendiri, untuk 

pertanyaan berikutnya mbak elfa”(Informan1/2018) 

Perbaikan sistem manajemen perusahaan perlu menjadi perhatian lebih 

bagi pemilik perusahaan agar perusahaan lebih dinamis dalam sistem pengambilan 

perusahaan sehingga beban kerja juga terbagi kepada setiap pihak yang berwenang 

dengan sepengetahuan pemilik. 

 

 4.3.4 Sumber Daya Manusia  

Sumber daya manusia merupakan faktor penting dalam suatu perusahaan 

karena sumber daya inilah yang menjalankan seluruh kegiatan perusahaan. Dalam 

bisnis exhaust system, diperlukan keahlian teknisi khusus untuk membuat 

berbagai macam exhaust system dari berbagai macam kendaraan beroda empat, 
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dan beda beda jenisnya. Faktor sumber daya manusia harus menjadi perhatian 

khusus bagi perusahaan agar produk yang dihasilkan memiliki kualitas yang tinggi 

dan rapi pengerjaannya. Jumlah karyawan UD. Berkah Component Indonesia yang 

berawal dari 20 orang menjadi 14 orang yaitu dari beberapa team devisi terungkap 

dari bu Emmy: 

“bukan mbak elfa itu karyawan produksi belum termasuk satpam,  dll. 

Kalau untuk tim pemasangan, kita sendiri ada 4 orang team  

teknisi”(informan 3/2018) 

 

Berikut jumlah pekerja yang ada di UD Berkah Component Indonesia yaitu: 

a. Owner    : 1 orang ( Bapak Nuzulus) 

b. Manager Operasional  : 1 orang ( Bapak Setio Utomo/Pak Yoyok) 

c. Manager Keuangan  : 1 orang ( Ibu Emmy) 

d. Team Teknisi  : 4 orang ( Bapak Fatkur salah satunya) 

e. Pekerja   : 14 orang  

f. Satpam   : 1 orang 

Perekrutan tenaga kerja di UD Berkah Component Indonesia terutama 

tukang, diutamakan tenaga kerja yang memiliki pengalaman dibidang pengelasan, 

hal ini dapat dilihat pada kutipan dibawah ini: 

“menggunakan jasa jasa dan luar yang kita hanya menambah tenaga 

kerja, yang kita butuhkan, yang kita test, minimal stm ya dek, karena 

berhubungan dengan permesinan. Seperangkat alat alat keras yang ada 

dimesin yang minimal bisa dari stm” 

“iya memang kita harus pelajari lama lama itu perlu diajari training dulu 

3 bulan, kita training di lihat kemampuannya itu bagaimana yang nanti 

yang " oh anak ini skillnya disini dibagian A ya kita masukkan dibagian 

ini, skillnya dibagian B ya dibagian B" begitu kita bina terus baik dari 

luar maupun dari dalam kalau dari luar kami ikutkan pelatihan di 

luar”(Informan2/2018).  

 

Perusahaan melakukan pelatihan beberapa kali untuk pekerja baru agar dapat 

melihat bagaimana minat dan kemampuan pada karyawan, perusahaan memiliki 

beberapa tenaga ahli dalam memproses pembuatan knlapot.  
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Sistem penggajian yang dilakukan berbeda antara tukang yang melakukan 

pengerjaan di workshop dengan pegawai yang berada di kantor. Sistem penggajian 

tukang di workhsop dilakukan setiap hari sabtu, sedangkan pegawai kantor setiap 

bulan. Sistem penggajian ini mengikuti standar yang berlaku di setiap perusahaan 

yang berada di bidang usaha yang sama. Pekerja pada UD. Berkah Component 

Indonesia telah dikatakan berkompetensi karena perekrutan dari anak SMK 

dengan jurusan permesinan yang dasar untuk mengelas dan membubut telah di 

dapatkan di bangku sekolah.  

Pegawai bagian produksi sebagai salah satu bagian SDM yang memiliki tugas 

untuk memproduksi dari bahan baku menjadi bahan mentah yang dimiliki oleh 

UD Berkah Component Indonesia tergolong handal dan memiliki kinerja yang 

tinggi, hal ini dikarenakan dalam perekrutan tenaga kerja yang benar benar dilatih 

langsung dan terdapat beberapa team teknisi, hal ini dapat dilihat pada kutipan 

dibawah ini:  

 “jadi tenaga ahli atau tukang yang sangat berpengalaman itu 

merupakan tenaga ahli yang dapat di andalkan dan mereka masi muda 

muda karena memang fisik mereka masih kuat stabil untuk tenaganya, 

itu mba elfa”(Informan1/2018) 

 

Pengalaman yang tinggi dibutuhkan untuk memproduksi barang-barang 

secara cepat dan memiliki kualitas yang tinggi. Memiliki pegawai produksi yang 

ahli dibidangnya menjadi keunggulan tersendiri bagi UD Berkah Component 

Indonesia untuk memproduksi barang dengan kualitas yang tinggi. 

Perusahaan memiliki permasalahan diwaktu yang tertentu yang dilakukan 

beberapa karyawannya tidak disiplin mengenai masuk kerja secara bergantian. 

Faktor tersebut bukan dari sistem perusahaan yang salah terhadap kebijakannya 

melainkan berasal dari individu karyawan itu sendiri, hal ini dapat dilihat pada 

kutipan dibawah ini: 
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“tapi untuk yang universal aku bilang 40mpcs kalau emang masuk 

semua kalau semisal hari senin mesti ada beberapa karyawan tidak 

masuk dan itu tidak bisa 40 pcs sehari”(Informan1/2018) 

 

Ketidak disiplinan karyawan dalam masuk kerja di UD Berkah Component 

Indonesia menjadi salah satu hambatan atau kelemahan bagi perusahaan karena 

sering terjadi pada waktu tertentu hingga menyebabkan tidak terpenuhi target 

produksi knalpot. 

Salah satu kelemahan perusahaan menjadi kurang maksimal karena sistem 

produksi yang lambat karena disebabkan pengerjaannya dikerjakan secara 

manual sehingga hasil yang diproduksi memerlukan jangka waktu dalam proses 

pembuatan melalui beberapa perlengkapan peralatan mesin yang ada dan 

digunakan didalam perusahaan, hal ini dapat dilihat pada kutipan dibawah ini: 

“ya mungkin ada yang membuat cnc tapi  untuk produksi, kita manual 

semua.... itu keterbatasannya mbak elfa jadi kita mulai dari sistem 

pengelasan yaaa, sistem pemotongan plat, pemotongan pipa terus 

pembuatan matras jadi itu masih manual.”(Informan1/2018) 

 

Sistem produksi yang lambat di UD Berkah Component Indonesia 

disebabkan oleh teknologi yang terdapat di perusahaan itu sendiri masih 

manual dalam pengerjaan produksnya dan alat alatnya masih belum canggih 

seperti perusahaan yang di luar negeri. 

 

4.4  SWOT 

4.4.1 Kekuatan  

1. Produknya menyerupai produk luar negeri 

 

Produk knalpot yang di ciptakan oleh UD. Berkah Component Indonesia adalah 

merupakan produk yang sangat bagus kualitasnya karena produknya seperti 

buatan perusahaan knalpot luar negeri yang terkenal, dari sisi pengerjaan itu 

sangat bagus hal ini dapat dilihat pada kutipan dibawah ini  
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“hasilnya harus benar-benar bagus, hasilnya juga sesuai dengan apa yang 

kita harapkan yang juga bisa meningkatkan prodak kita untuk bersaing 

dengn prodak luar negeri”Informan1/2018). 

 

 Kualitas produk yang di produksi UD Berkah Component Indonesia adalah 

produk dengan kualitas premium karena perusahaan selalu menjaga mutu 

dan selalu mentargetkan bahwa barang produksinya menyerupai kualitas 

produk luar negeri. 

2. Harga terjangkau dibanding produk brand luar negeri  

Dalam penetapan harga, UD.Berkah Component Indonesia menetapkan harga 

yang lebih rendah daripada produk luar negeri, sehingga hal ini menjadi 

keunggulan bagi UD. Berkah Component Indonesia. perusahaan dapat 

menerapkan penetration price dengan melakukan penentuan harga yang lebih 

rendah daripada pesaing hal ini dapat dilihat pada kutipan dibawah ini  

“produknya kita khusus mobil mobil sport super car itu peluangnya besar 

karena apa karena produk kita harganya kta jauh lebih murah dari produk 

luar negeri,”(Informan1/2018) 

 

Harga yang lebih rendah daripada pesaing merupakan salah satu pertimbangan 

konsumen didalam melakukan pembelian produk, sehingga harga yang lebih 

rendah menjadi daya tarik tersendiri bagi konsumen untuk memesan produk 

kepada UD. Berkah Component Indonesia. 

3. Kualitas produk yang berkualitas premium 

Kualitas produk merupakan salah satu pertimbangan bagi konsumen untuk 

membeli suatu produk, hal ini Berkahitan dengan kebutuhan pelanggan atas 

produk tersebut, hal ini dapat dilihat pada kutipan dibawah ini 

“sisi pegelasan yang sangat bagus terus untuk menangani mobil mewah 

seperti super car itu jadi ini memang gak sembarangan orang yang bisa 

melakukan pekerjaan ini harus bener-bener teliti menggunakan tenaga 

ahli yang bagus yang sudah biasa menangani mobil-mobil super car 

ketermpilanya seperti itu juga prodak-prodak yang dihasilkan memang 

sesuai standart”(Informan1/2018) 
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 Produk dari UD. Berkah Component Indonesia memiliki kualitas exhaust system 

yang tepat, kualitas yang premium, hal ini menarik konsumen untuk melakukan 

pembelian produk UD. Berkah Component Indonesia. Kualitas produk yang 

bagus ditunjukkan dengan produk Exhaust System yang bisa dipake sampai 

kapanpun, memberikan tarikan pada gas buang sehingga mengeluarkan suara 

yang sangat ekslusif bila di pasang disemua kendaraan beroda empat terutama 

kendaraan beroda empat super car. 

4. Pemesanan yang mudah dari distributor terdekat 

Didalam melakukan pemesanan produk konsumen sangat mudah melalui 

distributor terdekat atau langsung menghubungi contact persons yang telah 

dicantumkan di kartu nama distributor, instagram bisa juga langsung ke toko 

distributor terdekat di kota kota besar. Jika pembelian via online maka barang 

tersebut akan melalui expedisi melalui pesawat, kapal, dan kendaraan beroda 

empat expedisi. 

5. Memiliki kedekatan dengan supplier bahan baku 

Bahan baku merupakan salah satu komponen utama perusahaan dalam 

menjalankan usaha. Perusahaan merubah bahan baku mentah menjadi barang jadi 

untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Dalam memenuhi kebutuhan bahan baku 

perusahaan, UD Berkah Component Indonesia memiliki kedekatan dengan para 

suppliernya, hal ini sesuai dengan strategi intregasi kebelakang berupa 

pendekatan perusahaan kepada supplier untuk menjamin kelancaran bahan baku 

untuk bahan produksi perusahaan. Kedekatan dengan supplier ini memiliki 

beberapa keunggulan bagi UD. Berkah Component Indonesia, yaitu: 

1. UD. Berkah Component Indonesia mendapatkan harga bahan baku yang 

murah Harga bahan baku yang murah ini menjadi keunggulan tersendiri bagi 
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Berkah Component Indonesia karena dapat menurunkan biaya produksi 

sehingga margin laba akan meningkat. 

2. Menjamin kelancaran bahan baku yang dimiliki 

Kebutuhan perusahaan yang tinggi akan bahan baku tentu dibutuhkan 

kelancaran dan jaminan atas kelancaran bahan baku, apabila bahan baku yang 

dibutuhkan tidak terjamin kelancarannya, makan kinerja perusahaan akan 

terganggu. UD. Berkah Component Indonesia memiliki kedekatan dengan 

beberapa supplier membuat kelancaran bahan baku menjadi terjamin, 

sehingga diharapkan kinerja perusahaan akan meningkat. 

3. Pembayaran termin mundur yang diberikan supplier 

Pembayaran termin mundur yang diberikan oleh supplier berarti perusahaan 

diperbolehkan untuk mengambil terlebih dahulu barang yang dibeli dengan 

pembayaran sesuai kesepakatan antara pihak perusahaan, hal ini dapat dilihat 

pada kutipan dibawah ini:  

“mulai dari pipa 15/8 inc, 3,5/4 , 2inc, 2 1/2 inc, 3 inch, 4 inc. itu juga 

kita bisa diberikan pembayaran mundur oleh supplier biasanya 

1sampai 3 bulanan paling lama.  Itu mbak elfa.”(Informan1/2018) 

 

keuntungan dari pembayaran termin mundur ini adalah meringankan beban 

keuangan perusahaan dan uang yang seharusnya dibayarkan dapat 

diinvestasikan di bidang lain terlebih dahulu sehingga dapat meningkatkan 

penghasilan perusahaan. 

4. Memiliki kedekatan dengan supplier 

UD Berkah Component Indonesia memiliki beberapa supplier, hal ini dapat 

dilihat pada kutipan dibawah ini:  

“supllier bahan baku, kadang saya juga ikut lelang di PT. jiha itupun 

kadang kadang, terus ada UD. Makmur stanless yang ada di jalan 

Dupak, UD istana logam di jalan raden saleh, UD Langgeng di Raden 
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saleh juga UD Prima Gasindo yang di supply gas argon mbak 

elfa”(Informan1/2018). 

 

Memelihara kedekatan dengan supplier dimanfaaatkan untuk memastikan 

mendapat bahan baku dengan harga terjangkau dan terjamin ketersediaan 

bahan baku sehingga proses produksi tidak terhambat. Kedekatan dengan 

suplier ini dimanfaatkan oleh perusahaan untuk memilih alternatif suplier 

pada kondisi – kondisi tertentu seperti ketika suplier 1 mengalami masalah 

pada ketersediaan barang, UD Berkah Component Indonesia bisa 

memperoleh barang alternatif pada suplier lain. Kedekatan dengan supplier 

ini mampu menjadikan kinerja perusahaan lebih efisien karena bahan baku 

yang terjamin ketersediaannya sehingga menjadi salah satu keunggulan UD. 

Berkah Component Indonesia. 

 6. Mempunyai distributor di seluruh Kota besar 

Memiliki beberapa distributor ini menjadi keuntungan tersendiri bagi 

perusahaan karena semakin mudah dan semakin besar mendapatkan pelanggan 

di setiap Kota yang terdapat distributor pada UD. Berkah Component 

Indonesia, hal ini dapat dilihat pada kutipan dibawah ini:  

“kota kota besar Jakarta, Jawa Barat, Bandung itu ada distributornya 

terus medan ada distributornya, Makassar ada distributornya. Nah 

wilayah yang paling luas distribusinya adalah agen Jakarta, jadi dia bisa 

kemana mana. Kalau Makassar khusus Sulawesi, bandung khusus 

bandung, tapi kalau jakarta dia menguasai seluruh wilayah Jawa Timur 

dan Jawa Tengah, kalau dengan hubungan teknologi yang semakin 

berkembang yaitu internet. (suara pilek: maaf mbak elfa agak 

menganggu saya pilek”(Informan1/2018) 

 

Perusahaan UD Berkah Component Indonesia memiliki beberapa 

distributor di seluruh Indonesia dikarenakan setiap distributor menjadi 

profit center bagi UD. Berkah Component Indonesia 

7. Mempunyai brand image yang baik di beberapa Kota besar 
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UD Berkah Component Indonesia memiliki brand image yang baik bagi 

konsumen yang ada di seluruh kota, brand image yang dimiki UD Berkah 

Component Indonesia adalah produk yang berkualitas premium dengan harga 

yang bersaing, hal ini akan memudahkan perusahaan dalam memasarkan 

produknya.  

8. Positif WOM (Word Of Mouth) 

WOM yang positif ini didukung adanya brand image UD Berkah Component 

Indonesia yang baik sehingga konsumen yang sudah melakukan pembelian 

sebelumnya ikut memasarkan produk UD Berkah Component Indonesia secara 

tidak langsung melalui rekomendasi-rekomendasi yang diberikan kepada 

potential user yang ada. Hal ini menjadi keuntungan tersendiri bagi UD Berkah 

Component Indonesia karena WOM merupakan saluran komunikasi pemasaran 

yang bebas biaya dan memiliki efektivitas tinggi. 

9. Pegawai produksi yang tenaga ahli  

Pegawai bagian produksi sebagai salah satu bagian SDM yang memiliki tugas 

untuk memproduksi dari bahan baku menjadi bahan mentah yang dimiliki oleh 

UD Berkah Component Indonesia tergolong handal dan memiliki kinerja yang 

tinggi, hal ini dikarenakan dalam perekrutan tenaga kerja yang benar benar 

dilatih langsung dan terdapat beberapa team teknisi, hal ini dapat dilihat pada 

kutipan dibawah ini:  

 “jadi tenaga ahli atau tukang yang sangat berpengalaman itu 

merupakan tenaga ahli yang dapat di andalkan dan mereka masi muda 

muda karena memang fisik mereka masih kuat stabil untuk tenaganya, 

itu mba elfa”(Informan1/2018) 

 

Pengalaman yang tinggi dibutuhkan untuk memproduksi barang-barang secara 

cepat dan memiliki kualitas yang tinggi. Memiliki pegawai produksi yang ahli 
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dibidangnya menjadi keunggulan tersendiri bagi UD Berkah Component 

Indonesia untuk memproduksi barang dengan kualitas yang tinggi. 

 

4.4.2 Kelemahan  

1. Pembuatan matras manual 

 Matras adalah cetakan tutup knalpot yang wajib dimiliki oleh UD berkah 

Component Indonesia karena itu salah suatu component yang penting didalam 

produksi knalpot hal ini dapat dilihat pada kutipan dibawah ini: 

“pembuatan matras jadi itu masih manual semua mbak elfa jadi kalau 

dibanding dengan teknologi dari luar negeri ini perusahaan saya 

termasuk tu merupakan keterbatasan kita”(Informan1/2018)  

 

Pembuatan matras knalpot di UD Berkah Component Indonesia dilakukan 

secara manual sehingga membutuhan beberapa waktu tambahan untuk 

mengerjakan pembuatan matras type knalpot terbaru. 

2. Tidak mengklasifikasikan persediaan di Gudang 

Persediaan yang berada digudang seringkali tidak sesuai dengan catatan hal 

ini dikarenakan fisik persediaan tidak ditata dengan baik dan kartu persediaan 

yang tidak selalu dicatat ketika mengambil atau menggunakan bahan tersebut. 

Sehingga ketika pada akhir periode dibutuhkan waktu yang lama untuk 

melakukan stock dan penyesuaian terhadap kartu gudang, hal ini dapat dilihat 

pada kutipan dibawah ini: 

“dan kalau misal ada pengecekan maaf, tanpa ada pengecekan 

karyawan dari gudang matrial semacam itu semisal plat lobang itu kan 

beberapa bulan baru habis, kadang mreka tidak control jadi akhirnya 

materialnya telat kalau seperti itu katakana dalam 1 hari 40 pcs karena 

itu tadi kurang control dibagian gudang material saya kira itu mbak 

elfa “(Informan1/2018) 

Kinerja karyawan UD Berkah Component Indonesia dinilai kurang dari 

segi karyawan dibagiangudang karena sering terjadi miscommunication 
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yang terjadi di stock bagian gudang sehingga menyebabkan 

keterlambatan dalam produksi knalpot. 

 

3. Kurangnya kedisiplinan karyawan dalam waktu kerja 

Perusahaan memiliki permasalahan diwaktu yang tertentu yang dilakukan 

beberapa karyawannya tidak disiplin mengenai masuk kerja secara bergantian. 

Faktor tersebut bukan dari sistem perusahaan yang salah terhadap 

kebijakannya melainkan berasal dari individu karyawan itu sendiri, hal ini 

dapat dilihat pada kutipan dibawah ini: 

“tapi untuk yang universal aku bilang 40mpcs kalau emang masuk 

semua kalau semisal hari senin mesti ada beberapa karyawan tidak 

masuk dan itu tidak bisa 40 pcs sehari”(Informan1/2018) 

 

Ketidak disiplinan karyawan dalam masuk kerja di UD Berkah Component 

Indonesia menjadi salah satu hambatan atau kelemahan bagi perusahaan 

karena sering terjadi pada waktu tertentu hingga menyebabkan tidak terpenuhi 

target produksi knalpot. 

4. Sistem produksi yang lambat 

Salah satu kelemahan perusahaan menjadi kurang maksimal karena sistem 

produksi yang lambat karena disebabkan pengerjaannya dikerjakan secara 

manual sehingga hasil yang diproduksi memerlukan jangka waktu dalam 

proses pembuatan melalui beberapa perlengkapan peralatan mesin yang ada 

dan digunakan didalam perusahaan, hal ini dapat dilihat pada kutipan dibawah 

ini: 

“ya mungkin ada yang membuat cnc tapi  untuk produksi, kita manual 

semua.... itu keterbatasannya mbak elfa jadi kita mulai dari sistem 

pengelasan yaaa, sistem pemotongan plat, pemotongan pipa terus 

pembuatan matras jadi itu masih manual.”(Informan2/2018) 
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Sistem produksi yang lambat di UD Berkah Component Indonesia 

disebabkan oleh teknologi yang terdapat di perusahaan itu sendiri masih 

manual dalam pengerjaan produksnya dan alat alatnya masih belum 

canggih seperti perusahaan yang di luar negeri. 

5. Sistem Manajemen yang masih tradisional 

Sistem manajemen yang dimiliki oleh UD Berkah Component Indonesia 

cenderung masih tradisional dan semua urusan menjadi beban pemilik 

perusahaan tidak ada pendelegasian dalam pengambilan keputusan sehingga 

terkadang pengambilan keputusan memakan waktu yang lebih lama, hal ini 

dapat dilihat pada kutipan dibawah ini: 

“iyaa mbak elfa masih manual, kalau manajemen jadi ada manajemen 

produksim ada manajemen keuangan ada bagiannya sendiri sendiri, 

untuk pertanyaan berikutnya mbak elfa”(Informan1/2018) 

 

Perbaikan sistem manajemen perusahaan perlu menjadi perhatian lebih bagi 

pemilik perusahaan agar perusahaan lebih dinamis dalam sistem pengambilan 

perusahaan sehingga beban kerja juga terbagi kepada setiap pihak yang 

berwenang dengan sepengetahuan pemilik. 

4.4.3 Peluang 

1. Meningkatnya Teknologi Informatika 

Semakin hari semakin meningkat di dunia teknologi dengan melalui media gadget, 

smart phone, laptop dan sebagainya merupakan alat yang menjadi kebutuhan 

sehari hari untuk melihat perkembangan aplikasi yang banyak bermunculan. 

Melalui media tersebut merupakan peluang untuk mempermudah antara penjual 

dan pembeli secara online dan memberikan dampak yang bagus dan sangat besar 

dengan meningkatkan media tersebut 

2.Tingginya tingkat pertumbuhan mobil. 
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Tingginya tingkat kendaraan beroda empat berdasarkan data dari garansindo yang 

terus meningkat setiap tahunnya sangat mempengaruhi perkembangan bisnis ini. 

Semakin banyak merk kendaraan beroda empat yang meningkat di Indonesia 

mulai dari kendaraan beroda empat menengah hingga super car akan membuat 

perusahaan ini semakin berpeluang besar dalam mengembangkan bisnisnya. 

3. Kesadaran masyarakat dalam memilih produk berkualitas premium. 

Di era globalisasi ini konsumen sudah semakin pintar dalam memilih produk 

yang akan mereka gunakan Knalpot buatan UD Berkah Component Indonesia 

merupakan produk yang banyak diminati konsumen yang sadar akan kualitas.  

4. Tingkat persaingan relatif kecil dikelas super car 

Dalam hal persaingan, bisnis knalpot ini relatif sedikit pesaing. Untuk 

Kemungkinan hal ini disebabkan karena bisnis ini membutuhkan modal yang 

cukup besar dan tenaga ahli bagian produksi yang sulit ditemukan dan hal ini 

dapat dilihat pada kutipan dibawah ini:    

“tapi untuk kelas mobil spot ini masi belum ada saingannya munkin ada 

tapi itu engga seberapa lah”(Informan1/2018) 

Persaingan perusahaan UD Berkah Component Indonesia tidak banyak memiliki 

pesaing dikelas super car.  

5. Kualitas produk menyerupai kualitas produk luar Negeri dengan harga terjangkau. 

Produk knalpot semakin diminati oleh konsumen yang menginginkan produk 

yang memiliki kualitas premium, hal ini dapat dilihat pada kutipan dibawah ini:    

“produknya kita khususmobil mobil sport super car itu peluangnya besar 

karena apa karena produk kita harganya kta jauh lebih murah dari produk 

luar negeri” (Informan1/2018).  

 

Minat masyarakat yang tinggi menjadi peluang bagi UD Berkah Component 

Indonesia untuk melakukan ekspansi pasar di berbagai kota yang ada di Indonesia 

dan luar negeri. 
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6. Banyaknya permintaan produk baru 

Permintaan produk baru yang belum pernah di produksi oleh UD Berkah 

Component Indonesia semakin tinggi dalam knalpot kelas super car. Hal ini 

membuka peluang pasar baru bagi UD Berkah Component Indonesia dan 

berpeluang menambah laba bagi perusahaan. 

7. Perusahaan masih mempunyai peluang untuk memperlebar pasar. 

Pasar yang dikerjakan oleh UD Berkah Component Indonesia selama ini seputar 

segala macam knalpot. Masih banyak peluang pasar yang belum dimaksimalkan 

oleh perusahaan seperti pembuatan component knalpot lainnya, hal ini perlu 

menjadi perhatian bagi UD Berkah Component Indonesia dalam memaksimalkan 

peluang pasar yang ada guna mencapai tujuan perusahaan. 

8. Adanya event pameran setiap tahunnya 

Setiap tahun terdapat event pameran tingkat nasional di Pekan Raya Jakarta (PRJ) 

UD. Berkah Component Indonesia mendapat kesempatan untuk mengikuti event 

tersebut, melalui event tersebut perusahaan mendapat peluang yang banyak dalam 

mengembangkan nama dan brand image, tidak hanya itu juga ada contest drag and 

rice yang di selenggarakan oleh HINN (Hot input night) UD. Berkah Component 

Indonesia juga mengukuti event setiap tahunnya bersama teamnya dapat dilihat 

pada kutipan dibawah ini:    

“untuk membuat peluang yang ada dalam hal pemasaran kita juga ikut dalam 

event even otomotif kayak event kontes modisifikasi itu kita hinn, hin itu 

kepanjanggannya HOT INPUT NIGHT mbak elfa,terus ini ada  event juga 

dari pihak penyelengaranya berbeda bukan hinn tapi IAM kepanjangannya 

Indonesia auto modisifikasi”(Informan1/2018) 
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Pemilik UD Berkah Component Indonesia tidak mau kalah dalam hal pameran 

modisifikasi atau event event yang diselenggarakan di berbagai daerah karena 

dengan mengikuti ajang event pameran dapat meningkatkan penjualan produksi 

knalpot. 

 

4.4.4 Ancaman  

1. Ancaman produk dari luar negeri 

Saat ini impor produk luar Negeri seperti Thailand dan China semakin sulit 

dibendung karena Thailand dan China adalah salah satu tempat perlengkapan 

accesoris vasiasi kendaraan beroda empat dengan harga terjangkau mulai dari 

pewarna kimia knalpot, mesin turbo, knalpot stainless, baut sampai dengan bahan 

baku stainless steel dan motif variasi yang menyebabkan UD Berkah Component 

Indonesia dampak negatif dari ancaman produk impor dari Thailand. 

2.Rentan kenaikan dollar terhadap harga bahan baku 

Kenaikan nilai tukar Dollar AS terhadap Rupiah akan mengakibatkan naiknya 

harga bahan baku dan menurunkan laba perusahaan. Kerentanan terhadap dollar ini 

merupakan faktor yang tidak dapat dikendalikan oleh perusahaan akan tetapi 

perusahaan dapat mengantisipasi dengan menggunakan metode lindung nilai 

(hedge) sehingga efek yang ditimbulkan oleh kenaikan dollar tidak memiliki efek 

yang terlalu parah bagi perusahaan. 

3. Perusahaan sejenis yang lebih efisien waktu 

 Ancaman ekstenal perusahaan adalah perusahaan sejenis yang menjadi pesaing dan 

mempunyai tingkat efisiensi yang lebih tinggi dibandingkan dengan UD. Berkah 

Component Indonesia dan hal ini dapat dilihat pada kutipan dibawah ini: “ 

“pekerjany sudah terhubung dengan internet computer jadi sudaah ada 

programnya diluar negeri, seperti halnya bikin suatu produk seperti missal 
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sendok ada gambar dikomputer ada pengukuran dimensi dan sebagainya 

dimensinya sudah betul,, sudah mesin jalan sesuai dengan apa yang 

tergambar dikomputer”(Informan1/2018) 

Perusahaan lain yang mempunyai stock yang memadai akan lebih cepat dalam 

pengerjaan produksinya karena sudah menggunakan teknologi yang canggih. 

Efisiensi perusahaan lain dapat dilihat dari ketepatan waktu sebuah perusahaan 

dalam memproduksi barang pesanan dari konsumen sehingga konsumen puas 

terhadap pelayanan yang dimiliki oleh perusahaan tersebut.  

4. Adanya produk subtitusi  

Produk substitusi merupakan produk pengganti yang memiliki kualitas yang tidak 

jauh berbeda dengan produk utama UD Berkah Component Indonesia dalam hal ini 

hanya memiliki stok stainless steel dan besi saja. Untuk mengantisipasi hal ini 

sebaiknya perusahaan dengan memperlengkap lini produk yang dimiliki sehingga 

konsumen tidak perlu beralih kepada perusahaan lain. Akan tetapi, dalam 

memperbanyak lini produk ini membutuhkan biaya investasi yang besar dalam 

pengadaan bahan baku. 

5.Jumlah pesaing meningkat 

Era saat ini permintaan kendaraan roda empat meningkat tajam karena adanya 

perubahan gaya hidup masyarakat pada saat ini sehingga memunculkan pesaing 

baru yang ingin mengeluarkan produk knalpot yang berkualitas dan murah hal ini 

dapat dilihat dari kutipan dibawah ini: 

“tapi kalau untuk produk universal emang sudah ada saingannya kyk 

dipurbalingga itu mereka produknya sudah bagus, kalau dulu masi jauh sama 

produk kita tapi sekarang mereka sudah bagus produknya dan sekarang jadi 

saingan kita, iya jadi harus di pertimbangkan juga saya kira itu mbak 

elfa”(Informan1/2018) 

 

Jumlah pesaing UD Berkah Component Indonesia semakin meningkat dibeberapa 

kota karena dengan bertambahnya teknologi yang semakin canggih dan semua 

perusahaan pasti selalu memberikan teknologi yang terbaru masa kini.  
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4.5 Analisis Matriks SWOT 

Matrik SWOT menggambarkan berbagai alternatif strategi yang dapat dilakukan 

oleh organisasi yang didasarkan pada hasil analisa SWOT. Terdapat empat alternatif 

strategi yaitu strategi SO, WO, ST, dan WT. Data dan informasi yang digunakan oleh 

masing-masing strategi ini diperoleh dari analisis SWOT 

Analisis matriks SWOT bertujuan untuk mengembangkan strategi alternatif organisasi 

yang mendukung strategi pertumbuhan yang sesuai dengan posisi organisasi. Analisis 

ini didasarkan pada suatu organisasi yang efektif akan memaksimalkan kekuatan dan 

peluang serta meminimalkan kelemahan dan ancaman. Jika diterapkan dengan baik, 

asumsi sederhana ini akan berdampak sangat besar atas rancangan suatu strategi yang 

berhasil. 

  



78 
 

Tabel 4.3 

Matrik SWOT UD. Berkah Component Indonesia  
  

SW 

 

 

 

 

 

 

OT 

STRENGTH 

1. Produknya menyerupai produk 

luar Negeri 

2. Harga terjangkau dibanding 

produk brand luar Negeri 

3. Kualitas produk yang berkualitas 

premium 

4. Pemesanan yang mudah dari 

distributor terdekat 

5. Memiliki kedekatan dengan 

supplier bahan baku 

6. Mempunyai distributor di seluru 

Kota besar 

7. Mempunyai brand image yang baik 

di beberapa Kota besar 

8. Positive WOM (Word Of Mouth) 

9. Pegawai produksi yang tenaga ahli 

WEAKNESS 

1. Pembuatan matras 

manual 

2. Tidak 

mengklasifikasikan 

persediaan di Gudang 

3. Ketidak disiplinnya 

karyawan dalam masuk 

kerja 

4. Sistem produksi yang 

lambat 

5. Sistem Manajemen 

yang masih tradisional 

 

OPPORTUNITY 

1. Meningkatnya Teknologi Informatika 

2. Tingginya tingkat pertumbuhan Mobil 

berkendaraan beroda empat. 

3. Kesadaran Masyarakat dalam 

Memilih Produk Berkualitas 

Premium. 

4. Tingkat persaingan relatif kecil 

dikelas super car 

5. Kualitas produk menyerupai kualitas 

produk luar Negeri dengan harga 

terjangkau. 

6. Banyaknya permintaan produk baru 

7. Perusahaan masih mempunyai 

peluang untuk memperlebar pasar. 

8. Adanya event pameran setiap 

tahunnya  

Strategi SO 

1. Perusahaan memproduksi produk 

berkualitas premium dengan harga 

yang terjangkau   

2. Perusahaan memanfaatkan peluang 

pasar yang luas dengan menggunakan 

positive WOM  

3. Perusahaan memperluas pasar dengan 

memanfaatkan brand image yang baik 

4. Tingginya permintaan dimanfaatkan 

perusahaan dengan memudahkan 

konsumen untuk melakukan 

pemesanan 

Strategi WO 

1. Diterapkannya sanksi 

karena tidak 

kedisiplinan karyawan 

2. Untuk memenuhi 

banyaknya memenuhi 

produk baru 

3. Membenahi system 

manajemen yang masih 

tradisional dengan 

memanfaatkan 

teknologi informatika 

terkini. 

 

THREAD 

1. Ancaman produk dari luar Negeri 

2. Rentan kenaikan dollar terhadap 

harga bahan baku 

3. Perusahaan sejenis yang lebih efisien 

waktu 

4. Adanya produk subtitusi  

5. Jumlah pesaing meningkat 

 

Strategi ST 

1. Kualitas produk dari perusahaan 

menyerupai kualitas produk impor 

2. Adanya brand image yang baik di 

mata masyarakat untuk peningkatan 

daya saing 

3. Mudahnya cara pemesanan yang ada, 

akan mempertahankan daya saing 

saat pesaing meningkat 

Strategi WT 

1. Meningkatkan pelayanan 

dan kualitas 

2. Meningkatkan SDM 

3. Mengklasifikasikan 

persediaan di gudang 

agar produksi berjalan 

dengan efisien dan tidak 

kalah dengan pesaing 

yang memikirkan 

efisiensi waktu. 

Sumber : Analisis SWOT, diolah 2018 

 

Matriks SWOT pada tabel 4.7 didapatkan dari matriks SW dan OT. Pada matriks 

peluang memiliki skor total yang lebih tinggi daripada ancaman dan matriks kelemahan 

memiliki nilai lebih tinggi daripada kekuatan. Hasil untuk matriks SWOT untuk UD 

Berkah Component Indonesia terletak pada strategi SO.  Bertujuan untuk memperbaiki 

kelemahan internal dengan cara mengambil keuntungan dari peluang eksternal. Dari 
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strategi SO yang diambil diatas, terdapat lima alternatif strategi yang bisa dilakukan 

oleh perusahaan antara lain: 

1. Perusahaan memproduksi produk berkualitas premium dengan harga terjangkau 

2. Perusahaan memanfaatkan peluang pasar yang luas dengan menggunakan  

positif WOM 

3. Perusahaan memperluas pasar dengan memanfaatkan brand image yang baik 

4. Tingginya  permintaan dimanfaatkan perusahaan dengan memudahkan 

konsumen untuk melakukan pemesanan 

4.6 Analisis Pemilihan Strategi Kualitatif 

Tahapan berikutnya adalah menentukan alternatif strategi bisnis unit berdasarkan 

letak posisi kuadran, salah satu metode yang berguna dalam melakukan penilaian ini 

adalah untuk memvisualisasikan analisis melalui matriks SWOT yang dilakukan 

pembobotan dari masing-masing poin SWOT dengan cara: 

a. Langkah pertama adalah untuk mengukur besarnya masing-masing elemen di 

dalam matriks. Besaran mengacu pada seberapa kuat setiap elemen mempengaruhi 

perusahaan. Metode sederhana adalah dengan menggunakan skala 1 (magnitudo 

rendah), 2 (magnitude sedang), atau 3 (magnitudo tinggi) untuk setiap kekuatan dan 

peluang, dan -1 (magnitudo rendah), -2 (magnitude sedang), atau - 3 (tinggi) untuk 

setiap kelemahan dan ancaman.  

b. Langkah kedua adalah menilai kepentingan setiap elemen dengan menggunakan 

skala 1 (kepentingan lemah), 2 (kepentingan rata-rata), atau 3 (kepentingan utama) 

untuk semua elemen dalam matriks. 

c. Langkah terakhir adalah mengalikan peringkat besarnya dengan peringkat 

pentingnya untuk menciptakan nilai total untuk setiap elemen.  
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Tabel 4.4 

Penilaian Kuantitaif MATRIX SWOT 
 

Strength  M I R Opportunity  M I R 

Produknya menyerupai 

produk luar Negeri 

3 3 9 Meningkatnya Teknologi 

Informatika  

3 3 9 

Harga terjangkau dibanding 

produk brand luar Negeri 

3 3 9 Tingginya tingkat 

pertumbuhan kendaraan 

berkendaraan beroda empat  

3 3 9 

Kualitas produk yang 

berkualitas premium 

3 3 9 Kesadaran Masyarakat dalam 

Memilih Produk Berkualitas 

Premium  

3 3 9 

Pemesanan yang mudah dari 

distributor terdekat 

2 3 6 Produk yang diminati di 

karenakan kualitas sama 

dengan produk luar Negeri 

yang terkenal dengan harga 

jual yang tidak seberapa tinggi  

3 3 9 

Memiliki kedekatan dengan 

supplier bahan baku 

3 2 6 Banyaknya permintaan 

produk baru  

2 2 4 

Mempunyai distributor di 

seluru Kota besar 

2 3 6 Perusahaan masih mempunyai 

peluang untuk memperlebar 

pasar 

2 3 9 

Positiv WOM (Word Of 

Mouth) 

1 2 2 Adanya event pameran setiap 

tahunnya 

3 3 9 

Pegawai produksi yang tenaga 

ahli 

3 3 9     

        

Weakness    Thread    

Pembuatan matras manual -1 3 -3 Ancaman produk dari luar 

negeri 

-1 3 -3 

Tidak mengklasifikasikan 

persediaan di Gudang 

-1 3 -3 Rentan kenaikan dollar 

terhadap harga bahan baku 

-1 3 -3 

Ketidak disiplinnya karyawan 

dalam masuk kerja 

-2 3 -6 Perusahaan sejenis yang lebih 

efisien waktu 

-1 3 -3 

Sistem produksi yang lambat -3 2 -6 Adanya produk subtitusi -1 2 -2 

Sistem Manajemen yang masih 

tradisional 

-2 3 -6 Jumlah pesaing meningkat -3 3 -9 

 

Berdasarkan pada tabel penilaikan kuantitatif diatas UD. Berkah Component 

Indonesia dapat dihitung melalui:  

S – W = X 

18 – 12= 6 X 

O – T = Y 

18 – 12 = 6 Y  
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4.7 Pembahasan  

Untuk menentukan diagram SWOT UD Berkah Component Indonesia terletak pada 

posisi Kuadran I dan menggunakan Growth oriented strategy. Analisis diagram 

SWOT adalah sebagai berikut: 

Gambar 4.6 

Diagram SWOT UD. Berkah Component Indonesia 

 

Peluang 

 

 

 

 

 

 

      

            Kelemahan   kekuatan 

 

 

 

 

 

 

 

Ancaman  

Sumber: Diagram SWOT, diolah 2018 

 

Berdasarkan hasil analisis diagram SWOT diatas dapat disimpulkan bahwa 

perusahaan UD Berkah Component Indonesia berada pada sel I. Dimana terlihat bahwa 

perusahaan berada pada posisi agressive. Fokus dari strategi untuk perusahaan 

semacam ini adalah integrasi baik kedepan maupun ke belakang dan integrasi 

horizontal, penetrasi pasar, pengembangan pasar, pengembangan produk dan 

diversifikasi. 

Dalam strategi agressive, pemilik usaha UD Berkah Component Indonesia harus  

memanfaatkan peluang yang ada di pasar seperti  tingginya  pertumbuhan knalpot, dan 

permintaan akan produk baru harus direspon dengan menggunakan  kekuatan  yang 

y 

x 
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dimiliki oleh perusahaan sehingga dapat mencapai tujuan perusahaan secara maksimal. 

Berdasarkan hasil analisis SWOT, SWOT Matriks, Diagram SWOT strategi yang 

menurut peneliti perlu dilakukan berdasarkan urutan terdahulu adalah: 

1.Perusahaan memproduksi produk dengan kualitas premium dengan harga yang 

terjangkau. UD Berkah Component Indonesia harus dapat memproduksi produk 

dengan kualitas tinggi dengan harga yang terjangkau dengan memanfaatkan 

kedekatan dengan distributor yang mendapatkan harga bahan baku dengan harga 

terjangkau sehingga dapat membuat konsumen puas akan kualitas produk yang 

bagus dengan harga yang terjangkau. Tujuan umum pembentukan kualitas produk 

itu sendiri adalah untuk meyakinkan konsumen bahwa produk yang terbaik 

menurut kebutuhan konsumen. Bahkan untuk lebih meyakinkan perusahaan yang 

berani memberi jaminan ganti rugi bila produknya tidak berkualitas atau tidak 

sesuai dengan promosi yang disampaikan. 

2. Perusahaan memperluas pasar dengan memanfaatkan brand image yang baik di 

konsumen. Brand image merupakan citra merek yang merupakan persepsi terhadap 

produk dan perusahaan yang ada didalam benak pelanggan. Brand image juga 

merupakan jaminan akan kualitas yang ditawarkan oleh perusahaan kepada 

konsumen. Brand image UD Berkah Component Indonesia selama ini baik di mata 

konsumen sehingga memudahkan konsumen dalam melakukan penetrasi pangsa 

pasar baru dan memperluas pasar yang masih terbuka lebar yang selama ini belum 

dimanfaatkan secara maksimal oleh perusahaan.  Brand image yang ada 

mempermudah perusahaan untuk melakukan penetrasi pasar baru sehingga 

menunjang pertumbuhan perusahaan di masa yang akan data. 

3. Perusahaan mengunakan peluang pasar yang luas dengan memanfaatkan positif 

WOM. WOM yang positif ini didukung adanya brand image UD Berkah Component 
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Indonesia yang baik sehingga konsumen yang sudah melakukan pembelian 

sebelumnya ikut memasarkan produk UD Berkah Component Indonesia secara tidak 

langsung melalui rekomendasi-rekomendasi yang diberikan kepada potential user 

yang ada. Hal ini menjadi keuntungan tersendiri bagi UD Berkah Component 

Indonesia karena WOM merupakan saluran komunikasi pemasaran yang bebas 

biaya dan memiliki efektivitas tinggi. Brand image yang baik memberikan pengaruh 

kepada WOM positif yang ada dikonsumen sehingga memudahkan perusahaan 

ketika melakukan penetrasi pasar. 

4. Perusahaan memanfaatkan permintaan pasar yang tinggi dengan mempermudah 

pemesanan oleh konsumen. Pemesanan menjadi salah satu faktor yang 

dipertimbangkan oleh konsumemn ketika akan melakukan pembelian produk, 

untuk memanfaatkan peluang ini UD Berkah Component Indonesia harus 

mempermudah proses pemesanan yang dilakukan oleh konsumen dengan 

mempercepat proses produk UD Berkah Component Indonesia ke konsumen yang 

akan memesan barang sehingga konsumen merasa akan terlayani dengan baik. 


