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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian dilaksanakan di UKM Kerupuk AK Kediri berkaitan dengan 

strategi pemasaran produk kerupuk. Waktu pelaksanaan penelitian dimulai pada 

bulan September 2015 sampai selesai. Pengolahan data dilakukan di 

Laboratorium Komputasi dan Analisis Sistem, Jurusan Teknologi Industri 

Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Brawijaya Malang. 

 
3.2 Batasan Masalah 

Batasan masalah dari penelitian ini bertujuan agar permasalahan yang 

diteliti tidak meluas. Batasan masalah dari penelitian ini adalah menganalisa 

faktor lingkungan yang meliputi kekuatan (kualitas, umur simpan, keragaman 

produk, potongan harga, lokasi distribusi, hubungan masyarakat) dan kelemahan 

(kemasan, nama merek, perbandingan harga produk, jangkauan distribusi, media 

promosi penjualan) serta faktor eksternal yang meliputi peluang (harga bahan, 

kualitas bahan, daya beli masyarakat, karakteristik pembeda sebagai nilai 

tambah produk) dan ancaman (persaingan produk sejenis, pendatang baru, 

inflasi, jumlah pesaing). 

 
3.3 Prosedur Penelitian 

Tahapan penelitian disusun agar penelitian dapat berjalan secara 

sistematis. Tahapan-tahapan tersebut disusun diagram alir prosedur penelitian 

seperti pada Gambar 3.1. Secara lebih rinci tahapan dalam penelitian ini sebagai 

berikut: 

 
1. Survey Pendahuluan dan Identifikasi Masalah 

Penelitian ini dimulai dengan survey pendahuluan dan identifikasi 

masalah pada UKM Kerupuk AK yang berlokasi di Jalan Letjen Suprapto II/17B 

Kota Kediri. Kegiatan survey ini bertujuan untuk mengetahui kondisi 

perusahaan dan mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi 

perusahaan. Survey dilakukan dengan wawancara dengan pemilik UKM 

Kerupuk AK dan melakukan pengambilan data yang mendukung penelitian ini. 
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Survey Pendahuluan Studi Literatur

Identifikasi dan Perumusan Masalah

Identifikasi Variabel dan Indikator

Penentuan Responden

Penyusunan

Kuesioner 

Pengumpulan Data untuk Validasi dan 

relibilitas

Uji Validasi dan Relibilitas

 Valid dan Reliabel

Pengumpulan Data

Analisis Data dan Pengolahan Hasil

Kesimpulan dan Saran

Ya 

Tidak 

 

Gambar 3.1 Prosedur Penelitian 

 

2. Studi Literatur 

Studi literatur memuat uraian sitematis tentang kajian literatur dan hasil 

penelitian sebelumnya yang ada hubungannya dengan penelitian yang akan 

dilakukan. Studi literatur bertujuan untuk mencari informasi yang relevan 

dengan masalah yang akan diteliti dan mengkaji beberapa teori dasar yang 

relevan dengan masalah yang akan diteliti. Studi literatur ini dilakukan dengan 

cara mempelajari beberapa referensi literatur dari buku, jurnal, dan penelitian 

terdahulu yang terkait dengan pengendalian persediaan bahan baku. 
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3. Identifikasi dan Perumusan Masalah 

Identifikasi masalah dilakukan untuk memudahkan peneliti untuk 

menentukan tahapan-tahapan dalam penelitian dengan lebih jelas. 

Permasalahan yang dihadapi oleh UKM Kerupuk AK adalah pada 

pengembangan usaha perusahaan. perumusan masalah pada pnelitian ini 

adalah menentukan alternatif dan prioritas strategi pengembangan usaha yang 

tepat untuk UKM Kerupuk AK. 

 

4. Identifikasi Variabel dan Indikator 

Identifikasi variabel yang digunakan pada penelitian ini adalah faktor 

internal dan eksternal UKM Kerupuk AK. Faktor internal adalah kekuatan dan 

kelemahan UKM Kerupuk AK, sedangkan faktor eksternal adalah peluang dan 

ancaman. Variabel dan indikator penelitian faktor internal dapat dilihat pada 

Tabel 3.1 dan faktor eksternal dapat dilihat pada Tabel 3.2. 

Tabel 3.1  lingkungan Internal Perusahaan 

Variabel Indikator Definisi 

Produk  1. Kualitas  
(Kotler, 2004) 

 
2. Kemasan  

(Kotler, 2004) 
3. Umur simpan 

(Kotler, 2004) 
4. Nama merek  

(Kotler, 2004) 
5. Keragaman produk  

(Kotler, 2004) 

- Rasa yang ditawarkan UKM 
Kerupuk AK pada produk kerupuk 

- Kerenyahan kerupuk AK 
Bahan pengemas yang digunakan 
untuk melindungi produk 
Daya tahan kerupuk AK 
 
Nama dagang yang digunakan UKM 
Kerupuk AK sebagai identitas produk 
Macam-macam pilihan rasa dan 
bentuk kerupuk AK 

Harga 1. Perbandingan harga 
produk 
(Kotler, 2004) 

2. Potongan harga / bonus 
(Kotler, 2004) 

Penetapan harga kerupuk AK 
dibandingkan dengan kerupuk pesaing 
yang sejenis 
Memberikan potongan harga atau 
bonus ketika membeli produk kerupuk 
AK 

Saluran 
distribusi 

1. Lokasi distribusi 
(Crevens, 1999) dalam 
(Yonaldi, 2011) 

2. Jangkauan distribusi 
(Crevens, 1999) dalam 
(Yonaldi, 2011) 

Kemudahan mendapatkan Kerupuk 
AK karena lokasi yang strategis 
 
Penambahan pengecer UKM Kerupuk 
AK 

Promosi 1. Hubungan Masyarakat 
(Siswanto, 1968) dalam 
(Yonaldi, 2011) 

2. Media promosi penjualan 
(Siswanto, 1968) dalam 
(Yonaldi, 2011) 

Citra dan reputasi UKM Kerupuk AK di 
masyarakat 
 
Media promosi yang digunakan UKM 
untuk memasarkan kerupuk AK 

 



 

17 
 

 

Tabel 3.2  lingkungan Eksternal Perusahaan 

Variabel Indikator Definisi 

Pesaing  1. Persaingan produk 
sejenis 
(Kotler, 2004) 

 
2. Pendatang baru 

(Kotler, 2004) 
 
 
 
3. Jumlah pesaing 

(Porter, 2008) 
 

4. Karakteristik pembeda 
sebagai nilai tambah 
produk 
(Porter, 2008) 

Banyaknya pesaing berdampak pada 
peningkatan kualitas produk UKM 
Kerupuk AK untuk tetap bertahan di 
pasar 
Pesaing pendatang baru berdampak 
pada posisi UKM Kerupuk AK, sehingga 
manajemen harus mempersiapkan 
strategi khusus untuk tetap bertahan di 
pasar 
Banyaknya pesaing yang mempengaruhi 
UKM Kerupuk AK untuk meningkatkan 
kualitas 
Produk Kerupuk AK tidak hanya memiliki 
kebutuhan dasar, tetapi juga memiliki 
suatu nilai tambah (keunikan) dibanding 
produk lain 

Pemasok 1. Harga bahan 
(Umar, 2003) 

 
 

2. Kualitas bahan 
(Umar, 2003) 

 

Pemasok memiliki kemampuan 
menaikkan dan menurunkan harga 
bahan baku dan bahan pendukung 
kerupuk AK 
Pemasok berpengaruh terhadap kualitas 
bahan baku dan bahan pendukung 
kerupuk AK 

Ekonomi 1. Daya beli masyarakat 
(Hamid, 2006) 

2. Inflasi 
 (Assauri, 2010) 
 

 

Kemampuan masyarakat untuk membeli 
kerupuk AK 
Kenaikan harga atas barang atau jasa 
dalam kurun waktu tertentu akibat 
pertumbuhan ekonomi atau terlalu 
banyak uang beredar 

 

5. Penentuan Responden 

Responden dari penelitian ini terdiri dari: 

a. Responden pakar, yaitu responden yang mengetahui kondisi internal dan 

eksternal UKM Kerupuk AK. Responden pakar dalam penelitian ini adalah 

pemilik UKM, kepala produksi, dan kepala pemasaran. Pemilik 

mengetahui semua kondisi UKM mulai awal berdiri, kepala produksi 

mengetahui semua aktivitas dan jadwal produksi UKM, dan kepala 

pemasarn mengetahui semua aktivitas manajemen pemasaran UKM. 

Responden ini akan menilai bobot dan ratting faktor internal dan eksternal 

UKM Kerupuk AK dan menilai kuesioner QSPM. Pada penelitian ini 

responden pakar akan menilai lingkungan internal yang meliputi variabel 

produk, harga, saluran distribusi, dan promosi serta lingkungan eksternal 

perusahaan yang meliputi variabel pesaing, pemasok, dan ekonomi. 
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b. Konsumen UKM Kerupuk AK, yaitu konsumen yang pernah membeli dan 

mengkonsumsi kerupuk AK. Hasil kuesioner dari responden digunakan 

untuk mengukur persepsi konsumen terhadap produk UKM Kerupuk AK. 

Pada penelitian ini konsumen akan menilai lingkungan internal 

perusahaan yang meliputi variabel produk, harga, saluran distribusi, dan 

promosi. 

Dalam penelitian ini, ukuran sampel konsumen dihitung menggunakan 

linier time function. Menurut Sugiyono (2006), salah satu metode yang paling 

tepat untuk penelitian dengan menggunakan kuesioner yang dirumuskan 

sebagai berikut: 

   
     

  
       (1) 

Keterangan: 

n = Jumlah sampel 

T = Waktu yang tersedia untuk penelitian selama satu bulan 15 hari X 8 

jam/hari = 120 jam 

   = Waktu tetap yang tidak tergantung besarnya sampel, yaitu waktu 

pengambilan sampel, 7 jam/hari X 15 hari (10 hari dilakukan di 

pengecer dan 5 hari dilakukan di UKM Kerupuk AK) = 105 jam 

   = Waktu yang digunakan dalam pengambilan sampel, yaitu waktu 

yang digunakan responden untuk mengisi kuesioner selama 15 hari 

(diasumsikan setiap responden membutuhkan waktu 0,25 jam atau 

15 menit) 

Maka,    
                  

        
                       

 

6. Penyusunan Kuesioner 

Kuesioner merupakan sarana untuk memperoleh data langsung dari pihak 

manajemen dan konsumen UKM Kerupuk AK. Penelitian ini menggunakan tiga 

jenis kuesioner, yaitu: 

a. Kuesioner pembobotan dan ratting faktor strategis internal dan eksternal 

UKM Kerupuk AK. Kuesioner ini akan diisi oleh responden pakar 

menggunkan analisis SWOT. Bentuk kuesioner ditunjukkan pada Lampiran 

1. 
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b. Kuesioner penilaian dan ratting faktor strategis yang diisi oleh responden 

konsumen UKM Kerupuk AK. Bentuk kuesioner ditunjukkan pada Lampiran 

2.  

c. Kuesioner ketiga adalah kuesioner penialaian, pembobotan strategi 

menggunakan metode QSPM. kuesioner ini diisiolehpemilik UKM Kerupuk 

AK. Bentuk kuesioner ditunjukkan pada Lampiran 3.  

Kuesioner yang dipakai adalah kuesioner pertanyaan tertutup, yaitu 

responden diberi pertanyaan yang sudah terdapat alternatif jawabannya. Pada 

pertanyaan tertutup jawaban responden relatif singkat karena responden cukup 

memilih jawaban yang telah tersedia dan dianggap paling cocok dengan 

pendapatnya. Pertanyaan yang digunakan dalam kuesioner adalah 

memberikan bobot  dan ratting dari lingkungan internal-eksternal dan alternatif 

strategi yang akan mempengaruhi berkembangnya UKM Kerupuk AK. 

 
7. Pengumpulan Data 

Data yang digunakan pada penelitian ini adalah: 

a. Data primer, yaitu data yang didapat secara langsung dari sumber utama. 

Data primer dari penelitian ini adalah wawancara dengan pihak manajemen 

UKM Kerupuk AK yaitu pemilik UKM, kepala produksi, dan kepala 

pemasaran. 

b. Data sekunder, yaitu data yang tidak diperoleh secara langsung dari 

sumber utama. Data sekunder dari penelitian ini adalah studi pustaka 

seperti buku, jurnal, skripsi, dan penelitian terdahulu yang mendukung. 

Penelitian ini menggunakan tiga metode pengumpulan data, yaitu: 

a. Wawancara 

Wawancara adalah teknik yang digunakan untuk mencari dan 

mengumpulkan data melalui tanya jawab dengan pemilik dan karyawan 

UKM Kerupuk AK. 

b. Kuesioner 

Kuesioner adalah teknik pengumpulan data dengan member pertanyaan 

kepada responden dan responden memberikan respon timbal balik 

terhadap pertanyaan yang diberikan.  
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c. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

mengumpulkan dan mengambil data, catatan, dan dokumen yang ada di 

UKM Kerupuk AK yang akan diolah sebagai bahan penelitian. 

 
8. Uji Validitas 

Validasi adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan 

suatu instrumen. Suatu alat ukur dikatakan valid jika alat ukur ini mengukur apa 

yang seharusnya diukur. Sebuah data dapat dikatakan valid apabila 

menunjukkan apa yang diinginkan dan dapat mengungkapkan data dari 

variabel yang diteliti secara tepat. Tingkat validasi sebuah instrumen 

menunjukkan sejauh mana data yang diperoleh tidak menyimpang dari 

gambaran tentang variabel yang diinginkan (Arikunto, 2006). Validasi kuesioner 

oleh konsumen dapat diukur menggunakan rumus Korelasi Product Moment 

sebagai berikut: 

 

  
              

                               
    (2) 

Keterangan: 

r = Nilai korelasi 

X  = Nilai skor pertanyaan 

Y  = Total nilai skor pada seluruh pertanyaan 

n =  Jumlah sampel 

Nilai r hitung yang diperoleh akan dibandingkan dengan r tabel product 

moment pada tabel taraf signifikansi 0,05. Apabila r hitung > r tabel maka 

instrumen atau item pertanyaan berkorelasi signifikan terhadap skor total 

(valid). Sebaliknya jika r hitung < r tabel maka instrumen atau item pertanyaan 

tidak berkorelasi signifikan terhadap skor total (tidak valid). Taraf siginfikasi 5% 

digunakan dalam penelitian ini karena semakin kecil angka taraf signifikasi, 

maka penelitian semakin baik, tetapi semakin kecil peluang untuk menerima 

pengujian. Pemelihan taraf signifikasi 5% sudah menjadi kesepakatan di 

kalangan ilmuwan dalam penelitian sosial (Mc Call, 1970 dalam Azwar, 2005) 

sedangkan taraf ketelian 1% biasanya digunakan untuk penelitian laboratorium 

dengan tingkat ketelitian tinggi (mungkin karena didukung peralatan yang 

canggih). Untuk kueisoner yang diberikan kepada responden ahli, validitas 

dilakukan dengan cara content validity yaitu validitas yang diestimasi lewat 
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pengujian terhadap isi tes dengan analisis rasional. Content validity digunakan 

agar item-item dalam tes mencangkup keseluruhan kawasan yang akan diukur 

sehingga isi tes mencerminkan atribut yang akan diukur. 

 
9. Uji Reliabilitas 

Reliabilitas merupakan alat untuk mengukur suatu kuesioner yang 

merupakan indikator dari variabel. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau 

handal apabila jawaban responden terhadap pertanyaan adalah konsisten atau 

stabil (Umar, 2007). Uji reliabilitas dapat diukur menggunakan rumus Alpha 

Cronbach sebagai berikut: 

    
 

   
     

  
 

  
        (3) 

Keterangan: 

r = Nilai reliabilitas 

K = Banyaknya butir pertanyaan 

   = Varian butir 

   = Varian total 

 
Dasar pengambilan keputusan pada reliabilitas adalah jika nilai reabilitas 

lebih besar dari r table maka item-item angket yang digunakan dinyatakan 

reliable, sebaliknya jika nilai reliabilitas lebih kecil dari r table maka item-item 

angket yang digunakan tidak reliable. Suatu instrumen dapat dikatakan 

terpercaya (reliabel) apabila nilai koefisien reliabilitasnya ≥ 0,6. Intepretasi 

reabilitas instrumen dapat dilihat pada Tabel 3.3. 

Tabel 3.3 Intepretasi Reabilitas Instrumen 

Besarnya Nilai r Itepretasi 

0,80 – 1,00 Tinggi 
0,60 – 0,80 Cukup 
0,40 – 0,60 Agak rendah 
0,20 – 0,40 Rendah 
0,00 – 0,20 Sangat rendah 

Sumber: Arikunto (2006) 

10. Analisa Data dan Pengolahan Hasil 

Pada penelitian ini menggunakan tiga metode pengolahan data yang 

saling berkaitan, yaitu matriks IFE (Internal Factor Evaluation), matriks EFE 

(Eksternal Factor Evaluation), matriks SWOT, dan matriks QSPM. Matriks IFE 

digunakan untuk menganalisis lingkungan internal UKM Kerupuk AK, 
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sebaliknya matriks EFE digunakan untuk menganalisis lingkungan eksternal 

UKM Kerupuk AK. Matriks SWOT digunakan untuk menentukan beberapa 

alternatif strategi pengembangan UKM Kerupuk AK. Matriks QSPM digunakan 

untuk menentukan prioritas strategi yang akan diambil untuk pengembangan 

UKM Kerupuk AK. Diagram alir analisa data dan pengolahan hasil dapat dilihat 

pada Gambar 3.2. Secara lebih terperinci analisis data dan pengolahan hasil 

adalah sebagai berikut: 

 

Tahap 1: The Input Stage

Matriks IFE matriks EFE

Tahap 2: The Matching Stage

Matriks IE Matriks SWOT

Tahap 3: The Decision Stage

Matriks QSPM

 

Gambar 3.2 Diagram Alir Analisis Data dan Pengolahan Hasil 

  
a. The Input Stage 

Pengembangan dapat dilakukan dengna beberapa tahapan bedasarkan 

data lingkungan internal dan eksternal UKM Kerupuk AK yang diperoleh dari 

pengisian dan pengolahan kuesioner. Pada tahapan pemasukan (the input 

stage) yang digunakan adalah matriks IFE (Internal Factor Evaluation) dan 

matriks EFE (Eksternal Factor Evaluation). Analisis internal digunakan untuk 

mengetahui kekuatan dan kelemahan UKM Kerupuk AK. Matriks EFE 

digunakan untuk menganalisa faktor-faktor yang menjadi peluang dan ancaman 

dari UKM Kerupuk AK. 

Tahapan-tahapan dalam penyusunan matriks IFE dan EFE adalah 

sebagai berikut: 

1) Identifikasi faktor internal dan eksternal perusahaan 

Tahapan dalam mengidentifikasi faktor internal adalah dengan mendata 

semua kekuatan dan kelemahan UKM Kerupuk AK. Data dengan faktor positif 

atau kekuatan ditulis sebelum faktor negatif atau kelemahan UKM Kerupuk AK. 

Pada faktor eksternal, peluang ditulis terlebih dahulu sebelum ancaman dari 

UKM Kerupuk AK. 
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2) Pemberian bobot setiap faktor 

Penentuan bobot pada analisis internal dan eksternal perusahaan 

dilakukan degan cara mengajukan pertanyaan kepada pihak manajemen atau 

ahli strategi menggunakan metode paired comparison (perbandingan 

berpasangan) (David, 2004). Penilaian bobot faktor internal dan eksternal 

perusahaan dapat dilihat pada Tabel 3.3 dan Tabel 3.4. 

Tabel 3.4 Penilaian Bobot Faktor Strategi Internal 

Faktor Srategi Internal A B  C  D  ..... Total  Bobot  

A        
B        
C        
D        

........        
Total         

Sumber : David (2004) 

Tabel 3.5 Penilaian Bobot Faktor Strategi Eksternal 

Faktor Srategi  Eksternal A B  C  D  ..... Total  Bobot  

A        
B        
C        
D        

........        
Total         

Sumber : David (2004) 

 
Matriks tersebut digunakan untuk memberikan bobot setiap faktor 

penentu internal dan eksternal. Penentuan tersebut menggunakan skala 1, 2, 

dan 3. Skala yang digunakan untuk pengisian kolom tersebut adalah sebagai 

berikut: 

1 = Jika faktor eksternal atau internal pada baris/horizontal kurang penting 

daripada faktor strategis eksternal dan internal pada kolom/vertikal  

2 = Jika faktor strategis eksternal atau internal pada baris/horizontal sama 

penting daripada faktor strategis eksternal dan internal pada 

kolom/vertikal 

 
3 = Jika faktor strategis eksternal dan internal pada baris/horizontal lebih 

penting daripada faktor strategi eksternal dan internal pada 

kolom/vertikal 
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Menurut Dudiagunoviani (2009), bobot setiap faktor diperoleh dengan 

menentukan nilai setiap faktor terhadap jumlah nilai keseluruhan faktor dengan 

rumus: 

    
  

   
 
   

      (4) 

Keterangan: 

ai = Bobot variabel ke – i 

   = Nilai variabel ke – i 

i = 1, 2, 3, ..... , m 

m = Jumlah variabel 

Bobot yang diperoleh bekisar antara 0,0 (tidak penting) sampai 1,0 

(sangat penting) di setiap faktor. Faktor yang dinilai berpengaruh besar pada 

prestasi perusahaaan akan diberi bobot tertinggi tanpa memperdulikan apakah 

faktor kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Jumlah dari semua bobot 

harus sama dengan 1,0. 

3) Pemberian nilai ratting pada matriks Internal Factor Evaluation (IFE)  

Pemberian nilai ratting akan memberikan tingkat faktor strategi kekuatan 

yang akan berpengaruh pada pengembangan UKM Kerupuk AK. Menurut 

David (2004), ratting (peringkat) menggambarkan seberapa besar efektif 

strategi perusahaan saat ini dalam merespon faktor strategis yang ada. 

Pemberian nilai ratting untuk kekuatan bedasarkan nilai berikut: 

1 = Faktor merupakan kekuatan kecil yang berpengaruh kecil 

2 = Faktor merupakan kekuatan kecil yang berpengaruh besar 

3 = Faktor merupakan kekuatan utama yang berpengaruh kecil 

4 = Faktor merupakan kekuatan utama yang berpengaruh besar 

Sedangkan pemberian nilai ratting untuk kelemahan bedasarkan nilai 

berikut: 

1 = Faktor merupakan kelemahan utama yang berpengaruh besar 

2 = Faktor merupakan kelemahan utama yang berpengaruh kecil 

3 = Faktor merupakan kelemahan kecil yang berpengaruh besar 

4 = Faktor merupakan kelemahan kecil yang berpengaruh kecil 

 

4) Pemberian nilai ratting pada matriks Eksternal Factor Evaluation (EFE)  

Pemberian nilai ratting akan memberikan tingkat faktor strategi pada 

kemampuan meraih peluang yang akan berpengaruh pada pengembangan 
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UKM Kerupuk AK. Pemberian nilai ratting untuk kekuatan bedasarkan nilai 

berikut: 

1 = Mempunyai kemampuan tidak baik meraih peluang 

2 = Mempunyai kemampuan cukup baik meraih peluang 

3 = Mempunyai kemampuan baik meraih peluang 

4 = Mempunyai kemampuan sangat baik meraih peluang 

Pemberian nilai ratting untuk besarnya ancaman bedasarkan nilai berikut: 

1 = Ancaman memberikan pengaruh yang sangat kuat 

2 = Ancaman memberikan pengaruh yang kuat 

3 = Ancaman memberikan pengaruh yang lemah 

4 = Ancaman memberikan pengaruh yang sangat lemah 

 
Tabel 3.6 Tabel Matriks IFE 

Faktor-faktor Internal Bobot (a) Ratting (b) Nilai timbangan 
(c) = (a) X (b) 

Kekuatan    
1. ..............................    

Kelemahan     
1. .............................    

Jumlah  1,0   

 

Tabel 3.7 Tabel Matriks EFE 

Faktor-faktor Eksternal Bobot (a) Ratting (b) Nilai timbangan 
(c) = (a) X (b) 

Peluang    
1. ..............................    

Ancaman      
1. .............................    

Jumlah  1,0   

Sumber: David (2004) 

 
b. The Matching Stage 

Menurut Umar (2005), terdapat 2 teknik utama dalam tahap pencocokan 

(The Matching Stage) yaitu Matriks Internal Exsternal (IE) dan Matriks SWOT. 

 
1) Matriks Internal Exsternal (IE) 

Setelah melakukan pengukuran matriks IFE dan EFE selanjutnya 

hasilnya akan dipetakan dalam matriks IE. Beberapa alternatif strategi diperoleh 

dari matriks IE. Matriks IE bertujuan untuk memperoleh strategi bisnis yang 

lebih detail dan menilai posisi perusahaan. Menurut David (2004) terdapat dua 
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dimensi pada matriks IE, yaitu total skor matriks IFE pada sumbu X dan matriks 

EFE pada sumbu Y. Gambar matriks IE dapat dilihat pada Gambar 3.3. 

I

(Growth & Build)

II

(Growth & Build)

III

(Hold & 
Maintain)

IV

(Growth & Build)

V

(Hold & 
Maintain)

VI

(Harvest / 
Divest)

VII

(Hold & 
Maintain)

VIII

(Harvest / 
Divest)

IX

(Harvest / 
Divest)

Total Skor IFE

Kuat 3,0 – 4,0 rata-rata 2,0 – 2,9 lemah 1,0 – 1,99

Tinggi

3,0 - 4,0

Rata-rata

2,0 – 2,9

Rendah

1,0 – 1,99

Total Skor EFE

 

Gambar 3.3 Matriks IE 

Sumber: David (2006) 

 
2) Matriks SWOT (Strengths, Weakness, OppurtunitIEs, Threats) 

Tahapan selanjutnya adalah membuat matriks SWOT. Menurut Yuliawati 

(2008), matriks SWOT akan menghasilkan empat sel kemungkinan alternatif 

strategi yaitu S-O (Strengths-OppurtunitIEs), strategi W-O (Weakness-

OppurtunitIEs), strategi W-T (Weakness-Threats), dan strategi S-T (Strengths-

Threats). Menurut Muhammad (2013), langkah-langkah dalam menyusun 

matriks SWOT adalah sebagai berikut: 

a) Mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan yang sekarang dimiliki oleh 

perusahaan. 

b) Mendeteksi lingkungan bisnis mikro dan makro yang memiliki pengaruh 

signifikan terhadap kinerja perusahaan. 

c) Merumuskan pilihan strategi yang mungkin dapat diimplementasikan 

dengan cara melakukan refleksi antara berbagai kemungkinan 

kombinasi dari indikator kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman, 

yaitu: 

- Strategi S-O yang dirumuskan dengan pertimbangan bahwa manajemen 

hendak memanfaatkan kekuatan perusahaan dan keunggulan bersaing 

yang dimiliki untuk mengeksploitasi peluang bisnis yang tersedia. 

- Strategi W-O yang diperoleh ketika manajemen mencoba 

memanfaatkan peluang bisnis yang tersedia untuk mengurangi bahkan 

mengeliminasi kelemahan perusahaan yang ada. 
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- Strategi S-T yang diperoleh apabila manajemen hendak menggunakan 

kekuatan dan keunggulan yang dimiliki untuk menghindari efek negatif 

dari ancaman yang dimiliki. 

- Strategi W-T yang merupakan strategi bertahan yakni strategi bisnis 

dengan meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman. 

Tabel 3.8 Analisis SWOT 

                   Internal  
 
Eksternal  

Kekuatan (S) 
 

Daftar Kekuatan 

Kelemahan (W) 
 

Daftar Kelemahan 

Peluang (O) 
 

Daftar Peluang 

S-O Strategi 
 

Gunakan Kekuatan untuk 
Meraih Peluang 

W-O Strategi 
 

Memperkecil Kelemahan 
dengan Memanfaatkan 

Meraih Peluang 

Ancaman (T) 
 

Daftar Ancaman 

S-T Strategi 
 

Gunakan Kekuatan untuk 
Menghindari Ancaman 

W-T Strategi 
 

Memperkecil Kelemahan 
dan Menghindari Ancaman 

Sumber: David (2004) 

c. The Decision Stage 

Menurut Siahaan (2008), QSPM (Quantitative Strategic Planning Matrik) 

merupakan suatu alat yang digunakan untuk melakukan evaluasi pilihan 

alternatif secara objektif, menetapkan daya tarik relasi dari tindakan alternatif 

yang layak dan memutuskan strategi mana yang dianggap paling baik.Teknik 

QSPM dirancang untuk  menentukan kemenarikan relatif dan mengevaluasi 

pilihan-pilihan strategi alternatif yang dapat dilaksanakan secara objektif, 

berdasarkan faktor-faktor sukses internal dan ekternal yang telah 

diidentifikasikan pada matriks EFE dan IFE sebelumnya. QSPM merupakan 

matriks tahap akhir dalam kerangkan kerja analisis formulasi strategi 

(Purwanto, 2008). Langkah-langkah dalam penyusunan strategi terpilih melalui 

matriks QSPM adalah sebagai berikut (David, 2004): 

1) Membuat daftar peluang/ancaman eksternal dan kekuatan/kelemahan 

internal kunci perusahaan pada kolom kiri QSPM (Tabel 3.8). Informasi 

ini didapatkan dari matriks IFE dan EFE. 

2) Memberikan bobot untuk masing-masing faktor internal dan eksternal 

(bobot yang diberikan sama dengan bobot matriks IFE dan EFE). 
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3) Mengevaluasi matriks tahap 2 (pencocokan) dan identifikasi alternatif 

strategi yang harus dipertimbangkan organisasi untuk diimplementasikan. 

4) Menentukan Nilai Daya Tarik (Attarctiveness Score-AS), didefinisikan 

sebagai angka yang mengidentifikasi daya tarik relatif dari masing-masing 

strategi dalam set alternatif tertentu. 

Nilai 1 = Tidak menarik  Nilai 3 = Menarik  

Nilai 2 = Agak menarik  Nilai 4 = Sangat menarik 

5) Menghitung Total Nilai Daya Tarik (Total Attractive Score-TAS) yang 

diperoleh dengan mengalikan bobot dengan Attractiveness Scores. 

6) Menghitung penjumlahan Total Nilai Daya Tarik. Nilai TAS yang tertinggi 

menunjukkan bahwa strategi tersebut merupakan strategi terbaik untuk 

diprioritaskan. 

Tabel 3.9 Analisis QSPM 

Faktor Kunci Ratting Alternatif Strategi 

Strategi 1 Strategi 2 Strategi 3 

AS TAS AS TAS AS TAS 

Peluang 
- 
- 
Ancaman 
- 
- 
Kekuatan 
- 
- 
Kelemahan 
- 
- 

       

Jumlah         

Sumber: Umar (2008) 

 

Kesimpulan dan Saran 

Tahapan akhir dalam penelitian ini adalah menyusun kesimpulan dan 

saran. Kesimpulan adalah uraian akhir untuk menjawab tujuan dan solusi dari 

permasalahan penelitian ini. Kesimpulan berisi tentang strategi pemasaran 

yang efektif untuk membantu UKM Kerupuk AK. Saran diberikan untuk 

perbaikan dan masukan untuk UKM Kerupuk AK maupun penelitian 

selanjutnya.  


