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RINGKASAN 

 
Permasalahan internal yang terjadi dalam pelaksanaan 

usaha dapat menghambat pengembangan usaha secara jelas 
dan fokus, sehingga perkembangannya stagnan. Beberapa 
permasalahan yang terjadi di UKM Jamu Oetie terkait 
pengelolaan usaha adalah kurangnya modal, brand produk 
belum terlalu dikenal karena produk masih tergolong baru dan 
daya saing tinggi. Pengelolaan masalah dan pengembangan 
usaha diperlukan untuk menjaga stabilitas produk dan penguatan 
potensi usaha, memaksimalkan keunggulan kompetitif sehingga 
mampu memperkuat daya saing usaha. Tujuan dari penelitian ini 
adalah mengidentifikasi kondisi existing model bisnis UKM Jamu 
Oetie dengan pemetaan BMC, mengidentifikasi kekuatan, 
kelemahan, peluang dan ancaman UKM dalam analisis SWOT 
pada elemen BMC, merumuskan strategi pengembangan usaha 
yang dapat dibangun dari hasil analisis SWOT pada elemen 
BMC secara umum, menentukan prioritas strategi alternatif 
strategi pengembangan, serta memetakan BMC pengembangan 
usaha. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
metode Business Model Canvas yang dilakukan dengan analisa 
internal dan eksternal menggunakan matriks IFE dan EFE, serta 
analisa SWOT. Pembobotan strategi menggunakan metode ANP 
untuk mendapatkan prioritas strategi pengembangan usaha. 
Responden sebanyak 5 orang, yakni praktisi usaha (pemilik 
usaha, pekerja produksi dan pekerja pengiriman), dinas terkait 
dan akademisi. Variabel penelitian yang digunakan adalah 
variabel 9 blok BMC meliputi customer segment, value 
proposition, channels, customer relationship, revenue streams, 
key resources, key activities, key partnership, dan cost structure. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Business Model Canvas 
yang dijalankan UKM Jamu Oetie mencakup sembilan elemen. 
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Kekuatan berpengaruh paling besar adalah kualitas produk baik 
dan bebas bahan kimia, kelemahan yang berpengaruh paling 
besar terhadap pengembangan usaha adalah permodalan 
kurang kuat, peluang dengan potensi terbesar dalam 
pengembangan usaha adalah produk diminati konsumen, 
ancaman terbesar dalam pengembangan usaha adalah fluktuasi 
harga bahan baku. Prioritas pertama alternatif strategi 
pengembangan bisnis berdasarkan metode ANP yaitu perluasan 
jangkauan pemasaran, kedua pengendalian dan peningkatan 
kualitas, ketiga pengadaan kegiatan promosi terjadwal, keempat 
budidaya bahan baku kunyit, kelima pengembangan citra merek, 
keenam optimalisasi penggunaan media sosial, ketujuh 
penambahan mitra bisnis baru dan pengelolaan hubungan baik 
dengan mitra bisnis yang sudah ada, dan yang terakhir 
penambahan informasi nilai gizi pada label kemasan.  

 
 
 

Kata Kunci: Business Model Canvas, Pengembangan Bisnis, 
Strategi, UKM  
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SUMMARY 

 
Internal problems that occur in the implementation of a business 
can inhibit business development in a clear and focused manner, 
so that its development is stagnant. Problems that occur in Jamu 
Oetie UKM related to business management are lack of capital, 
product brands are not yet well known and high competitiveness. 
The purpose of this study is to identify the conditions of the 
existing business model of Jamu Oetie UKM by mapping BMC, 
identifying the strengths, weaknesses, opportunities and threats 
of SMEs in the SWOT analysis on BMC elements, formulating 
business development strategies that can be built from the 
results of SWOT analysis on BMC elements in general, 
determine priorities for alternative strategies for development 
strategies, and map business development BMCs. The method 
used in this research is BMC which is done by internal and 
external analysis using IFE, EFE matrix and SWOT analysis. 
Strategy weighting uses the ANP method to get business 
development strategy priorities. The number of expert 
respondents in this study was 5 people from business 
practitioners, related agencies and academics. The research 
variable used is 9 blo BMC variable, incluiding customer 
segment, value proposition, channels, customer relationship, 
revenue streams, key resources, key activities, key partnership, 
and cost structure. The results of this study indicate that the 
Business Model Canvas run by Jamu Oetie UKM includes nine 
elements. The greatest influential strength is good product quality 
and free of chemicals, the weakness that has the biggest 
influence on business development is lack of capital, the 
opportunity with the greatest potential in business development is 
the product demanded by consumers, the biggest threat in 
business development is fluctuation in raw material prices. The 
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first priority alternative business development strategies based 
on the ANP method are expanding marketing reach, second 
controlling and improving quality, third procurement of scheduled 
promotional activities, fourth turmeric cultivation of raw materials, 
fifth developing brand image, sixth optimizing the use of social 
media, seventh addition of new business partners and 
management good relations with existing business partners, and 
finally the addition of nutritional value information on packaging 
labels. 
 
Keywords: Business Model Canvas, Business Development, 
Strategy, SMEs 
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BAB I 
PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 
Jamu merupakan obat tradisional Indonesia yang telah 

digunakan berabad – abad di Indonesia untuk menjaga 
kesehatan (Amalia dan Atik, 2017). Menurut Nurmayasari 
dkk (2018), berdasarkan data Gabungan Pengusaha Jamu, 
penjualan obat herbal/jamu di Indonesia pada tahun 2010 
menembus angka Rp 7,2 triliun dan pada tahun 2011 
mencapai Rp12 triliun, lalu terus meningkat pada tahun 2012 
menjadi Rp 13 triliun. Pendapat ini didukung oleh Zubaidah 
dan Khothibul (2016) dari sisi minuman ringan, bahwa 
petumbuhan pasar dan industri minuman ringan cukup 
pesat, tercatat pada tahun 2013 pertumbuhan industri 
minuman sebesar 8 – 9% per tahun dan pertumbuhan 
pasarnya sebesar 11 – 15% per tahun. Menurut Margalita 
dkk (2015), industri pengolahan merupakan salah satu dari 
tiga sektor utama di wilayah Jawa Timur yang menyumbang 
peran dalam peningkatan Produk Domestik Regional Bruto 
(PDRB) Jawa Timur menjadi lebih tinggi daripada PDRB 
Nasional pada tahun 2013, sebesar 6,79% (Wati dkk, 2014). 

Kondisi pasar minuman ringan dan potensi Jamu 
menjadikan salah satu latar belakang UKM Jamu Oetie 
mengembangkan produk Jamu yang dikemas dalam bentuk 
minuman ringan. UKM Jamu Oetie merupakan salah satu 
UKM di Kota Malang yang memproduksi minuman ringan 
Jamu dengan merk dagang ―Jamu Oetie ‖. Proses produksi 
yang diterapkan oleh UKM Jamu Oetie  dalam 
adalahkombinasi antara make to stock dan make to order 
dengan kapasitas produksi 64 liter/produksi. Sistem 
pemasaran yang diterapkan adalah sistem pemasaran 
online dan offline. Pemasaran online dengan memasarkan 
produk melalui website dan media sosial Instagram, 
sementara pemasaran offlinedengan memasarkan produk 
pada rumah makan, pusat toko oleh-oleh, sekolah dan 
perkantoran. Keunggulan produk ―Jamu Oetie ‖ adalah 
proses produksi yang higienis, penggunaan gula murni dan 
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bahan baku yang segar, serta tanpa penambahan zat 
pengawet maupun pewarna.  

Menurut Sedyastuti (2018), strategi pengembangan 
UMKM untuk tetap bertahan dapat dilakukan dengan 
peningkatan daya saing. Pendapat ini diperkuat oleh 
Anggraeni (2017), bahwa daya saing merupakan 
kemampuan suatu perusahaan dalam bersaing dengan 
perusahaan lainnya untuk menciptakan nilai, yang dapat 
ditingkatkan dengan penerapan strategi bersaing yang tepat. 
Menurut Prihatminingtyas dkk (2014), strategi 
pengembangan usaha pada usaha makanan dan minuman 
skala kecil dapat dilakukan dengan perluasan pasar, 
peningkatan produktivitas, penggunaan teknologi dan 
pengkaitan bisnis hulu-hilir. Pendapat ini diperkuat oleh 
Lantu dkk (2016), bahwa daya saing perusahaan skala kecil 
dan menengah dapat dipertahankan melalui empat jenis 
kemampuan, yaitu kemampuan perusahaan untuk 
meningkatkan pangsa pasar, keuntungan dan nilai tambah 
secara berkelanjutan, kemampuan perusahaan untuk 
mengelola sumber daya, kemampuan strategis perusahaan 
untuk menilai tingkat daya saingnya dan kemampuan 
perusahaan untuk terus menciptakan keunggulan kompetitif. 

Keunggulan kompetitif menurut Doll dan Uli (2014) 
dapat ditangkap menggunakan model bisnis. Model bisnis 
memiliki kemampuan menangkap keunggulan kompetitif dan 
menspesifikasikan inti logis dari suatu perusahaan karena 
dapat mendeskripsikan bagaimana nilai diciptakan dan 
disalurkan kepada konsumen serta bagaimana nilai tersebut 
ditangkap oleh produsen atau penyedia. Pendapat tersebut 
diperkuat oleh Trimi dan Jasmina (2012), bahwa model 
bisnis akan mendeskripsikan bagaimana kegiatan usaha 
diselesaikan untuk memberikan nilai kepada pelanggan, dan 
bagaimana pengelolaan organisasi dan pengalokasian uang 
untuk keberlanjutan usahanya. Model bisnis perlu dianalisis 
untuk memperdalam pengetahuan tentang komponen 
dasarnya sehingga dapat dirumusakan improvisasi 
fungsional maupun ekonomi, mencakup pengembangan 
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keunggulan kompetitif yang dapat dideteksi dari perusahaan 
itu sendiri (Stefan dan Bednar, 2014). 

Permasalahan yang dialami oleh UKM Jamu Oetie 
terkaitpengelolaan usaha minuman ringan Jamu selama ini 
antara lain modal, branding, dan daya saing. Permasalahan 
modal mengacu pada kurangnya modal yang dimiliki, 
sehingga pengusaha mengalami kesulitan pengembangan 
usaha dalam diferensiasi produk. Permasalahan branding 
yakni brand produk belum banyak dikenal karena produk 
masih tergolong baru dan Jamu kurang diminati oleh 
kalangan muda. Kalangan muda masih menganggap Jamu 
sebagaiminuman ‗orang tua‘dankurang menarik 
dibandingkan minuman ringan teh atau soda. Permasalahan 
terkait daya saing ditunjukan dari banyaknya pesaing di 
pasaran, terdapat 11UKM yang memproduksi Jamu dalam 
bentuk minuman ringan di Kota Malang, 
diantaranya―Jamukoe‖, ―Jamu Aladin‖, ―Moe Djamoe‖, 
―Bakoel Djamoe‖, dan ―Dapoer Boekati‖ yang memiliki ide 
usaha dan pola pemasaran sama dengan Jamu Oetie , serta 
tampilan kemasan lebih menarik yang menimbulkan 
persaingan ketat dalam menarik minat dan kepercayaan 
konsumen. Oleh sebab itu diperlukan pengembangan usaha 
pada UKM Jamu Oetie  untuk memperkuat daya saingnya di 
pasaran. 

Menurut Prihatminingtyas dkk (2014), permasalahan 
yang terjadi dalam pelaksanaan usaha dapat mengakibatkan 
kurangnya UMKM dalam pengarahan pengembangan usaha 
secara jelas dan fokus, sehingga perkembangannya 
stagnan. Oleh sebab itu, diharapkan pengembangan usaha 
dapat dimaksimalkan dengan menjaga stabilitas produk dan 
penguatan potensi usaha yang dilakukan dengan 
menganalisis potensi dan permasalahanusahakemudian 
dirumuskan strategi pengembangannya. Menurut Qastharin 
(2016), Business Model Canvas (BMC) merupakan metode 
dan bahasa penghubung bagi para stakeholders untuk 
membahas mengenai pembuatan model bisnis yang 
sederhana, relevan, dan dapat dipahami secara intuitif tanpa 
mengurangi kelengkapan fungsi usaha. Menurut Tokarski et 



4 
 

al. (2017), BMC merupakan model yang sangat berguna 
dalam pengembangan rencana usaha, khususnya pada 
usaha kecil dan menengah.  

BMC dipadukan dengan Analisis SWOT untuk 
mengidentifikasi kelebihan dan kelemahan usaha dan 
memetakan strategi pengembangan berdasarkan―The nine 
building blocks‖ dalam BMC. Menurut Jessica dan Ratih 
(2017), analisis SWOT merupakan analisis internal dan 
eksternal perusahaan yang meliputi kekuatan dan 
kelemahan sebuah perusahaan, dan mengidentifikasi 
ancaman dan peluang bagi perusahaan. Hasil Analisis 
SWOT kemudian difokuskan dengan menentukan strategi 
prioritas menggunakan metode Analytical Network Process 
(ANP) sebagai implikasi manajerial perusahaan. Menurut 
Riza (2015), metode ANP adalah salah satu metode yang 
mampu merepresentasikan tingkat kepentingan berbagai 
pihak dengan mempertimbangkan saling keterkaitan antar 
kriteria dan sub kriteria yang ada. Struktur ANP 
merepresentasikan kriteria ke dalam elemen – elemen yang 
tersusun dalam sebuah kluster atau komponen dengan 
elemen sama dan saling bersinergi (Al Hawari et. al, 2014). 

 
1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai 
berikut: 
1. Bagaimana model bisnis kanvas dari UKM Jamu Oetie  

saat ini? 
2. Apa saja kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman 

dari keseluruhan elemen model kanvas tersebut? 
3. Strategi pengembangan usaha apa saja yang dapat 

dibangun dari hasil analisis SWOT pada keseluruhan 
elemen model kanvas tersebut? 

4. Bagaimana urutan prioritas strategi alternatif strategi 
pengembangan usaha bagi UKM Jamu Oetie ? 

 
 
 
 



5 
 

1.3 Tujuan Penelitian 
Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah: 
1. Mengidentifikasi kondisi existing model bisnis UKM Jamu 

Oetie  dengan pemetaan BMC 
2. Mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang dan 

ancaman UKM dalam analisis SWOTpada elemen BMC 
3. Merumuskan strategi pengembangan usaha yang dapat 

dibangun dari hasil analisis SWOT pada elemen BMC  
4. Menentukan prioritas alternatif strategi pengembangan 

usaha bagi UKM Jamu Oetie  
1.4 Manfaat 

Manfaat yang diharapkan penulis dalam proses penelitian 
pengembangan model bisis Jamu oleh UKM Jamu Oetie  
adalah sebagai berikut: 
1 Bagi Peneliti 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah 
pengetahuan dan keterampilan dalam ilmu manajemen 
terkait pengembangan model bisnis dengan studi kasus 
minuman ringan Jamu oleh UKM Jamu Oetie .  

2 Bagi Perusahaan 
Hasil Penelitian ini mampu menjadi informasi dan saran 
bagi para stakeholder perusahaan terkait strategi 
perbaikan yang diperlukan perusahaan untuk 
mengembangkan bisnis minuman ringan Jamu oleh 
UKM Jamu Oetie , sehingga dimasa yang akan datang 
minuman ringan ―Jamu Oetie  ― dapat terus berkembang 
dan bertahan di pasaran. 
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BAB II TINJAUAN PUSTAKA 
 

2.1 Minuman Ringan Jamu 
Menurut Subroto dan Harmanto (2013), jamu adalah 

obat tradisional Indonesia yang dibuat dari tumbuhan, bahan 
hewan, bahan mineral, sediaan sarian (galenik), atau 
campuran dari bahan tersebut yang secara turun – temurun 
telah digunakan untuk pengobatan berdasarkan pengalaman. 
Menurut Suharmiati (2003), sejarah jamu dimulai pada masa 
pemerintahan kerajaan di Jawa Tengah. Pelayanan kesehatan 
yang belum menyeluruh dan dorongan masyarakat pelosok 
untuk berupaya mengatasi masalah kesehatan, membuat 
masyarakat memanfaatkan potensi yang ada dan melakukan 
praktik pengobatan secara mandiri, dimana salah satunya 
menggunakan ramuan (jamu).Jamu dapat berupa minuman 
herbal untuk mencegah atau mengobati penyakit, distilasi, dan 
pasta untuk perawatan keindahan rambut. (Susan, 2012). 

Menurut Latifah dan Erna (2016), proses produksi jamu 
dimulai dari peracikan, pengeringan, penggilingan, selanjutnya 
direbus dengan air dan ditambah beberapa bahan penolong 
lain. Setelah direbus sampai aromanya harum, dilakukan 
pendinginan dan pengemasan. Menurut Subroto dan 
Harmanto (2013), efek samping jamu relatif lebih kecil 
dibanding obat medis, karena jamu menggunakan bermacam 
– macam tumbuhan yang diambil langsung dari alam. 
Persaingan usaha jamu saat ini semakin ketat dimana sejalan 
dengan trend masyarakat yang semakin mengarah pada trend 
―Back to Nature” (Setyono, 2017). 

Ketatnya persaingan usaha jamu juga didukung dengan 
potensi yang dimiliki. Menurut Nuringsih (2013), hasil riset 
Kementrian Kesehatan tahun 2010 menunjukan 59,12% 
penduduk Indonesia pernah mengkonsumsi jamu, 95,60% 
merasakan khasiat jamu dan omset obat tradisional mencapai 
Rp. 11,5 trilyun pada tahun 2011. Menurut Sako dan Adeline 
(2016), usaha jamu di Indonesia juga didukung oleh potensi 
alam yang kaya akan keanekaragaman tanaman obat, 
sehingga sekitar 99% bahan baku yang digunakan dalam 
memproduksi jamu merupakan produk dalam negeri. Hal ini 
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dinilai mampu membawa multiplier effect yang cukup signifikan 
dalam pertumbuhan perekonomian di Indonesia mulai dari 
sektor hulu hingga sektor hilir yang meliputi perindustrian dan 
perdagangan (Wicaksono dan Nugroho, 2013). 

 
2.2 Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) 

Menurut Jauhari (2010) Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 
(UMKM) merupakan suatu bentuk usaha rumah tangga, 
dengan skala kecil memiliki 1 – 19 karyawan dan skala 
menengah memiliki 20 – 99 karyawan. Menurut Bianchi dkk. 
(2017), UMKM memiliki struktur dan budaya yang sederhana, 
serta manajemen kelompok dengan derajat hubungan  
pertukaran fungsi yang tinggi.. UMKM menghadapi ancaman 
yang lebih besar jika dibandingkan dengan organisasi besar. 
Hal ini disebabkan perubahan konstan dalam lingkungan 
bisnisnya (Ali dkk., 2013).  

Menurut Ruchkina dkk. (2017), UMKM memiliki peran 
penting dalam pertumbuhan ekonomi negara dan ekonomi 
daerah dengan menciptakan pekerjaan baru, menyediakan 
kesempatan investasi dan membentuk ekonomi kapital. 
Menurut Hapsari dkk. (2014), pentingnya UMKM dalam sektor 
pembangunan ekonomi di Indonesia disebabkan UMKM 
mampu menyerap banyak tenaga kerja. Peran UMKM dapat 
dilihat dari perkembangan signifikan UMKM sebagai 
penyumbang PDB terbesar di Indonesia. Pada tahun 2007 – 
2012 UMKM menunjukkan rata-rata perkembangan sebesar 
18.33% per tahun, sementara perkembangan Usaha Besar 
(UB) hanya mencapai 15.75% per tahun. Pada tahun 2012 
UMKM menyerap 97,16% dari total tenaga kerja Industri di 
Indonesia atau sebesar 107.66 juta, sementara sisanya atau 
sebesar 2.84% tenaga kerja diserap oleh sektor Usaha Besar 
(UB). Perkembangan UMKM pada tahun 2007 – 2012 dapat 
dilihat pada Tabel 2.1(BPS, 2014). 
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Tabel 2.1 Perkembangan UMKM 
N
o 

Indikator Satua
n 

200
7 

200
8 

200
9 

201
0 

2011 2012 

1 Jumlah UMKM Unit 50.1
45.8
00 

51.4
09.6
12 

52.7
64.6
03 

53.8
23.7
32 

55.2
06.4
44 

56.5
34.5
92 

2 Pertumbuhan 
Jumlah 

Persen 2,29 2,52 2,64 2,01 2,57 2,41 

3 Sumbangan 
PDB UMKM 
(harga konstan) 

Rp. 
Miliar 

1.09
9.30

1 

1.16
5.75

3 

1.21
2.59

9 

1.28
2.57

2 

1.36
9.32

6 

1.45
1.46

0 
4 Pertumbuhan 

sumbangan 
PDB 

Persen 6,46 6,04 4,02 5,77 6,76 6 
 

5 Jumlah Tenaga 
Kerja (TK) 
UMKM 

Orang 90.4
91.9
30 

94.0
24.2
78 

96.2
11.3
32 

99.4
01.7
75 

101.
722.
458 

107.
657.
509 

6 Pertumbuhan 
Jumlah TK  

Persen 2,94 3,9 2,33 3,32 2,33 5,83 

Sumber: BPS (2014) 

 
Pentingnya peran UMKM dalam meningkatkan 

pertumbuhan dan perkembangan ekonomi didukung oleh 
pendapat Taiwo dkk. (2012), bahwa UMKM secara umum 
dapat lebih produktif dari usaha besar dengan peningkatan 
pasar, finansial dan elemen lainnya.Menurut Kherbach dkk. 
(2017), karakteristik UMKM antara lain adanya 
ketidaksesuaian sumberdaya karyawan dan finansial, 
penyelesaian masalah dilakukan day – to – day, budaya 
organisasi didasarkan atas budaya umum, pemilik sebagai 
pemerintah tunggal dan independen, struktur organisasi yang 
mudah dan fleksibel. Menurut Jauhari (2010), masalah dasar 
yang dihadapi UMKM adalah kelemahan dalam memperoleh 
peluang pasar, memperbesar pangsa pasar, struktur 
permodalan, keterbatasan sumber permodalan, keterbatasan 
jaringan usaha kerjasamadan manajemen sumber daya 
manusia. Menurut Ratnawati dan Hikmah (2013), Kementrian 
Koperasi dan UMKM mengelompokkan UMKM menjadi tiga 
kelompok berdasarkan total aset, total penjualan tahunan, dan 
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status usaha, yakni Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, yang 
dijelaskan pada Tabel 2.2 

 
Tabel 2.2Karakteristik UMKM 

Kriteria 
UMKM 

Mikro Kecil Menengah 

Pelaku 
(Fattah dan Pudji, 
2017) 

Perorangan 
dan/atau 
badan usaha 
perorangan 
 

Orang-
perorangan 
atau badan 
usaha yang 
bukan 
merupakan 
anak 
perusahaan 
atau cabang 
perusahaan 

Perorangan 
atau badan 
usaha yang 
bukan anak 
perusahaan 
atau cabang 
perusahaan 
yang dimiliki 

Jumlah Pekerja 
(Geoff, 2010) 

1 – 9 orang 10 – 49 orang 50 – 249 
orang 

Total 
Penjualan/tahun 
(Fattah dan Pudji, 
2017) 

 Rp300 Juta Rp300 Juta – 
Rp2.5 Milyar 
 

Rp2.5 Milyar – 
Rp50 Milyar 

Kekayaan Bersih 
(Fattah dan Pudji, 
2017) 

 Rp50 Juta Rp50Juta – 
Rp500 Juta  
 

Rp500 Juta – 
Rp10 Milyar 

Total Aset 
(Anonim, 2008) 

 $100,000 $100,000 - 
$3,000,000 

$3,000,000 - 
$15,000,000 

Jumlah Pinjaman 
(Anonim, 2008) 

 $10,000 $10,000 - 
$100,000 

$100,000 - 
$1000,000 

Sumber: Ratnawati dan Hikmah (2013) 
 

2.3 Manajemen Strategi 
Menurut Witcher dan Vinh (2010), manajemen strategi 

merupakan suatu tindakan pengelolaan untuk memenuhi 
tujuan organisasi dan untuk memastikan bahwa kebutuhan 
dan kelemahan masa sekarang seimbang dengan masa 
depan. Menurut Thompson dan Frank  (2010), manajemen 
strategi fokus pada pemahaman memilih dan 
mengimplementasikan strategi terencana dari suatu organisasi 
dalam hal mengambil keputusan perubahan, kesempatan, 
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ancaman, tantangan, dan kejutan pada lingkungan internal 
dan eksternalnya. Untuk merancang strategi dalam usaha 
pencapaian tujuan, beberapa langkah yang perlu dilakukan 
antara lain adalah mengidentifikasi lingkungan yang akan 
dimasuki oleh perusahaan, melakukan analisis lingkungan 
internal dan eksternal, merumuskan faktor-faktor ukuran 
keberhasilan, menentukan tujuan dan target terukur, 
mengevaluasi berbagai alternatif strategi, serta memilih 
strategi yang paling sesuai untuk mencapai tujuan jangka 
pendek dan jangka panjang (Amalia dkk, 2012). 

Menurut Rakib (2017), pengembangan UKM lebih 
diarahkan untuk menjadi pelaku ekonomi yang berdaya saing 
melalui perkuatan kewirausahaan dan peningkatan 
produktivitas yang didukung dengan upaya peningkatan 
adaptasi terhadap kebutuhan pasar, pemanfaatan hasil inovasi 
dan penerapan teknologi. Menurut Januarwati (2014), 
pengembangan strategi dilakukan untuk mempertahankan 
keunggulan daya saing perusahaan. Menurut Majama dkk 
(2017), perencanaan dan pengembangan strategi merupakan 
aplikasi yang efektif untuk mendapat alternatif terbaik dalam 
penentuan keputusan jangka panjang yang berfokus pada 
identifikasi keunggulan dan kelemahan perusahaan. Strategi 
pengembangan sangat penting untuk meningkatkan daya 
saing perusahaan dan membantu perusahaan untuk 
mengantisipasi tantangan dan peluang di masa depan (Karel 
dkk, 2013). 

Menurut Pangestika dkk (2017), berbagai hambatan dan 
rintangan dalam pengembangan UMKM saat ini antara lain 
adalah permodalan yang kurang, pengetahuan manajerial dan 
teknologi yang rendah, serta kesulitan dalam pemasaran. 
Pendapat tersebut didukung oleh Rakib (2017), beberapa 
upaya yang diperlukan dalam pengembangan UMKM antara 
lain adalah penciptaan iklim usaha yang kondusif, bantuan 
permodalan, perlindungan usaha, pengembangan kemitraan, 
pelatihan, mengembangkan promosi dan kerjasama yang 
setara. Menurut Abosede dkk (2016), pemerintah juga harus 
berperan dalam pengembangan UMKM dengan melakukan 
upaya penetapan peraturan baru dan mendukung UMKM 
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dalam upaya pengembangannya menjadi usaha yang lebih 
besar. Menurut Snyman dkk (2013), setidaknya terdapat 
sepuluh metode populer yang biasa digunakan oleh ahli dalam 
upaya perumusan strategi pengembangan, dimana salah 
satunya adalah Analisis SWOT yang merumuskan strategi 
pengembangan melalui identifikasi kelemahan, kelebihan, 
ancaman dan peluang. Secara internal, beberapa strategi 
pengembangan yang dapat dilakukan adalah 
mengembangkan strategi produk, strategi penetapan harga, 
strategi pemasaran dan promosi penjualan (Malinda, 2017). 

 
2.4 Business Model Canvas (BMC) 

Menurut Amanullah dkk (2015), melihat semua hal dari 
individu dan inisiatifnya untuk membentuk suatu strategi 
terbarukan dalam upaya perubahan, cara yang paling efektif 
untuk mendiskusikan tentang strategi terbarukan atau bisnis 
potensial adalah dengan menggunakan BMC. Menurut Umar 
dkk (2018), dengan model bisnis pelaku organisasi dapat 
mendeskripsikan rasionalitas tentang pembentukan organisasi 
dan menciptakan nilai. Sebuah model bisnis kecil dapat 
menggunakan BMC sebagai salah satu strategi dalam 
menghadapi pesaing. Business Model Canvas (BMC) 
merupakan suatu kerangka model bisnis yang ditampilkan 
dalam bentuk kanvas dan terdiri dari sembilan kotak yang saling 
berkaitan. Kotak – kotak  tersebut berisikan elemen – elemen 
penting yang menggambarkan organisasi menciptakan nilai dan 
mendapatkan manfaat dari para pelanggannya. Gambar 
pemetaan BMC dapat dilihat pada Gambar 2.1 

 

 
 Gambar 2.1 Business Model Canvas (BMC) 

Sumber: Shibia AG, and Dulacha GB. 2017 
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Menurut Qastharin (2016), di dalam BMC, terdapat sembilan 
kotak elemen yang saling berkaitan, antara lain meliputi 
Customer Segment, Value Proposition, Channel, Customer 
Relationship, Revenue Stream, Key Resources, Key Activities, 
Key Partnership, Cost structure.  
a. Customer Segment 

Customer Segment  adalah masyarakat yang 
menggunakan produk atau jasa dari sebuah organisasi. 
Pelanggan merupakan kekuatan pendorong di balik 
ekonomi perusahaan. Oleh karena itu penting untuk 
memahami dan mengidentifikasi harapan pelanggan serta 
memberikan penawaran terbaik untuk memenuhi kebutuhan 
mereka. Setidaknya terdapat lima variabel dalam 
segmentasi pelanggan, yakni segmentasi pelanggan 
berdasarkan perilaku, umur, profesi, penghasilan dan 
geografi (Anonim, 2017).  

b. Value Proposition 
Value Prpotition merupakan sekumpulan produk atau jasa 
yang menciptakan nilai secara spesifik kepada pelanggan 
(Customer Segment). Nilai tersebut dapat berupa nilai 
kuantitatif seperti harga dan kecepatan pelayanan, atau 
dalam bentuk nilai kualitatif seperti desain dan pengalaman 
pelanggan. Dalam BMC, value proposition 
mengidentifikasikan produk dan layanan yang menciptakan 
nilai untuk pelanggan. Value proposition dapat menjadi 
alasan pelanggan beralih dari satu perusahaan ke 
perusahaan lain yang lebih baik (Daidj, 2015).  

c. Channel 
Channel mengacu kepada kemampuan organisasi atau 
perusahaan dalam menjangkau pelanggan (Customer 
Segment) untuk menyampaikan sebuah nilai (Value 
Proposition). Dalam BMC, channels menggambarkan 
perusahaan berkomunikasi dan menjangkau pelanggan 
memberikan pelayanan, distribusi, dan penyampaian 
produk (Daidj, 2015).  
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d. Customer Relationship 
Customer Relationship merupakan hubungan yang terjalin 
antara sebuah organisasi atau perusahaan dengan 
pelanggan (Customer Segment) melalui kontak berulang 
baik secara langsung maupun tidak langsung. Setiap 
perusahaan harus membuat kebijakan yang mengatur 
pengelolaan hubungan baik dengan pelanggan baik saat ini 
dan masa depan (50minutes, 2017). 

e. Revenue Stream 
Revenue Stream merupakan pendapatan yang didapatkan 
oleh perusahaan dari pelanggan (Customer Segment). 
Pendapatan atau aliran dana yang masuk menggambarkan 
organisasi memperoleh penghasilan berupa uang dari 
setiap pelanggan, dimana aliran dana inilah yang dapat 
menjaga stabilitas perusahaan dan membuat organisasi 
atau perusahaan tetap hidup dan mampu bertahan. 
Terdapat dua kategori pendapatan yakni pembayaran 
langsung oleh pelanggan, dan pembayaran berulang atas 
produk/jasa atau pembayaran di akhir. Contoh pembayaran 
langsung adalah pembelian mobil, sementara pembayaran 
berulang atau sewa seperti pembayaran hotel dan sewa 
mobil dalam periode tertentu (Clark dkk, 2012). 

f. Key Resources 
Key Resource merupakan sumberdaya atau aset yang 
paling penting untuk membuat usaha dapat bekerja. 
Sumberdaya inilah yang dapat membuat suatu usaha dapat 
menciptakan dan menyampaikan nilai (Value Proposition) 
pelanggan (Customer Segment), menjaga hubungan baik 
(Customer Relation) dengan pelanggan, serta mendapatkan 
aliran dana (Revenues). Key Resource dapat berupa fisik, 
finansial, intelektual, atau manusia. Dalam BMC Key 
Resources mengidentifikasi sumber daya utama yang 
sudah tersedia dan sumberdaya yang akan dibutuhkan 
(Anonim, 2017). 

g. Key Activities 
Hal penting lain yang harus dilakukan oleh organisasi untuk 
membuat model bisnis bekerja adalah Key Activities. Key 
Activities adalah aktivitas – aktivitas yang harus dilakukan 
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dalam usaha menciptakan dan menyampaikan nilai (Value 
Proposition), meraih pasar atau pelanggan (Customer 
Segment), menjaga hubungan baik  (Customer Relation) 
dan mendapatkan aliran dana (Revenues). Dalam BMC key 
activities mengidentifikasi kegiatan utama yang dibutuhkan 
dalam menciptakan value proposition, dan kegiatan yang 
paling penting dalam distribus channels, customer 
relationship, revenue streams (CTA, 2017).  

h. Key Partnership 
Merupakan suatu kesepakatan kerja sama bisnis jaringan 
suplier dan rekan yang membuat model bisnis dapat 
bekerja. Kerjasama ini dapat menimbulkan penghematan 
biaya, pengurangan resiko dan pemerolehan sumber daya 
yang tidak dimiliki perusahaan. Dalam BMC Key 
Partnership mengidentifikasi mitra dan menghubungkan 
dengan pemerintah, sektor swasta, serta penyandang dana 
(CTA, 2017).  

i. Cost structure.  
Merupakan semua biaya yang diperlukan untuk 
mengoperasikan model bisnis. Cost Structure 
menggambarkan semua biaya yang muncul dalam usaha 
mewujudkan nilai (Value Proposition) yang ingin diciptakan 
melalui kemampuan organisasi atau perusahaan dalam 
menjangkau pelanggan dan penggunaan sumberdaya, 
pengelolaan aktivitas yang tepat dan peningkatkan 
pendapatan. Biaya-biaya dapat dihitung setelah 
pengidentifikasian Key Resources, Key Activites dan Key 
Partners (Clark dkk, 2012).  
 

2.5 AnalisisStrenght, Weakness, Opportunity, Threat 
(SWOT) 

Menurut Januarwati (2014), analisis SWOT adalah suatu 
proses identifikasi faktor strategis secara logis dan sistematis 
untuk merumuskan strategi yang dapat memaksimalkan 
kekuatan dan peluang yang dimiliki perusahaan, dan 
meminimalkan kelemahan dan ancaman bagi perusahaan. 
Menurut Chaniago (2014), teori SWOT digunakan sebagai 
evaluasi yang melibatkan penentuan tujuan spesifik dan 
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identifikasi faktor internal – eksternal dalam usaha pencapaian 
tujuan oleh perusahaan. Analisis SWOT menempatkan 
sumberdaya dan lingkungan organisasi kedalam empat bidang, 
yaitu Strength dan Weaknessesyang merupakan faktor internal 
yang dapat dikendalikan dan mendukung perusahaan untuk 
mencapai tujuan, Opportunities dan Threat merupakan faktor 
eksternal yang tidak dapat dikendalikan dan berpotensi 
mendukung atau menghambar perusahaan dalam mencapai 
tujuan. Keunggulan utama dari metode analisis SWOT adalah 
kesederhanaannya, sementara kelemahan dari metode ini 
adalah dapat menimbulkan persepsi subjektif dari responden 
penelitian. Berdasarkan kelemahannya tersebut, maka 
disarankan menggambungkan metode ini dengan metode lain 
seperti ANP agar lebih sesuai dengan kondisi sebenarnya 
(Phadermrod dkk, 2019). 

Menurut Gurel dan Merba (2017), analisis SWOT 
merupakan metode yang simpel namun sangat berguna untuk 
menampilkan kemampuan dan ketidakmampuan suatu 
perusahaan. Menurut Osita dkk (2014), tujuan dari analisis 
SWOT adalah untuk menggabungkan analisis dan evaluasi 
informasi serta mengidentifikasi pilihan strategi yang dihadapi 
oleh pelaku organisasi, sementara tujuan dari perumusan 
Strengths, Weaknesses, Opportunities, dan Threats adalah 
untuk mengelola pemikiran tentang segala hal yang berpotensi 
dalam kesuksesan tujuan usaha.  
a. Strength 

Menurut Gupta (2017), strength atau kekuatan adalah 
kemampuan yang melekat pada perusahaan yang dapat 
digunakannya untuk mendapatkan keuntungan strategis dari 
para pesaingnya. Strength mengacu pada segala sesuatu yang 
baik dari perusahaan dan bersifat kompetitif, dapat berupa 
keterampilan, peralatan  khusus, merk dagang yang kuat, 
teknologi yang canggih dan pelayanan konsumen yang 
memuaskan (Khan, 2009). 
b. Weakness 

Menurut Pahl dan Anne (2009), dan kelemahan adalah 
karakteristik yang menghambat perusahaan atau unit usaha 
untuk bekerja dengan baik. Kelemahan adalah sesuatu yang 
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tidak dimiliki suatu perusahaan dibandingkan dari para 
pesaingnya. Beberapa contoh kelemahan meliputi kurangnya 
sumber daya keuangan, pengusaha kurang pengalaman 
manajerial dan keterampilan teknis, biaya tenaga kerja yang 
tinggi, dan struktur dan proses organisasi yang tidak efisien 
(Analoui dan Azhdar, 2003). 
c. Opportunities 

Menurut Gupta (2017), opportunities atau peluang adalah 
kondisi yang menguntungkan di lingkungan eksternal 
perusahaan yang memungkinkannya untuk memperkuat 
posisinya. Peluang merupakan alternatif positif yang dapat 
dimanfaatkan oleh UKM untuk mencapai misi, visi dan 
tujuannya dalam konteks pengurangan kemiskinan. Peluang 
harus dipilih berdasarkan kompetensi inti dari UKM (Mamman 
dkk, 2015). 
d. Threats 

Menurut Pahl and Anne (2009), ancaman adalah 
kemungkinan kejadian atau kekuatan di luar kendali yang perlu 
direncanakan oleh perusahaan atau unit usaha untuk 
diputuskan dirumuskan strategi mitigasinya. Threats atau 
ancaman muncul ketika kondisi dalam lingkungan eksternal 
organisasi tidak mendukung reliabilitas dan profitabilitas usaha. 
Ancaman tidak dapat dikendalikan, ketika ancaman muncul 
stabilitas dan daya tahan organisasi dapat terancam. Beberapa 
contoh ancaman antara lain adalah perubahan teknologi, 
bertambahnya kompetitor dan perang harga sehingga dapat 
mengurangi keuntungan usaha. (Osita dkk, 2014). 

 
2.5.1 Analisis Lingkungan Internal dan Eksternal 

Menurut Sopandi (2017), analisis lingkungan internal 
merupakan analisis yang dilakukan berdasarkan faktor – faktor 
di dalam perusahaan yang dapat dikendalikan. Proses internal 
perusahaan tersebut dianalisis dengan menggunakan 
pendekatan fungsional, yaitu analisis yang dilakukan oleh 
masing-masing fungsi dalam perusahaa dengan mengkaji 
aspek internal perusahaan. Analisis lingkungan eksternal 
dalam pengembangan usaha bertujuan untuk mengevaluasi 
kecenderungan dan kejadian yang berada di luar kendali 
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pengusaha. Menurut Setyorini (2016), lingkungan internal 
membahas tentang kekuatan dan kelemahan perusahaan, 
sementara lingkungan eksternal mengarah pada faktor 
peluang dan ancaman, atau dengan kata lain menurut Nisak 
(2013), faktor internal mempengaruhi terbentuknya strenghts 
dan weaknesses, sementara faktor eksternal mempengaruhi 
terbentuknya opportunities dan threats.  

Menurut Padil (2015), faktor internal mengacu pada 
aktivitas – aktivitas rantai nilai yang diklasifikasikan menjadi 
dua yaitu aktivitas utama dan aktivitas pendukung. Aktivitas 
utama rantai nilai meliputi logistik ke dalam, operasi dan 
produksi, logistik ke luar pemasaran dan penjualan dan 
pelayanan, sedangkan aktivitas pendukung rantai nilai meliputi 
infrastruktur, sumber daya manusia, pengembangan teknologi 
serta pengadaan. Faktor eksternal mengacu kepada Five 
Force Model dan lingkungan makro. Five Force Model meliputi 
pendatang baru, pemasok, kekuatan pembeli, produk 
pengganti dan pesaing, sedangkan lingkungan makro meliputi 
faktor politik, faktor ekonomi, faktor sosial dan faktor teknologi. 
Menurut Rahmayati (2015), contoh kelemahan (weaknesses) 
suatu perusahaan dapat berupa kurangnya tenaga ahli dan 
pelatihan pekerja yang kurang edukatif, sementara kekuatan 
(strength) dari suatu perusahaan dapat berupa kualitas produk 
tinggi, produk sesuai dengan standar mutu ekspor, luasnya 
jaringan pemasaran, tinggat kepercayaan tinggi dari 
konsumen, dan manajemen produksi serta SDM yang baik. 
Peluang (opportunities) bagi pelaku usaha dapat berupa 
program pemerintah yang mendukung pelaksanaan usaha, 
tingginya permintaan pasar dan perkembangan teknologi, 
sementara ancaman dapat berupa perubahan kebijakan 
pemerintah yang berdampak konflik dan kondisi pasar yang 
mempengaruhi harga (Radarwati, 2010). 

 
2.5.2 Matriks Internal dan Eksternal (IE) 

Menurut Wibowo (2009), matriks Internal Eksternal (IE) 
merupakan matriks gabungan dari matrik Internal Factor 
Evaluation (IFE) dan Eksternal Factor Evaluation (EFE). 
Tujuan menggunakan model ini adalah untuk memperoleh 
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strategi bisnis di tingkat korporat yang lebih detail. Menurut 
Padil (2015), analisis matriks IE dilakukan untuk menentukan 
posisi perusahaan berdasarkan kekuatan, kelemahan, peluang 
dan ancaman perusahaan yang telah diidentifikasi. Menurut 
Suhartini (2012), variabel internal kekuatan dan kelemahan 
disusun dalam matriks IFE, sementara variabel eksternal 
peluang dan ancaman disusun dalam matriks EFE. Pemetaan 
matriks IE dilakukan dengan mengambil total skor dari matriks 
IFE dan total skor dari matriks EFE. Setelah pencocokan nilai 
skor matriks IFE dan matriks EFE dengan matriks IE, 
didapatkan posisi kelompok penelitian berada dalam sel, 
dimana terdapat 9 sel dengan 3 strategi utama, yaitu Growth 
strategy, Stability strategy, dan Retrenchment. Dari 
penyusunan matriks IE selanjutnya dapat disusun matriks 
SWOT (Widianti, 2015). 

 
2.5.3 Matriks Strenght, Weakness, Opportunity, Threat 

(SWOT) 
Menurut Nisak (2013), salah satu alat yang dapat 

digunakan untuk menyusun faktor – faktor strategis 
perusahaan adalah matriks SWOT. Matrik SWOT dapat 
mengambarkan secara jelas peluang dan ancaman eksternal 
yang dihadapi perusahaan untuk disesuaikan dengan 
kekuatan dan kelemahan yang dimilikinya. Pendapat tersebut 
didukung oleh Setyaningsih dan Basuki (2015), bahwa matriks 
SWOT mampu mendeskripsikan peluang dan ancaman yang 
dihadapi perusahaan dan menyusun kekuatan dan kelemahan 
perusahaan dalam upaya pencapaian tujuan. Menurut Elyarni 
(2016), rumus kombinasi matriks SWOT diperoleh dari nilai 
total matriks IFE dan matriks EFE. Matriks SWOT berisi rumus 
alternatif strategi SO (strength – opportunity), ST(strength – 
treats), WO(weakness – opportunity), dan WT (weakness – 
treats) dari lingkungan internal dan eksternal. 

a. Strategi SO 
Strategi SO merupakan kekuatan kekuatan internal 
dikombinasikan dengan peluang eksternal. Pada strategi 
SO dibutuhkan kemampuan menampilkan kekuatan internal 
untuk menopang kelemahan di daerah lain. Strategi SO 
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menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang 
(Sopandi, 2017). 

b. Strategi ST 
Pada strategi ST kekuatan internal dikombinasikan dengan 
ancaman eksternal, dimana pada strategi ini dibutuhkan 
kemampuan adaptasi organisasi dalam rangka mengbah 
ancaman menjadi peluang. Strategi ST menggunakan 
kekuatan untuk mengatasi ancaman (Elyarni, 2016). 

c. Strategi WO 
Pada strategi WO kelemahan internal dikombinasikan 
dengan peluang, misalnya untuk menentukan apakah 
keuntungan yang diperoleh sebanding dengan upaya yang 
dilakukan perlu dilakukan penilaian efektifitas 
investasi.Strategi WO meminimalkan kelemahan dengan 
memanfaatkan peluang (Elyarni, 2016). 

d. Strategi WT 
Pada strategi WT kelemahan internal dikombinasikan 
dengan ancaman sehingga dapat diciptakan skenario 
terburuk perubahan - perubahan radikal yang berguna bagi 
perusahaan dalam rencana penanganan resiko jangka 
panjang. Strategi WT meminimalkan kelemahan dan 
menghindari ancaman (Sopandi, 2017). 

 
2.6 Analytical Network Process (ANP) 

Menurut Saaty (2008), ANP adalah sebuah metode 
generalisasi dari Analytic Hierarchy Process (AHP) yang 
dilakukan dengan menentukan ketergantungan antar elemen 
dalam hierarki dan merepresentasikannya ke dalam bentuk 
jaringan (network), bukan hierarki. Menurut Sukidin dan Pudjo 
(2015), proses analisis jaringan (ANP) digunakan digunakan 
untuk menetapkan faktor-faktor yang menjadi prioritas dalam 
pengembangan model. Keunggulan dari metode ANP menurut 
Sadhegi dkk (2012), adalah kemampuan penyelesaian masalah 
dalam alternatif-alternatif dan kriteria yang memiliki interaksi-
interaksi yang tidak dapat digambarkan ke dalam bentuk 
hierarki. Sebuah jaringan dalam ANP terdiri dari klaster-klaster 
yang terdiri dari komponen dan kriteria, serta elemen-elemen 
yang merupakan sub kriteria dari suatu klaster. Kelemahan-
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kelemahan dari ANP terletak pada kompleksitas metodenya, 
durasi pengimplementasian, dan ketidakpastian dalam 
pemberian ketetapan klaster. Ketika melihat jaringan ANP, 
pengguna seringkali menyimpulkan bahwa kolom tujuan dan 
baris alternatif sama dengan AHP, dimana beberapa masalah 
akan muncul saat alternatif memiliki angka yang besar, yang 
akan menambah durasi dalam proses penentuan keputusan. 
Dengan menggunakan ANP, dapat dimodelkan ketergantungan 
dan timbal – balik antara elemen pembuatan keputusan, 
menghitung secara lebih presis berat kriteria, dan prioritas lokal 
maupun global dari alternatif – alternatif (Kadoic dkk, 2017). 

 
2.7 Penelitian Terdahulu 

Hartatik dan Teguh (2017), dalam penelitian berjudul 
―Strategi Pengembangan Bisnis dengan Metode Business 
Model Canvas”. Metode penelitian yang digunakan adalah 
Business Model Canvas yang digabung dengan Analisa 
SWOT dan pembobotan dengan menggunakan Metode AHP. 
Hasil dari penelitian menyatakan bahwa perencanaan strategi 
berdasarkan faktor internal dan eksternal menunjukkan posisi 
UD. Cahaya berada pada kuadran I dengan nilai sebesar 
(0,264 ; 0,307), serta analisa SWOT menghasilkan 10 alternatif 
strategi dengan prioritas strategi adalah meningkatkan 
pemasaran produk melalui media cetak maupun media 
elektronik. Usulan prioritas perbaikan digunakan untuk 
meningkatkan proses bisnis perusahaan dapat dilakukan 
dengan mengaplikasikan konsep Business Model Canvas 
yang telah didapatkan dari perhitungan sebelumnya, yaitu 
pada 5 blok bangunan BMCdi antaranya pada blok bangunan 
Customer Relationships (hubungan pelanggan), Key Patners 
(kemitraan utama), Value Propositions (proporsi nilai), 
Customer Segments (segmen pelanggan) dan Channel 
(saluran).Strategi tersebut antara lain meningkatkan 
pemasaran produk melalui media cetak maupun media 
elektronik dan menawarkan produk dan kerja sama dengan 
beberapa penjual di objek wisata. Menjamin dan meningkatkan 
kualitas produk dan menambah varian rasa pengembangan 
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pasar ke daerah baru, serta memanfaatkan musim tertentu 
untuk memenuhi permintaan pasar. 

Tamika dkk (2017), dalam penelitiannya berjudul ―Analisis 
Strategi Pengembangan Bisnis dengan Pendekatan BMC 
dalam Upaya Mencapai Keunggulan Bersaing (Studi Kasus 
pada Green Laundry di Wilayah Sekelimus, Kota Bandung)‖. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif denganBMCdan 
analisa SWOT yang menganalisis setiap building block BMC. 
Hasil penelitian menunjukkan gambaran model bisnis Green 
Laundry dengan menggunakan pendekatan BMCsecara garis 
besar sudah cukup baik. Model bisnis yang sudah berjalan 
mampu memenuhi ke sembilan elemen blok bangunan pada 
BMC. Hasil evaluasi menggunakan analisis SWOT ke 
sembilan elemen blok bangunan pada BMC mengenai 
kekuatan dan kelemahan, peluang, serta ancaman yang 
dimiliki Green Laundry menghasilkan strategi yang dapat 
dijadikan rekomendasi bagi Green Laundry. Sembilan elemen 
blok bangunan pada BMC merekomendasikan adanya 
penambahan yang ditujukan pada sembilan blok bangunan, 
yaitu Customer Segments, Value Proposition, Channels, 
Customer Relationships, Revenue Streams, Key Resources, 
Key A ctivities, Key Partnerships, dan Cost Structure.Strategi 
yang dirumuskan antara lain menambah segmen pelanggan, 
perluasan atau menambah nilai (sesuatu yang baru) untuk 
proposisi nilai yang ditawarkan, membuat fanspage dan 
membuat kartu member bagi para pelanggan yang datang. 
Membagi arus pendapatannya masing-masing sesuai dengan 
jumlah pengunjung yang datang, melakukan perencanaan 
sumber daya yang sistematis, melakukan kegiatan promosi 
secara aktif, bekerja sama dengan media cetak, dan membagi 
kontribusi biaya dari masing—masing biaya. 

Alamsyach (2017), dalam penelitiannya berjudul ―Strategi 
Pengembangan Usaha melalui BMC(Studi Kasus: Industri 
Kecil Gethuk Lawu)‖, menunjukkan bahwa industri kecil gethuk 
lawu berada pada kuadran 3 yang mendukung adanya 
turnaround. Dalam kondisi turnaround maka strategi SWOT 
yang tepat adalah dengan menggunakan Strategi WO 
diimplementasikan dalam perancangan BMCdiawali dengan 
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membangun value proposition dalam blok model canvas 
kemudian menuju blok customer segment. Strategi WO yang 
ditawarkan yaknistrategi peningkatan value proposition produk 
dengan perbaikan desain model kemasan. Penambahan 
varian rasa dengan inovasi sesuai dengan model bisnis yang 
dijalanakan guna meningkatkan value proposition kepada 
konsumen agar lebih banyak produk yang ditawarkan. 
Perbaikan desain outlet agar lebih baik dalam melayani 
pelanggan sehingga mampu menjangkau pelanggan untuk 
memberikan value proposition dengan maksimal. Kerjasama 
dengan akun media sosial dalam meningkatkan kegiatan 
promosi gethuk lawu. Manajemen ketersediaan bahan baku 
diatasi dengan pelatihan dan pemberdayaan sektor pertanian 
serta manajemen usaha dari dinas pertanian dan pemilik 
usaha. Pendapatan modal usaha dapat dilakukan dengan 
pengajuan kepada institusi pemerintahan maupun swasta.  

Swasty (2015), dalam penelitiannya berjudul “Business 
Model Innovation for Small Medium Enterprises” menyatakan 
bahwa dengan menggunakan BMC, metode yang diperoleh 
lebih fokus dan terukur.Studi menggunakan pendekatan 
kualitatif dengan melakukan pendampingan pada empat UKM 
di Desa Babakan Penghulu– Kecamatan Cinambo, Bandung. 
Metode yang digunakan untuk menganalisis hal tersebut 
termasuk analisis PEST, Porter’s Five Forces, pandangan 
berdasar sumber daya, analisis rantai nilai and Business 
Model Canvas. Hasil dari penelitian menyarankan UKM 
memiliki inovasi model bisnis yang berasal dari proposisi nilai. 
UKM sebaiknya membangun kesadaran mereknya sendiri 
sebagai industri garmen dan busana. UKM dapat 
mengomunikasikan proposisi nilainya dan menginformasikan 
layanan mereka melalui situs resmi dan media social lainnya. 
Sumber daya yang dimiliki merupakan sumber daya tak 
terukur meliputi merek dan desain, maka UKM sebaiknya 
membangun citra merek dan berinovasi dari tahun ketahun. 
UKM harus mempekerjakan desainer dan meluncurkan produk 
baru di bawah merk sendiri.  
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Lindgren (2012), dalam penelitiannya berjudul “Business 
Model Innovation Leadership: How Do SME’s Strategically 
Lead Business Model Innovation?” menyatakan bahwa dalam 
kerangka kerja pengembangan yang diusulkan, inovasi nilai 
kepemimpinan difokuskan pada sudut pandang bisnis dan 
sudut pandang luar terkait dengan 7 bangunan blok BMC, 
menunjukkan bahwa pengembangan model bisnis pada 
dasarnya berfokus pada pengelolaan proses inovasi produk, 
layanan, dan proses penciptaan nilai. Strategi pengembangan 
model bisnis yang berbeda saling terkait satu sama lain dan 
ada hubungan yang sangat kuat antara blok bangunan yang 
berbeda. Pengembangan model bisnis berfokus pada inovasi 
yang berhubungan terkait dengan setiap blok bangunan BMC 
di perusahaan. Kerangka model mengusulkan manajer 
bertanggung jawab untuk melaksanakan pengembangan pada 
3 fokus utama. Fokus pertama, menghasilkan dan mengenali 
ide model bisnis baru dan konsep-konsep model bisnis. Fokus 
kedua, memimpin pengembangan secara strategis melalui 
pengaturan garis strategi kepemimpinan inovasi yang berbeda. 
Fokus ketiga, menggabungkan dan menangkap efek sinergi 
garis-garis pengembangan model bisnis dan berfokus pada 
mengisolasi yang paling berharga serta membawa 
pengembangan sampai pada titik puncak melalui platform 
model multi-bisnis.  
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BAB III METODE PENELITIAN 
 
3.1 Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilaksanakan diUKM Jamu Oetie , yang 
beralamat di Perumahan Pondok Mutiara Asri Blok F11 No 1, 
Kecamatan Wagir,Kabupaten Malang, Jawa Timur. 
Pengolahan data penelitian dilakukan di Laboratorium 
Manajemen Agroindustri, Jurusan Teknologi Industri 
Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian, Universitas Brawijaya 
Malang. Penelitian dilaksanakan pada bulan Agustus - 
September 2019. 

 
3.2 Batasan Masalah 

Batasan Masalah pada penelitian ini yaitu: 
a. Penelitian dilakukan hanya untuk usulan perbaikan atau 

implikasi managerial model bisnis tidak sampai tahap 
implementasi 

b. Penelitian dilakukan tidak sampai tahap finansial dan study 
kelayakan 
 

3.3 Prosedur Penelitian 
Prosedur penelitian merupakan serangkaian tahapan 

dalam penelitian yang sistematis dan harus ditetapkan terlebih 
dahulu sebelum melakukan pemecahan masalah yang 
dibahas, dengan tujuan agar penelitian yang dilakukan terarah 
dan mempermudah dalam analisa permasalahan yang ada. 
Tahapan penelitian dapat dilihat pada Gambar 3.1. 
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Gambar 3.1 Tahapan Penelitian 
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Uji Validitas 

Penyebaran Kuesioner 
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Valid 

Ya 

Definisi Operasional Variabel 
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Seperti tampak pada gambar diatas, tahapan penelitian 
dijelaskan sebagai berikut: 
1. Identifikasi Permasalahan 

Identifikasi permasalahan merupakan suatu proses proses 
identifikasi permasalah yang sedang dihadapi oleh obyek 
penelitian dan merumuskan masalah yang telah teridentifikasi 
tersebut. Beberapa masalah yang teridentifikasi dari usaha 
minuman ringan Jamu ―Jamu Oetie ‖ pada UKM Jamu Oetie  
antara lain modalyang mengacu pada kurangnya modal yang 
dimiliki, sehingga pengusaha mengalami kesulitan dalam 
pengembangan usaha. Permasalahan branding, yakni brand 
produk belum banyak dikenal karena produk masih tergolong 
baru dan Jamu kurang diminati oleh kalangan muda. 
Permasalahan terkait daya saing, ditunjukan dari banyaknya 
pesaing di pasaran. Terdapat 11 UKM yang memproduksi 
Jamu dalam bentuk minuman ringan di Kota Malang yang 
memiliki ide usaha dan pola pemasaran sama dengan Jamu 
Oetie serta tampilan kemasan yang lebih menarik. Oleh sebab 
itu diperlukan pengembangan usaha pada UKM Jamu Oetie  
untuk memperkuat daya saingnya di pasaran. 

2. Studi Literatur 
Studi literatur merupakan proses pencarian informasi 

tambahan dan landasan teori dari berbagai literatur yang 
mendukung penelitian. Studi literatur dilakukan pada literatur 
teori dan literatur empiris. Literatur teori digunakan untuk 
menjelaskan temuan berdasarkan rumusan masalah yang 
diajukan secara teori/konsep. Literatur empiris digunakan 
untuk menjelaskan keterkaitan penelitian yang akan dilakukan 
terkait dengan penelitian-penelitian terdahulu. Literatur yang 
dibutuhkan dalam penelitian meliputi literatur terkait strategi 
pengembangan, analisa SWOT, dan analisa BMC. Literatur 
dapat diperoleh dari buku, skripsi, dan penelitian terdahulu. 

2. Definisi Operasional Variabel 
Definisi operasional variabel adalah pengertian variabel 

yang diungkap dalam definisi konsep secara operasional 
dalam lingkup obyek penelitian yang diteliti.  Definisi 
operasional variabel dilakukan dengan melakukan agregasi 
hasil survey pendahuluan mengenai kondisi model bisnis 
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minuman ringan Jamu pada UKM Jamu Oetie . Agregasi yang 
dilakukan didasarkan pada identifikasi variabel BMC meliputi 
variabel customer segment, value proposition, channels, 
customer relationship, revenue streams, key resources, key 
activities, key partnership, dan cost structure. Lebih lanjut, 
definisi operasional variabel penelitian dijelaskan pada Tabel 
3.1. 

 
Tabel 3.1Definisi Operasional Variabel 

No Variabel 
BMC 

Indikator Definisi Operasional 

1 Customer 
Segment 

Segmen pasar 
terdiversifikasi  

- Business to Business 
- Business to Customer 

Segmentasi 
Geografis 

- Area Penjualan 
- Keterjangkauan Lokasi 
- Wilayah Penjualan 

Luas 

Segmentasi 
Demografis 
 

- Usia 
- Jenis Kelamin 
- Pendapatan 

Segmentasi 
Psikologis 

- Gaya Hidup 

Segmentasi Perilaku - Minat Konsumsi 
- Manfaat  

2 Value 
Proposition 

Nilai tambah dan 
produk yang 
ditawarkan 

- Pelopor Jamu 
tradisional kemasan 
praktis 

- Brand produk 
- Desain kemasan 
- Diversifikasi kemasan 
- Harga produk 
- Kegunaan produk 
- Umur simpan produk 
- Produk tersertifikasi 

PIRT 
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Tabel 3.1Definisi Operasional Variabel 
No Variabel 

BMC 
Indikator Definisi Operasional 

3 Channel Saluran 
distribusiyang 
digunakan  

- Penggunaan saluran 
distribusi secara online 
dan offline 

- Metode pengiriman 
produk 

4 Customer 
Relationship 

Tipe hubungan yang 
dibangun  

- Media penyaluran 
masukan 

- Kepuasan dan 
loyalitas pelanggan 
bisnis (mitra 
penjualan) 
mempengaruhi 
penjualan produk 

5 Revenue 
Streams 

Sumber pendapatan 
usaha 
 

- Sumber pendapatan 
produk 

- Persaingan produk 
sejenis mempengaruhi 
pendapatan 

6 Key 
Resources 

Sumber daya yang 
dimiliki usaha 

- Klasifikasi sumber 
daya 

- Peralatan produksi 
yang digunakan 

- Metode pengadaan 
bahan baku 

7 Key Activities Aktivitas utama yang 
dilakukan dalam 
pelaksanaan usaha  

- Aktivitas produksi 
produk 

- Aktivitas pemasaran 
produk 

8 Key 
Partnership 

Hubungan 
kemitraan 

- Pola hubungan 
dengan mitra usaha 

- Pengelolaan mitra 
penjualan dan supplier 
bahan baku  

9 Cost 
Structure 

Struktur biaya  - Biaya Tetap 
- Biaya Variabel 

 
 
 



29 
 

3 Penentuan Responden 
Penentuan responden dalam penelitian ini menggunakan 

purposive sampling. Purposive sampling merupakan strategi 
pengambilan sampel berdasarkan prinsip-prinsip etik dan 
kesempatan mendapatkan akses kepada responden yang 
dapat diamati dan diwawancarai.Penelitian ini menggunakan 
responden ahli yang mengetahui permasalahan yang diajukan 
serta dapat menanggapi persoalan secara komprehensif. 
Pemilihan responden didasarkan atas kriteria tertentu yang 
telah ditetapkan.Responden ahli yang dipilih sebanyak 5 
orangyakni 3 orang praktisi usaha (pemilik usaha, pekerja 
produksi, pekerja pemasaran), 1 orang akademisi dan 1 orang 
berasal dari Dinas Koperasi Usaha Mikro Kota Malang. Kriteria 
responden praktisi usaha yang ditetapkan adalah pekerja yang 
memiliki posisi penting dalam pelaksanaan usaha dan 
memahami jalannya usaha. 

4 Penyusunan Kuesioner 
Kuesioner memegang peranan penting dalam kesuksesan 

koleksi data pada setiap penelitian survei. Kuesioner berisi 
daftar pertanyaan terstruktur dengan alternatif jawaban yang 
tersedia, sehingga responden hanya perlu memilih jawaban 
sesuai dengan aspirasi, persepsi, sikap, keadaan atau 
pendapat pribadinya. Penelitian ini menggunakan 3 tahap 
pengisian kuisioner, yakni kuesioner identifikasi sembilan blok 
BMC, kuesioner penentuan bobot dan rating faktor strategis 
internal dan eksternal pada minuman ringan Jamu ―Jamu 
Oetie ‖ oleh responden ahli dengan menggunakan analisis 
SWOT, dan kuesioner pembobotan strategi menggunakan 
metode ANP. 

5 Uji Validitas  
Tahap pengujian validitas merupakan pengujian ketepatan 

atau kebenaran suatu instrumen sebagai alat ukur variabel 
penelitian. Penelitian menggunakan bentuk pengujian validitas 
sekali jalan (single trial administration), yakni pengujian yang 
hanya dilakukan sekali setelah penyebaran kuesioner. Validasi 
dilakukan secara face validity, yakni kesepakatan penilaian 
subjektif para pakar mengenai indikator benar – benar 
merupakan ukuran yang tepat untuk mengukur suatu 
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konstruk.Face validity adalah jenis validitas yang paling 
sederhana dan merujuk pada seberapa baik item pada suatu 
tes mengungkapkan tujuan atau makna yang mendasari tes itu 
sendiri. 

6 Penyebaran Kuisioner 
Kuesioner diberikan kepada responden ahli dan diisi 

sesuai dengan petunjuk yang terdapat di dalamnya. 
Pengumpulan data dilakukan dengan pengisian kuesioner 
yang didampingi oleh interviewer. Pengisian kuesioner 
dilakukan pada 3 kuesioner sebagai berikut: 
1) Kuesioner kondisi model bisnis usaha berdasarkan 

sembilan elemen BMC sebagai langkah dalam survey 
pendahuluan. Kuesioner identifikasi ini hanya 
diperuntukkan untuk 1 orang responden yakni pemilik 
UKM. 

2) Kuesioner penilaian bobot dan rating faktor strategis 
internal dan eksternal UMKM diperuntukkan untuk kelima 
responden. 

3) Kuesioner penilaian pembobotan strategi menggunakan 
metode ANP yang dilakukan secara tertulis oleh 1 orang 
responden yakni pemilik UKM 

7 Pengumpulan Data 
Penelitian ini menggunakan dua jenis data yaitu data 

primer dan data sekunder. Data primer adalah data atau 
keterangan yang diperoleh secara langsung dari sumbernya, 
sementara data sekunder adalah keterangan yang diperoleh 
dari pihak kedua, baik berupa orang maupun catatan seperti 
buku, laporan yang sifatnya dokumentasi. Syarat data yang 
baik antara lain adalah objektif, relevan, dapat mewakili 
populasi atau sample dan up to date. Secara umum data 
penelitian yang diperlukan adalah data kondisi model bisnis 
UMKMberdasarkan sembilan blok BMC. 
Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah: 
a. Wawancara 

Wawancara merupakan metode tanya jawab dengan 
responden UMKM guna mendapatkan data dari 
keterangan responden yang berhubungan dengan objek 
penelitian berdasarkan pada tujuan penelitian. Informasi 
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yang dibutuhkan adalah informasi mengenai lingkungan 
internal dan eksternal berdasarkan sembilan elemen BMC 
di UKM Jamu Oetie . Wawancara yang dilakukan adalah 
wawancara terstruktur, yakni wawancara dengan 
pertanyaan yang telah direncanakan sebelumnya. 

b. Kuesioner 
Kuesioner merupakan metode pengumpulan data dengan 
memberikan atau menyebarkan pertanyaan kepada 
responden dengan harapan responden akan memberikan 
respon terhadap pernyataan yang diberikan. 
 

c. Observasi 
Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang 
dilakukan dengan pengamatan langsung di tempat 
penelitian, baik dalam proses produksi maupun 
manajemen usaha. Observasi dilakukan dengan turun 
langsung ke lapangan untuk mengamati perilaku dan 
aktivitas individu - individu di lokasi penelitian. Metode 
observasi dilakukan untuk mengetahui aktivitas 
operasional UKM meliputi aktivitas produksi, pemasaran, 
pengiriman atau distribusi dan pembukuan.  

d. Dokumentasi 
Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang 
digunakan untuk mendapatkan data sekunder maupun 
informasi yang relevan bersumber dari tulisan 
dokumentasi yang terkait dengan permasalahan yang 
diteliti.Metode dokumentasi digunakan untuk menelusuri 
data historis dengan meneliti dokumen – dokumen, 
catatan – catatan, arsip – arsip serta laporan penelitian 
yang sudah ada sehingga dapat menunjang pelaksanaan 
penelitian ini dari sumber – sumber resmi yang dapat 
dipertanggungjawabkan. Dokumen yang digunakan 
meliputi catatan keuangan dan catatan pengiriman. 
 

8 Analisis Data 
Data yang telah dikumpulkan diolah dan dianalisa secara 

kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif disajikan dalam uraian 
pada pembahasan deskriptif dan data kuantitatif disajikan 
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dalam bentuk tabulasi. Pengumpulan data dilakukan dengan 
identifikasi kondisi existing model bisnis UMKM dengan 
pemetaan BMC awal. Pengolahan data dilakukan 
denganmelakukanlangkah pengolahan yang berkaitan, yaitu 
perumusan faktor internal dan eksternal pada tiap blok BMC 
ke dalam matriks IFE (Internal Factor Evaluation)dan matriks 
EFE (Eksternal Factor Evaluation). Selanjutnya pengolahan 
matriks IFE dan matriks EFE ke dalam matriks IE (Internal 
Eksternal). Lebih lanjut, dilakukan analisa SWOT dan 
pembobotan strategi dengan analisa ANP, yang dilakukan 
dalam tiga tahapan pelaksanaan yakni, the input stage, the 
matching stage, dan the decision stage. Tahapan analisa 
dapat dilihat pada Gambar 3.2 

 

 
 
 

Seperti tampak pada gambar diatas, tahapan analisa data 
dijelaskan sebagai berikut: 

1. The input stage 
Matriks yang digunakan dalam the input stage adalah 
matriks IFE dan EFE. Analisis internal dilakukan untuk 
mengetahui kekuatan dan kelemahan yang dimiliki 

Tahap 1: The input stage 

Matriks IFE  Matriks EFE 

Tahap 2: The matching stage 

Matriks SWOT  Matriks IE 

Tahap 3: The decision stage 

Analisa ANP 
 

Gambar 3.2 Tahapan Analisa Data 
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UMKM melalui pendekatan BMC. Secara ringkas 
analisis ini disajikan dalam matriks IFE. Matriks EFE 
digunakan untuk menganalisis faktor – faktor yang 
menjadi peluang dan ancaman UMKM.  
Tahapan untuk membuat matriks IFE dan EFE sebagai 
berikut: 
a. Penulisan semua kelemahan, kekuatan, peluang dan 

ancaman dari UMKM pada setiap blok BMC. Peluang 
dan kekuatan diidentifikasi terlebih dahulu, kemudian 
dilanjutkan identifikasi kelemahan dan ancaman yang 
dibuat secara rinci pada kolom pertama. 

b. Data yang telah didapat kemudian dilakukan 
pembobotan untuk menunjukkan tingkat relatif 
kepentingan faktor dalam menunjukkan kesuksesan 
pengelolaan organisasi. Penentuan bobot faktor 
dilakukan dengan menggunakan metode paired 
comparison. Metode ini dilakukan dengan penilaian 
terhadap faktor strategis internal dan eksternal 
UMKM oleh responden. Pemberian bobot setiap 
faktor menggunakan skala 1, 2, 3. 
Skala 1 : jika faktor eksternal atau internal pada 

baris (horizontal) kurang penting 
daripada faktor strategis eksternal dan 
internal pada kolom (vertikal). 

Skala 2 : jika faktor strategis eksternal dan 
internal pada baris (horizontal) sama 
penting daripada faktor strategis 
eksternal dan internal pada kolom 
(vertikal). 

Skala 3 : jika faktor strategis eksternal dan 
internal pada baris (horizontal) sama 
lebih penting daripada faktor strategis 
eksternal dan internal pada kolom 
(vertikal) 
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Bentuk penilaian bobot faktor strategis dapat dilihat pada Tabel 
3.3 
 
Tabel 3.2Penilaian Bobot Strategis Internal Eksternal 

Faktor 
Penentu 

A B C D ... Total Bobot 

A      X1 A1 
B      X2 A2 
C      X3 A3 
D      X4 A4 
...      .... .... 

Total      Xn 1.00 

 
Bobot setiap faktor diperoleh dengan menentukan nilai setiap 
faktor terhadap jumlah nilai keseluruhan faktor dengan 
menggunakan rumus; 

   
  

 
 

∑   
   

 

 
Keterangan: 
Ai  = Bobot variabel ke – i 
Xi  = Nilai variabel ke – i 
l  = 1, 2, 3,...............,m 
m  = Jumlah variabel 

Adapun bobot yang diperoleh akan berada pada kisaran 
antara 0.0 (tidak penting) Sampai 1.0 (terpenting) pada setiap 
faktor. Faktor – faktor yang dianggap mempunyai pengaruh 
terbesar pada prestasi UMKM diberi bobot tertinggi. Jumlah dari 
semua bobot yang diberikan haris sama dengan 1.0. 
c. Tahap selanjutnya menentukan rating tiap faktor yang 

menunjukkan respon faktor – faktor tersebut dan 
memasukkan dalam kolom ketiga. Pemberian nilai rating 
menunjukkan tingkat faktor strategis UMKM. Pemberian 
nilai rating untuk daftar kekuatan didasarkan pada 
keterangan berikut:  

4 = faktor merupakan kekuatan utama yang 
berpengaruh besar 
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3 = faktor merupakan kekuatan utama yang 
berpengaruh kecil 
2 = faktor merupakan kekuatan kecil yang 
berpengaruh besar 
1 = faktor merupakan kekuatan kecil yang 
berpengaruh kecil 

Pemberian nilai rating menunjukkan tingkat faktor strategis 
kekuatan yang berpengaruh terhadap pengembangan 
UMKM. Pemberian nilai rating untuk daftar kekuatan 
didasarkan pada keterangan berikut: 

4 = faktor merupakan kelemahan kecil yang 
berpengaruh kecil 
3 = faktor merupakan kelemahan kecil yang 
berpengaruh besar 
2 = faktor kelemahan besar yang berpengaruh kecil 
1 = faktor kelemahan besar yang berpengaruh 
besar 

Sedangkan pemberian nilai rating pada matriks EFE, 
pemberian nilai rating didasarkan pada kemampuan UMKM 
untuk meraih peluang yang ada. Pemberian nilai rating 
untuk daftar peluang didasarkan pada keterangan berikut: 

4 = memiliki kemampuan sangat baik meraih 
peluang 
3 = memiliki kemampuan baik meraih peluang 
2 = memiliki kemampuan cukup baik meraih 
peluang 
1 = memiliki kemampuan tidak baik meraih peluang 

Pemberian nilai rating didasarkan pada besarnya ancaman 
yang dapat mempengaruhi pengembangan UMKM  untuk 
meraih peluang yang ada. Pemberian nilai rating untuk 
daftar ancaman didasarkan pada keterangan berikut: 

4 = ancaman memberikan pengaruh yang sangat 
lemah 
3 = ancaman memberikan pengaruh yang lemah 
2 = ancaman memberikan pengaruh yang kuat 
1 = ancaman memberikan pengaruh yang sangat 
kuat 
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d. Tahap berikutnya, skor – skor tersebut dijumlahkan 
sehingga diperoleh total skor pembobotan. Rata – rata 
tertimbang pada masing – masing variabel dijumlahkan 
untuk menentukan total rata – rata tertimbang untuk 
organisasi. Total rata – rata tertimbang< 2,5 
menggambarkan organisasi yang lemah secara internal, 
sedangkan total rata – rata tertimbang> 2,5 
menggambarkan organisasi yang kuat secara internal. 
Sementara untuk eksternal, total rata – rata tertimbang 
sebesar 4,0 mengindikasikan bahwa organisasi merespon 
dengan sangat baik terhadap peluang dan ancaman yang 
ada di dalam industrinya, sedangkan total rata – rata 
tertimbang 1,0 mengindikasikan bahwa strategi perusahaan 
tidak memanfaatkan peluang atau tidak menghadapi 
ancaman. Tabel Matriks IFE dan EFE dapat dilihat pada 
Tabel 3.3dan Tabel 3.4 
 

Tabel 3.3 Matriks IFE 
Faktor 
Kunci 

Internal 

Bobot 
(a) 

Rating 
(b) 

Rata – rata Tertimbang 
(c) = (a) x (b) 

 

Kekuatan    
-    
-    
    
Kelemahan    
-    
-    
    

Total  1,0   
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Tabel 3.4 Matriks EFE 
Faktor Kunci 

Eksternal 
Bobot 

(a) 
Rating 

(b) 
Rata – rata 
Tertimbang 
(c) = (a) x (b) 

 

Peluang    
-    
-    
    
Ancaman    
-    
-    
    

Total  1,0   

 
e. Berikutnya, untuk menentukan nilai tertimbang tiap faktor 

dilakukan perkalian bobot dengan rating (peringkat) setiap 
faktor. Sedangkan untuk memperoleh total nilai ketimbang 
bagi organisasi, dilakukan penjumlahan nilai tertimbang tiap 
faktor. 

2. The matching stage 
a. Matriks Internal Eksternal (IE) 

Menurut matriks Internal dan Eksternal digunakan 
untuk memposisikan suatu perusahaan ke dalam matriks 
yang terdiri dari 9 sel. Parameter yang digunakan 
meliputi parameter kekuatan internal perusahaan dan 
pengaruh eksternal yang dihadapi. Matriks IE terdiri dari 
dua dimensi, yakni total skor matriks IFE pada sumbu X 
dan matriks EFE pada sumbu Y.  

Pada sumbu X terdapat tiga skor total nilai 
tertimbang IFE yang menyatakan kekuatan posisi 
internal. Skor 1.00 – 1.99 menyatakan posisi internal 
lemah, skor 2.0 – 2.9 menunjukkan posisi internal 
berada pada rata – rata dan skor 3.0 – 4.0 menunjukkan 
posisi internal kuat. Pada sumbu Y terdapat tiga skor 
total nilai tertimbang EFE yang menyatakan kekuatan 
dan posisi eksternal. Skor 1.0 – 1.99 menunjukkan 
kekuatan dari eksternal yang lemah, skor 2.0 – 2.9 
menunjukan kekuatan eksternal berada pada rata – rata 
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Kuat 3,0 – 4,0  Rata – rata 2,0 – 2,9  Lemah 1,0 – 1,99 

dan skor 3.0 – 4.0 menunjukkan kekuatan eksternal 
tinggi. Gambar matrik IE dapat dilihat pada Gambar 3.3 

Total Nilai Tertimbang Matriks IFE 
 

Total Niai 
Tertimbang 
Matriks EFE 

  

   I II III 

Tinggi  
3,0 – 4,0  

(Growth 
and Build) 

(Growth 
and Build) 

(Hold and 
Maintain) 

 IV V VI 

Sedang  
2,0 – 2,99 

(Growth 
and Build) 

(Hold and 
Maintain) 

(Harvest 
or Divest) 

 VII VIII IX 

Rendah  
1,0 – 1,99 

(Hold and 
Maintain) 

(Harvest or 
Divest) 

(Harvest 
or Divest) 

 
 
Matriks IE mempunyai sembilan strategi kemudian dapat 
dikelompokkan menjadi tiga sel strategi utama, terbagi atas tiga 
daerah utama dengan implikasi strategi yang berbeda, yaitu: 

1) Growth dan Build (kembang dan bangun) berada pada 
sel I, II, IV. Strategi yang cocok adalah intensif (penetral 
pasar, pengembangan pasar dan pengembangan produk 
atau integrasi (integrasi ke belakang, integrasi depan 
dan integrasi horizontal) 

2) Hold dan Maintain (pertahankan dan pemeliharaan) 
mencakup sel III, V atau sel VII. Strategi umum yang 
dipakai adalah penetrasi pasar dan pengembangan 
produk. 

3) Harvest atau Divest (mengambil hasil atau melepaskan) 
mencakup sel VI, VIII atau IX. Strategi yang dipakai 
adalah Divestasi, strategi diversifikasi, konglomerat dan 
strategi likuidasi. 

b. Matriks SWOT 
Matriks SWOT digunakan untuk mempermudah analisis 

SWOT. Matriks SWOT mempermudah merumuskan berbagai 
strategi yang perlu dijalankan oleh suatu perusahaan. Matriks 
ini akan menghasilkan beberapa alternatif strategi yang dapat 

Gambar 3.3 Matriks IE 
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dipilih perusahaan dalam mengembangkan usahanya, yang 
dapat diliihat pada Tabel 3.5.  

Tabel 3.5 Matriks SWOT 
Internal 

Eksternal 
Kekuatan (S) Kelemahan (W) 

Peluang (O) Strategi SO Strategi WO 

Menciptakan strategi 
yang menggunakan 
kekuatan untuk 
memanfaatkan 
peluang 
 

Menciptakan 
Strategi yang 
meminimalkan 
kelemahan untuk 
memanfaatkan 
peluang 

Ancaman (T) Strategi ST Strategi WT 

Menciptakan strategi 
yang menggunakan 
kekuatan  untuk 
mengatasi ancaman 

Menciptakan 
strategi yang 
meminimalkan 
kelemahan dan 
menghadapi 
ancaman 
 

 
Perumusan analisa SWOT dibuat dengan langkah – langkah 
sebagai berikut: 

1) Menyusun daftar peluang dan ancaman eksternal 
perusahaan serta kekuatan dan kelemahan internal 
perusahaan. 

2) Menyusun strategi SO dengan cara mencocokkan 
kekuatan – kekuatan internal dan peluang eksternal. 

3) Menyusun strategi WO dengan cara mencocokkan 
kelemahan – kelemahan internal dan peluang – peluang 
eksternal. 

4) Menyusun strategi ST dengan cara mencocokkan 
kekuatan – kekuatan internal dan ancaman – ancaman 
eksternal 

5) Menyusun strategi WT dengan cara mencocokkan 
kelemahan – kelemahan internal dan ancaman – 
ancaman eksternal 
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3. The decision stage 
Pada tahap penentuan keputusan dilakukan pemilihan 
prioritas strategi dengan metode ANP. Strategi prioritas 
yang dihasilkan kemudian dipetakan dalam BMC 
pembaruan. Pengolahan data dilakukan dengan 
menggunakan software Super Decision. Pada penggunaan 
Super Decision, pengguna tidak perlu memahami 
bagaimana prioritas dihitung. Pembuat keputusan 
mengidentifikasi apa yang harus diberi peringkat dan 
korelasi antara elemen-elemen dalam masalah.  
Secara umum terdapat empat dasar tahapan ANP, yakni: 
1) Penyusunan Model Dan Permasalahan  

Masalah harus ditentukan dengan jelas dan disusun 
dalam sistem yang rasional (jaringan). Struktur dapat 
disusun dengan pendapat dari pembuat keputusan 
melalui brainstrorming atau metode lainnya.  

2) Matriks Pairwise Comparisons Dan Vektor Prioritas 
Elemen keputusan pada tiap komponen dibandingkan 
dengan kriteria kontrolnya, dan komponennya juga 
dibandingkan dengan kontribusinya mencapai tujuan. 
Nilai relatif yang penting ditentukan dalam skala 1 - 9, 
dimana skor 1 merepresentasikan hasil kepentingan 
antara dua elemendan skor 9 mengindikasikan 
kepentingan yang ekstrim dari satu elemen (komponen 
baris pada matriks) dibandingkan dengan yang lainnya 
(komponen kolom dalam matriks). Terdapat 3 tahapan 
yang digunakan untuk sintesis prioritas, yakni: 
a. Jumlahkan nilai pada tiap kolom dari matriks 

pairwise comparisons 
b. Bagi tiap elemen dalam kolom degan jumlah kolom 

yang dipresentasikan. Hasil matriks tersebut 
merupakan matriks normalisasi pairwise 
comparisons 

c. Jumlahkan elemen - elemen dalam tiap baris matriks 
normalisasi pairwise comparisons dan bagi jumlah 
dengan  elemen ke - n pada baris. Nilai akhir 
tersebut mengestimasi prioritas relatif untuk elemen 
yang dibandingkan. 
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3) Supermatrix Formation 
Konsep dari supermatrix formation sama dengan 
proses Markov chain. Untuk menentukan prioritas 
global dalam sistem dengan pengaruh ketergantungan, 
vektor prioriyas lokal dimasukkan dalam kolom yang 
sesuai dalam matriks. Segmen matriks Supermatrix 
merepresentasikan hubungan antara dua nodes 
(komponen dalam klaster) dalam sistem. Vektor 
prioritas lokal yang ditentukan pada tahap dua, 
dikelompokkan dan ditempatkan pada posisi yang tepat 
pada supermatrix berdasarkan aliran pengaruh dari 
komponen satu ke komponen lain, atau dari komponen 
itu sendiri ke loop. 

4) Pemilihan Alternatif Terbaik  
Supermatrix yang telah dibentuk pada tahap 3 
mencakup keseluruhan jaringan, bobot prioritas dari 
alternatif dapat ditemukan dalam kolom alternatif pada 
matriks normalisasi supermatix. Disisi lain, jika 
supermatrix hanya membandingkan komponen yang 
berkaitan, diperlukan perhitungan tambahan untuk 
menentukan prioritas keseluruhan dari alternatif. 
Alternatif dengan prioritas keseluruhan terbesar akan 
menjadi alternatif terpilih. 

9 Kesimpulan dan Saran 
Berdasarkan hasil penelitian dilakukan proses penyusunan 

kesimpulan dan saran. Kesimpulan diambil dengan 
mempertimbangkan hasil-hasil yang diperoleh dari penilitian 
yang didukung dengan teori sebagai landasan berfikir. 
Kesimpulan akan menjawab tujuan dari penelitian yang telah 
ditetapkan, sementara saran akan berfungsi sebagai masukan 
perbaikan bagi penulis maupun perusahaan. 
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BAB IV 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
4.1 Gambaran Umum Perusahaan 
 UKM Jamu Oetie  merupakan salah satu UKM dibidang 
minuman ringan. Produk yang dihasilkan adalah produk 
minuman herbal Jamu dengan merk ―Jamu Oetie ‖. UKM Jamu 
Oetie  berdiri pada tanggal 5 Januari 2016 berlokasi di 
Perumahan Pondok Mutiara Asri Blok F11 No 1 Malang, Jawa 
Timur. UKM Jamu Oetie  didirikan oleh Ibu Krisnawati dan 
Bapak Trinufi Sudarwanto, mulai beroperasi pada tanggal 5 
Januari 2016. Kapasitas produksi awal sebanyak 16 liter per 
minggu. Proses produksi Jamu Oetie  dilakukan secara semi 
otomatis dengan jumlah karyawan sebanyak 1 orang karyawan 
produksi tetap dan 2 orang karyawan produksi tidak tetap yang 
bekerja hanya pada saat high season yakni saat hari raya. 
Kapasitas produksi UKM saat ini sebanyak 64 liter - 80 liter per 
hari. Jamu Oetie  memiliki 5 jenis varian produk jamu (beras 
kencur, kunyit asam, sinom, daun sirih, dan temulawak) dengan 
3 bentuk kemasan yang berbeda. Kemasan Botol ukuran 250 
ml, kemasan cup kecil ukuran 120ml dalam kardus dengan 1 
kardus berisi 24 cup jamu, dan kemasan cup sedang ukuran 
170 ml. Varian Jamu Oetie  dapat dilihat pada Lampiran 2. 
Total penjualan tiap varian jamu relatif sama, namun produk 
yang lebih unggul dari ke-5 varian tersebut adalah jamu Kunyit 
Asam. Pada penelitian ini produk unggulan yang akan dikaji 
adalah produk jamu Kunyit Asam. 
 
4.2 Model Bisnis Perusahaan 

 Menurut Rainaldo dkk (2017), pemetaan model bisnis 
perusahaan dengan menggunakan BMC mampu menggambarkan 
secara sederhana dan menyeluruh terhadap kondisi suatu organisasi 
saat ini. Analisis BMC merupakan model analisis yang menjabarkan 
pemikiran mengenai bagaimana organisasi menciptakan, 
memberikan, dan menangkap nilai yang dimiliki dari sebuah 
perusahaan. Menurut Somantri dkk (2018), setiap elemen BMC dapat 
menjadi  titik awal pengembangan model bisnis baru. Pada penelitian 
ini, evaluasi 9 elemen model bisnis dilakukan dengan analisis SWOT. 
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Kondisi model bisnis UKM Jamu Oetie dipetakan dalam BMC, dapat 
dilihat pada Gambar 4.1  
 

 

 
Gambar 4.1 Pemetaan BMC Awal 
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4.2.1. Identifikasi Elemen Business Model Canvas (BMC) 
4.2.1.1 Segmentasi Pelanggan (Customer Segment) 

 Segmentasi pelanggan merupakan suatu proses 
menempatkan konsumen ke dalam sub-kelompok yang 
memiliki respon yang sama terhadap suatu program 
pemasaran.  Segmentasi pelanggan membagi kelompok 
pembeli tersebut menurut kebutuhan, karakteristik dan perilaku 
dengan kebutuhan yang berbeda (Munandar, 2011). 
Segmentasi pelanggan penting diperhatikan karena 
memungkinkan perusahaan lebih fokus dalam mengalokasikan 
sumber daya. Segmentasi merupakan dasar dalam 
menentukan komponen strategi dan memungkinkan 
perusahaan dalam mendapatkan gambaran yang lebih jelas 
mengenai peta kompetisi dan posisi perusahaan (Ahmadi dan 
Herlina, 2017). Pada elemen segmentasi pelanggan, indikator 
yang dijelaskan meliputi segmen pasar terdiversifikasi, 
segmentasi geografis, segmentasi demografis, segmentasi 
psikologis dan segmentasi perilaku, seperti berikut: 

1. Segmen Pasar Terdiversifikasi 
Segmen pasar terdiversifikasi merupakan segmen pasar 

yang membagi kelompok pelanggan menjadi 2 kelompok  
besar yakni Business to Consumen (B2C) dan Business to 
Business (B2B). B2B yang diterapkan Jamu Oetie  adalah 
menjual produknya ke beberapa rumah makan, koperasi, 
kantor, sekolah, toko kue, swalayan dan reseller. B2C yang 
diterapkan oleh Jamu Oetie  adalah menjual produknya 
langsung ke pelanggan, melalui pemesanan via whatsapp dan 
layanan pesan antar GoFood.  

B2C merupakan pola transaksi bisnis antara penjual 
dengan pelanggan. Pada pola transaksi B2C, pelanggan 
membeli produk dari perusahaan untuk dikonsumsi sendiri 
bukan untuk dijual. B2B menggambarkan transaksi bisnis 
antar penjual dengan pelanggan bisnis membeli produk dari 
produsen untuk dijual lagi baik kepada pengecer maupun 
konsumen (Prasetya dkk.,2018). Pengelolaan B2B secara 
prinsip berbeda dengan B2C. Strategi pemasaran B2C secara 
umum lebih memfokuskan manfaat dan keputusan pembelian 
berdasarkan pada fungsi dan dipengaruhi oleh nilai emosional. 
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Pada B2B, pasar bisnis tidak akan melakukan pembelian 
karena emosional tetapi lebih cenderung bersifat rasional 
(Nuvriasri, 2012). 

 
2. Segmentasi Geografis 

Menurut Munandar (2011), segmentasi geografis 
merupakan suatu aktivitas pemasaran yang dilakukan dengan 
membagi – bagi pasar dalam beberapa unit geografis yang 
berbeda – beda seperti daerah, populasi, kepadatan dan iklim. 
Menurut Hapsari dan Mohammad (2018), segmentasi 
dibutuhkan untuk membuat bisnis lebih terarah, efektif dan 
efisien. Berdasarkan segmentasi geografis daerah, jangkauan 
pemasaran UKM Jamu Oetie  utamanya tersebar di area Kota 
dan Kabupaten Malang. Lokasi penjualan di area Kota Malang 
meliputi Kec. Sukun, Blimbing, Klojen, dan Lowokwaru serta 
merambah area kabupaten meliputi Kec. Wagir, 
Kedungkandang, Singosari dan Lawang. Jangkauan 
pemasaran Jamu Oetie  di area Malang relatif cukup luas, 
sehingga dapat meningkatkan daya saing produk Jamu Oetie  
dibandingkan dengan pesaing UKM sejenis. Meskipun 
dekimikan, perluasan jangkauan pemasaran ke luar kota perlu 
direncanakan untuk memperbesar skala usaha, memperluas 
jaringan distribusi, meningkatkan laba dan menjamin 
keberlangsungan usaha kedepan (Kusuma dan Sujana, 2014).  

 
3. Segmentasi Demografis 
 Segmentasi demografis merupakan suatu aktivitas 
pemasaran yang dilakukan dengan membagi pasar dalam 
kelompok variabel seperti usia, jenis kelamin, penghasilan, 
pendidikan dan kelas sosial (Munandar, 2011). Indikator 
segmentasi demografis meliputi usia, jenis kelamin dan status 
sosial. Target pasar Jamu Oetie  berdasarkan usia adalah 
pelanggan dalam rentan usia 25 tahun keatas, namun UKM 
Jamu Oetie  berusaha merambah pasar segala usia.  
Konsumen Jamu Oetie  berusia 5 – 80 tahun baik pada 
konsumen laki – laki maupun perempuan, dengan 20% 
konsumen berusia 5 – 12 tahun, 30% berusia 13 – 25 tahun, 
dan 50% berusia 26 – 80 tahun.  
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 Menurut Suprihati dan Wikan (2015), minat beli 
seseorang terhadap makanan atau minuman seringkali 
dipengaruhi oleh umur. Konsumen Jamu Oetie  didominasi 
oleh konsumen berusia 26 – 80 tahun, karena pada usia ini 
konsumen memiliki kesadaran lebih terhadap kesehatan dan 
pola hidup sehat. Konsumen pada usia 13 – 25 tahun relatif 
kurang, karena lebih memilih alternatif minuman ringan lain 
seperti teh, kopi dan soda, sementara konsumen pada usia 5 – 
12 tahun belum memiliki kesadaran terhadap kegunaan 
produk. Kemudahan pemasaran jamu disemua usia 
disebabkan masyarakat telah familiar dengan jamu yang 
merupakan warisan budaya Indonesia. Tradisi minum jamu di 
Indonesia mempengaruhi sikap konsumen terhadap produk 
(Wahjudi dan Andriati, 2016). 
 Berdasarkan jenis kelamin, konsumen Jamu Oetie  
terbagi menjadi 20% konsumen laki – laki dan 80% konsumen 
perempuan. Konsumen jamu didominasi oleh perempuan, 
karena budaya yang berkembang dimasyarakat mengarahkan 
jamu identik dengan perempuan. Hal ini sesuai dengan 
Nanang dan Herlina (2017), bahwa sosialisasi mempengaruhi 
perbedaan sikap antara laki – laki dan perempuan. Status 
sosial dari pelanggan Jamu Oetie  termasuk pada status sosial 
menengah dan menengah keatas. Menurut As‘alul dkk (2016), 
produk atau jasa yang dibeli konsumen menunjukkan status 
sosial seseorang dalam kelompok sosial tertentu. Kemampuan 
produk meraih konsumen pada status sosial menengah dan 
menengah keatas disebabkan kemasan produk menambah 
nilai jual dan mengembangkan citra merek berkualitas.  
 
4. Segmentasi Psikologis 

Segmentasi psikologis merupakan suatu aktivitas 
pemasaran yang membedakan kelompok konsumen dalam 
indikator gaya hidup dan kepribadian (Munandar, 2011). Pada 
penelitian ini indikator yang dikaji adalah gaya hidup. 
Pelanggan Jamu Oetie  utamanya bergaya hidup lebih 
memperhatikan kesehatan dari sisi konsumsi. Penggantian 
konsumsi minuman ringan kemasan dengan minuman herbal 
Jamu sehari – hari diharapkan dapat mengurangi paparan 
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bahan kimia bagi tubuh. Prinsip Jamu Oetie  dalam 
mempertahankan kualitas dapat menjadi pendukung dalam 
mempertahankan segmen psikologis yang dimiliki. Hal ini perlu 
diperhatikan, menurut Raharja dkk (2013) pengaruh faktor 
psikologi yang melekat pada setiap individu bereaksi terhadap 
masukan eksternal dan berpengaruh terhadap pengenalan 
kebutuhan. Kebutuhan merupakan salah satu faktor yang 
mempengaruhi keputusan pembelian.  
5. Segmentasi Perilaku 

Segmentasi perilaku merupakan suatu aktivitas 
pemasaran yang dilakukan dengan membagi konsumen 
dengan basis variabel status pengguna, kesetiaan merek, 
tingkat penggunaan, manfaat yang dicari dan sikap terhadap 
produk atau minat konsumsi (Munandar, 2011). Pada 
penelitian ini indikator yang dikaji adalah manfaat dan minat 
konsumsi. Pelanggan Jamu Oetie  merupakan pelanggan yang 
memiliki minat konsumsi terhadap minuman herbal dan 
memperhatikan manfaat Jamu bagi kesehatan. Jamu kunyit 
asam dipercaya memiliki manfaat bagi kesehatan tubuh dan 
mengurangi kegemukan apabila dikonsumsi secara teratur. 
Kandungan kurkumin pada kunyit efektif dalam mencegah dan 
memperbaiki luka lambung serta kandungan minyak atsiri yang 
berkhasiat sebagai antiinflamasi (Anonim, 2013). 

 
4.2.1.2. Nilai yang Ditawarkan (Value Proposition) 

Menurut Indah (2017), value proposition merupakan 
nilai yang ditawarkan oleh pelaku usaha terdiri dari gabungan 
produk atau jasa tertentu yang melayani kebutuhan segmen 
pelanggan. Proposisi nilai menciptakan nilai untuk segmen 
pelanggan melalui paduan elemen – elemen berbeda yang 
melayani kebutuhan segmen tersebut. Elemen-elemen 
proposisi nilai antara lain sifat baru, kinerja, penyesuaian, 
menyelesaikan pekerjaan, desain, merk, harga, dan 
kenyamanan/kegunaan. Pada penelitian ini elemen value 
proposition yang dijelaskan meliputi sifat baru, brand produk, 
desain kemasan, diversifikasi kemasan, harga produk, 
kegunaan, dan umur simpan, seperti berikut: 
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1. Sifat Baru dan Kegunaan Produk 
Sifat baru (newness) merupakan salah satu elemen value 

proposition yang menunjukkan keunikan dan hal baru yang 
ditawarkan produsen ke konsumen, sementara kegunaan 
produk (usability) merupakan pemahaman cara produk dapat 
memenuhi keinginan atau kebutuhan bagi pelanggannya 
(Widyawono, 2017). Sifat baru yang ditawarkan oleh UKM 
Jamu Oetie terkait produknya adalah inovasi jamu tradisional 
(minuman herbal) dalam kemasan praktis dan modern. 
Pengemasan jamu tradisional dengan cara berbeda dan 
modern diharapkan dapat menjangkau pasar yang lebih luas 
dan memberikan nilai tambah bagi produk jamu yang 
merupakan warisan nenek moyang Indonesia. Fungsi utama 
jamu yang ditekankan adalah menyehatkan, maka UKM Jamu 
Oetie berkomitmen mengembangkan dan mengendalikan 
produknya berbahan alami dan bebas bahan kimia. Nilai 
tambah lain yang dimiliki UKM Jamu Oetie  dalam upaya 
meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap kualitas 
produk adalah kepemilikan sertifikasi produk P-IRT. Upaya 
penjagaan kualitas bahan baku dilakukan dengan menjaga 
kebersihan karyawan dan tempat produksi, serta penetapan 
standar operasional (SOP) proses produksi. Kualitas dan 
higienitas produk merupakan faktor terpenting usaha makanan 
dan minuman (Anonim, 2010). 

 
2. Brand Produk 

Menurut Mathur (2007), brand merupakan kumpulan 
gambar dan jaringan yang disatukan untuk menjual suatu 
produk. Keunggulan brand adalah brand mampu membedakan 
satu produk yang sama dengan produk lainnya. Brand 
menciptakan kebutuhan spesifik konsumen dan pemenuhan 
ekspektasi konsumen. Brand dapat memprediksi perilaku 
pembeli, antara keputusan membeli atau mengabaikannya. 
Brand (merek) dapat membantu konsumen percaya bahwa 
atribut dan manfaat yang diberikan oleh suatu merek dapat 
memuaskan kebutuhan dan keinginan konsumen sehingga 
tercipta sikap yang positif terhadap merek tersebut (Setyawan 
dkk, 2015). Merek dagang dari produk Jamu UKM ini adalah 
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―Jamu Oetie ‖. Brand produk  relatif baru karena produk pertama 
kali dipasarkan dalam kurun waktu 2 – 3 tahun. Brand “Jamu 
Oetie ‖ memiliki pelanggan yang melakukan repeat order dan 
memberikan komentar positif setelah mengkonsumsi produk 
―Jamu Oetie ‖. Pemilihan nama merk dagang ―Oetie ‖ diambil 
dari nama panggilan pemilik resep Jamu Oetie  yakni nenek 
pemilik. Brand image atau citra produk merupakan salah satu 
variabel yang mempengaruhi konsumen dalam menentukan 
keputusan pembelian suatu produk. Konsumen yang memiliki 
citra positif terhadap suatu merek tertentu lebih memungkinkan 
untuk melakukan pembelian ulang (Supriyadi dkk, 2016). 
3. Desain Kemasan 
 Kemasan Jamu Oetie  dibuat praktis dan mudah 
digenggam. Menurut Christy dan Ellyawati (2015), kemasan 
merupakan bahan yang digunakan untuk melindungi produk 
agar tetap terjaga kualitasnya. Variabel desain kemasan terdiri 
dari 3 dimensi yaitu desain grafis, struktur desain dan informasi 
produk. Desain grafis merupakan merupakan dekorasi visual 
pada permukaan kemasan. Struktur desain berkaitan dengan 
fitur-fitur kemasan, terdiri dari 3 sub dimensi meliputi bentuk, 
ukuran dan material. Informasi produk merupakan informasi 
terkait produk yang tertera di kemasan berupa label. 
Komponen – komponen kemasan meliputi desain, bahan, dan 
bentuk kemasan berpengaruh signifikan terhadap minat beli 
konsumen (Mufreni, 2016). 
 Desain grafis kemasan Jamu Oetie  Kunyit Asam 
menampilkan visual logo yang identik dengan istilah ‗Mbah Uti 
(Oetie)‘. Struktur desain dibuat dalam botol, cup kecil dan cup 
plastik bening sedang (gelas) dengan ukuran yang berbeda - 
beda. Desain label dan kemasan secara umum bernuansa 
hijau dan kuning untuk memberikan kesan minuman 
menyegarkan. Komponen yang tertulis dalam label meliputi 
nama produk, nama produsen, keunggulan produk, komposisi 
produk, nomor P-IRT, netto dan expired date. Bahan label 
yang digunakan adalah kertas premium dengan warna dan 
tulisan jernih serta tahan air. Hal ini sesuai dengan kriteria 
pemenuhan syarat kelompok unsur teknis pencatuman label 
dalam PP RI No. 69 Tahun 1999 tentang label dan Iklan 
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Pangan, antara lain label dicantumkan pada, di dalam, atau di 
kemasan pangan dan terletak pada sisi kemasan pangan yang 
mudah untuk dilihat dan dibaca, serta label tidak mudah lepas 
dari kemasan luntur ataupun rusak (Wijaya dan Winiati, 2014). 

4. Diversifikasi Kemasan 
 Diversifikasi merupakan suatu upaya mencari dan 
mengembangkan produk dan/atau pasar baru dalam rangka 
mengejar pertumbuhan dan peningkatan keuntungan. Jenis 
diversifikasi produk yang diterapkan oleh Jamu Oetie adalah 
diversifikasi konsentris. Diversifikasi konsentris merupakan 
diversifikasi dimana produk – produk yang diperkenalkan 
memiliki keterkaitan hubungan dalam pemasaran atau teknologi, 
dengan produk yang sudah ada (Rahayuningsih, 2015). 
Perusahaan yang melakukan diversifikasi berhubungan (related 
diversification) menunjukkan pertumbuhan profit yang lebih baik 
secara signifikan dibandingkan perusahaan yang melakukan 
diversifikasi tidak berhubungan (unrelated diversification) 
(Satoto, 2009). Diversifikasi produk Jamu Oetie  Kunyit Asam 
terletak pada kemasan, terdapat 3 varian ukuran kemasan, 
yakni kemasan botol ukuran 250 ml, kemasan cup sedang 
ukuran 170 ml dan kemasan cup kecil ukuran 120 ml. Varian 
kemasan Jamu Oetie  Kunyit Asam dapat dilihat pada Lampiran 
1. Diversifikasi produk adalah strategi lain dalam sebuah 
perusahaan, digunakan untuk menciptakan kepercayaan 
konsumen terhadap suatu merk produk dan menarik perhatian 
konsumen karena menyediakan banyak pilihan produk (Tarida, 
2012). 
5. Harga Produk 

 Harga adalah sejumlah uang yang dibayarkan konsumen 
untuk memperoleh suatu produk. Harga merupakan elemen 
bauran pemasaran yang perlu diperhatikan. Harga merupakan 
elemen penting yang dapat digunakan untuk meningkatkan 
pendapatan perusahaan dan volume penjualan (Wijatno, 2009). 
Harga juga mempengaruhi persaingan dalam pemasaran, 
berpengaruh secara langsung terhadap laba bersih perusahaan, 
dan mengkomunikasikan posisi produk di pasaran (Cahyono, 
2014). Harga produk Jamu Oetie Kunyit Asam variatif. Kemasan 
botol dijual satuan per botol seharga Rp3500,- sampai Rp6000,-
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. Penjualan pada pelanggan (B2C) dijual dengan harga 
Rp5000,- sementara penjualan pada mitra (B2B) dijual dengan 
harga Rp3500,- sampai Rp6000,-. Kemasan gelas dijual dalam 
bundle berisi 12 gelas seharga Rp2000,- per gelas dan 
Rp17000,- per bundle. Kemasan cup dijual dalam kemasan 
karton berisi 24 cup dengan harga Rp35000,- dan Rp32000,-. 
untuk mitra atau reseller. Strategi penetapan harga yang dipilih 
oleh Jamu Oetie  adalah strategi harga markup (markup 
pricing), yakni pengusaha menambahkan persentase markup 
pada biaya yang dikeluarkannya untuk menghasilkan harga 
produk. Besarnya markup ditentukan oleh pemilik usaha 
(Wijatno, 2009).  
6. Umur Simpan Produk 

Umur simpan produk Kunyit Asam Oetie  relatif singkat 
yakni selama 2 – 8 minggu, karena tidak menggunakan bahan 
pengawet kimia makanan. Umur simpan produk dari ketiga 
kemasan berbeda-beda apabila disimpan dalam suhu ruang. 
Umur simpan produk cup dan gelas 1 bulan, sementara umur 
simpan produk botol 10 hari. Umur simpan ketiga produk 
tersebut dapat mencapai 2 bulan apabila disimpan dalam lemari 
pendingin. Cara penyimpan dan jenis kemasan yang digunakan 
berpengaruh terhadap timbulnya mikroba minuman kunyit asam, 
namun tidak berpengaruh terhadap kandungan antioksidan dan 
hingga minggu ke – 8 produk masih aman dikonsumsi. Prosedur 
pengemasan steril dan penyimpanan produk pada suhu yang 
lebih rendah dapat memperpanjang umur simpan (Mulyani dkk, 
2015). 

 
4.2.1.3. Saluran (Channels) 

 Saluran (channels) adalah salah satu elemen model bisnis 
yang menyatakan bagaimana organisasi berkomunikasi 
dengan segmen pelanggannya dan menyampaikan proposisi 
nilainya (Royan, 2014). Pada penelitian ini indikator yang 
dijelaskan meliputi saluran distribusi dan metode pengiriman 
seperti berikut: 
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1. Saluran Distribusi  
Saluran yang dijelaskan meliputi saluran hulu (rantai pasok) 

dan saluran hilir (distribusi). Saluran hulu (upstream) meliputi 
aktifitas suatu usaha dengan para penyalurnya atau penyedia 
bahan baku. Rantai pasokan hulu (upstream) meliputi berbagai 
aktivitas perusahaan dengan para penyalur antara lain berupa 
pengadaan bahan baku dan bahan pendamping (Furqon, 2014). 
Penyediaan bahan baku UKM Jamu Oetie  berasal dari pasar 
tradisional terdekat. UKM Jamu Oetie  memiliki beberapa 
pedagang langganan di pasar sebagai penyedia bahan baku, 
sesuai dengan standar pemilik. Saluran hilir (downstream) 
meliputi semua aktivitas yang melibatkan perantara produk 
kepada pelanggan akhir. Rantai pasokan hilir (downstream) 
meliputi semua aktivitas yang melibatkan pengiriman produk 
kepada pelanggan. Fokus utamanya adalah distribusi, 
pergudangan, transportasi dan pelayanan (Furqon, 2014). 
Keputusan pendistribusian sebuah perusahaan menentukan 
kemudahan produk diakses oleh pelanggan. Saluran distribusi 
yang diterapkan oleh Jamu Oetie  adalah saluran langsung dan 
saluran satu tingkat. Saluran langsung merupakan kondisi 
dimana produsen suatu produk melakukan transaksi langsung 
kepada pelanggan tanpa keterlibatan pihak perantara. Saluran 
satu tingkat merupakan proses distribusi produk dimana 
terdapat satu perantara pemasaran diantara produsen dan 
konsumen, atau disebut mitra bisnis (Madura, 2007). 

Saluran distribusi UKM Jamu Oetie  adalah online dan 
offline. Saluran distribusi online melalui penggunaan sosial 
media dan layanan pesan antar. Sosial media yang digunakan 
Jamu Oetie  meliputi facebook, instagram, website, dan 
whatsapp, sementara layanan pesan antar yang digunakan 
adalah Gofood. Saluran distribusi offline melalui penjualan 
koperasi, rumah makan, swalayan, sekolah, kantor, toko kue, 
reseller, dan pelayanan langsung. Saluran distribusi offline, 
akun sosial media, dan supplier yang dimiliki UKM dirangkum 
dalam Tabel 4.1 
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Tabel 4.1. Channel Jamu Oetie  

Saluran Hulu 
Saluran Hilir 

Penjualan Offline Penjualan Online 

Supplier Mitra 

Jumla
h 

(Loka
si) 

Sosial 
Media 

Akun 

Bahan 
baku 
dan 

bahan 
pembant

u 

Pasar 
Gada

ng 

Rumah 
Makan 

41 Website http://jamuOetie 
malang.wordpre

ss.com 

Kemasa
n 

Toko 
Plasti

k 
Tungg

al 
Jaya 

Koperasi 2 Instagra
m 

 jamu_Oetie  
 jamu_Oetie 

ie 

Label AKEN
O 

Kantor 1 Facebo
ok 

Jamu Oetie  

  Sekolah 2 Whatsa
pp 

+62 812-3070-
0156 

  Swalayan 4 Gofood Jamu Oetie , 
Pondok Mutiara 

Asri 
  Toko Kue 11   
  Reseller 

Aktif 
5   

  Reseller 
Musiman 

>10   

Sumber: Data Primer (2019) 
 
 

2. Metode Pengiriman  
Menurut Oktaviani dkk (2018), terdapat dua metode 

pengiriman barang yakni pengiriman secara langsung dan 
pengiriman menggunakan jasa pengiriman. UKM Jamu Oetie  
menggunakan kedua metode tersebut dalam proses pengiriman 
produk. Pengiriman langsung menggunakan sepeda motor dan 
mobil. Penggunaan sepeda motor dilakukan saat musim biasa, 

http://jamuoetiemalang.wordpress.com/
http://jamuoetiemalang.wordpress.com/
http://jamuoetiemalang.wordpress.com/
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sedangkan pengiriman dengan mobil dilakukan saat hari raya. 
Pengiriman dengan mobil saat hari raya disebabkan permintaan 
produk jamu kemasan karton tinggi, sehingga pengiriman 
dengan sepeda motor kurang efektif. Pengiriman produk 
dilakukan setiap hari sesuai dengan jadwal pengiriman dan/atau 
menyesuaikan permintaan. Pengiriman langsung dilakukan saat 
mengirim produk kepada pelanggan bisnis (mitra penjualan), 
sementara pengiriman dengan jasa pengiriman dilakukan 
melalui aplikasi layanan antar Gofood kepada pelanggan 
perorangan. Kerjasama mitra tersebut mendorong terciptanya 
Co-branding yang dapat memperkuat brand positioning kedua 
merek (Sarinastiti dan Nabilla, 2018).   

 
4.2.1.4 Hubungan dengan Pelanggan (Customer 

Relationship)  
 Customer relationship menggambarkan pola hubungan 
antara penyedia produk/jasa dengan tiap – tiap segmen 
pelanggan secara khusus. Hubungan dengan pelanggan 
dilaksanakan dengan tujuan akuisisi pelanggan, retensi 
pelanggan, loyalitas pelanggan, dan peningkatan penjualan 
(Suryanto, 2017). Customer relationship dapat dikelola dengan 
menyusun perencanaan strategis, didukung adanya 
kemampuan dan kinerja yang baik (Nuvriasari, 2012). Pada 
penelitian ini, indikator yang dikaji meliputi media penyaluran 
masukan yang dimiliki UKM dan kepuasan dan loyalitas mitra. 
Hubungan yang terbentuk antara produsen dan konsumen 
perlu diperhatikan demi eksistensi produk kedepan. 
Penyaluran masukan dari konsumen kepada UKM Jamu Oetie  
melalui kontak langsung, baik bertemu langsung maupun 
pesan pribadi whatsapp.  
 Sikap ramah dan loyal kepada pelanggan bisnis juga 
diperhatikan oleh Jamu Oetie , karena kepuasan pelanggan 
bisnis (mitra penjualan) berpengaruh terhadap total penjualan 
produk. Lebih dari 60% pelanggan Jamu Oetie  merupakan 
mitra penjualan. Keterkaitan manajemen usaha dan organisasi 
dalam kemitraan usaha yang baik dapat meningkatkan kinerja 
usaha. Kurangnya keterkaitan manajemen pengolahan usaha 
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dan organisasi dapat menurunkan kinerja usaha non-finansial 
pada UMKM (Saparuddin dan Basri, 2011). 
 

4.2.1.5. Arus Pendapatan (Revenue Streams) 
 Revenue Streams menggambarkan aliran dana masuk 
berupa uang dari customer segments. Aliran dana inilah yang 
membuat suatu usaha tetap bertahan (Wardhanie dan Deasy, 
2018). Aliran dana (pendapatan) merupakan balas jasa atas 
penggunaan faktor – faktor produksi suatu usaha berupa 
keuntungan (Maheswara dkk, 2016). Pada penelitian ini, 
indikator yang dikaji meliputi sumber pendapatan dan 
persaingan produk sejenis seperti berikut: 
1. Sumber Pendapatan 

Sumber pendapatan UKM Jamu Oetie  belum 
terdiversifikasi, yakni murni dari penjualan produk saja. Data 
hasil omzet penjualan Kunyit Asam UKM Jamu Oetie  semua 
kemasan dalam 3 tahun sejak berdiri dilihat pada Tabel 4.2 dan 
data permintaan produk Kunyit Asam per varian kemasan dapat 
dilihat pada Tabel 4.3. 
Tabel 4.2 Data Omzet Penjualan Kunyit Asam UKM Jamu 
Oetie  

 
Penjualan Tahun ke- (Rp) 

2016 2017 2018 

Total 52.530.000 81.786.000 138.912.000 
Rata – rata 
per bulan 

4.377.500 6.815.500 11.576.000 

Sumber: Data Primer (2019) 
 

Tabel 4.3 Data Produk Kunyit Asam UKM Jamu Oetie  
Varian 

Kemasan 

Penjualan Tahun ke- (Rp) 

2016 2017 2018 

Botol 5.260 6.125 10.120 
Cup (karton) 843 1.540 2.550 

Gelas (bandle) 65 192 378 
Total Produk 

terjual 
6.168 7.857 13.048 

Sumber: Data Primer (2019) 
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Berdasarkan Tabel 4.2 dan Tabel 4.3 dapat dilihat bahwa 
omset penjualan dan permintaan produk kunyit asam 
mengalami peningkatan secara signifikan dari tahun ke tahun, 
yakni mulai dari Rp52.530.000,- pada tahun 2016 dengan total 
permintaan 6.168, Rp81.786.000,- pada tahun 2017 dengan 
total permintaan 7.857, dan Rp138.912.000,- pada tahun 2018 
dengan total permintaan 13.048, serta masih terus meningkat 
sampai saat ini. Permintaan stabil dan peningkatan omzet 
penjualan disebabkan pemilik usaha senantiasa menjaga 
kualitas produk, giat melakukan kerjasama mitra penjualan 
baru dan pemilihan mitra penjualan yang tepat dan sesuai. 
Omzet merupakan penerimaan produsen dari hasil penjualan 
output. Besarnya output ditentukan oleh jumlah output 
(kuantitas) dan harga output (kualitas) (Gunawan, 2015). 
Tinggi rendahnya omzet penjualan selain ditinjau dari faktor 
modal, juga dapat dipengaruhi oleh kemampuan usaha dalam 
pemasaran, kondisi pasar, faktor – faktor lain seperti kondisi 
pesaing dan kebijakan pemerintah. Omzet penjualan 
berpengaruh signifikan terhadap laba UKM. Semakin tinggi 
omzet penjualan maka laba UKM akan semakin tinggi 
(Wardiningsih dan Retno, 2017). Musim penjualan yang dimiliki 
Jamu Oetie  meliputi musim biasa dan high season. Musim 
biasa meliputi bulan Januari – April dan Agustus – Desember, 
sementara untuk high season meliputi bulan Mei, Juni dan Juli 
atau saat perayaan hari raya. Penjualan produk saat musim 
biasa didominasi oleh Kunyit asam varian botol mencapai 
1600 per bulan, sementara saat high season didominasi oleh 
kunyit asam varian cup (karton)  dengan total permintaan 
mencapai 2500 karton. 

2. Persaingan Produk Sejenis 
Persaingan produk sejenis merupakan ancaman yang 

mempengaruhi fluktuasi pendapatan Jamu Oetie  Kunyit 
Asam. UKM dituntut kreatif dan inovatif untuk 
mempertahankan produk dalam persaingan bebas (Salsabiila 
dan Supriono, 2018). Daya saing dapat ditingkatkan dengan 
penerapan strategi  bersaing yang tepat, salah satunya 
pengelolaan sumber daya secara efektif dan efisien. Pada era 
globalisasi ini, area persaingan semakin kompetitif dan meluas 
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(Ariani dan Mohammad, 2017).  Informasi lebih lanjut tentang 
produk pesaing sejenis Jamu Oetie  di pasar area Malang 
dapat dilihat pada Tabel 4.4 

 
Tabel 4.4 Produk Pesaing Sejenis Jamu Oetie   

No Brand Produk Akun Media Sosial 

1 Jamukoe @jamokoe 
2 Jamu Aladin @jamu_aladin 
3 Jamu Lipur Sarie @makkonah.mlg 
4 Makkonah @jamulipursarie 
5 Jamu Ayu @jamuayu_malang 
6 Moe Djamoe @moe.djamoe 
7 Laras Kitchen @Laras_Kitchen 
8 Es Jamu - 
9 Dapoer Boekati @Dapoerboekati 
10 Bakoel Djamoe @Bakoeldjamoe 
11 Jamu Kunyit Asam Ibu Idayati - 
12 F-cool - 

Sumber: Data Primer (2019) 
 
 

4.2.1.6. Sumber Daya Utama (Key Resources)   
 Key Resources merupakan aset penting dalam kegiatan 
operasional untuk membuat sebuah model bisnis dapat 
berjalan  (Suryanto, 2017). Pada penelitian ini indikator yang 
dikaji meliputi klasifikasi sumber daya dan peralatan produksi 
yang digunakan, sebagai berikut: 
1. Klasifikasi Sumber Daya 

Sumber daya mengacu pada faktor finansial, fisik, sosial 
manusia, teknologi, serta organisasi, yang memungkinkan 
perusahaan menciptakan nilai bagi pelanggannya. Sumber 
daya dibagi dua yaitu tangible resources atau berwujud (tanah, 
bangunan, peralatan dan uang), dan intangible resources atau 
tak berwujud (merk dagang, reputasi, dan keterampilan 
karyawan) (Sancoko, 2015). Sumber daya dalam proses 
produksi Jamu Kunyit Asam, meliputi sumber daya manusia, 
listrik dan air, bangunan (rumah produksi), fasilitas pengiriman, 
peralatan produksi, bahan baku dan bahan pembantu. Sumber 
daya manusia (karyawan) usaha UKM terdiri dari 3 orang, 
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yakni 2 orang pemilik dan 1 orang karyawan tetap produksi, 
ditambah 2 orang karyawan tidak tetap yang bekerja saat high 
season. Pemilik dalam usaha ini juga turut berperan dalam 
kegiatan produksi yakni bertanggung jawab pada kegiatan 
pengiriman dan hubungan kemitraan, serta pembukuan. 
Sumber daya manusia yang berkualitas merupakan 
competitive advantage dari sebuah usaha, sehingga 
pengelolaan sumber daya manusia harus mendapatkan 
perhatian utama (Larasati, 2018). 

Kegiatan produksi dilaksanakan di rumah pemilik UKM. 
Fasilitas sepeda motor dan mobil merupakan milik pribadi. 
Bahan baku dan bahan pembantu yang diperlukan dalam 
produk Jamu Kunyit Asam antara lain adalah kunyit, asam 
jawa, gula merah, gula putih, garam dan air, serta bahan 
kemasan meliputi botol plastik, cup plastik, kerdus dan label. 
Penyediaan bahan baku menyesuaikan persediaan dan 
permintaan. Sumber daya fisik seperti rumah produksi, mesin, 
teknologi produksi dan kapasitas berkontribusi terhadap 
keunggulan kompetitif organisasi dan menghasilkan kinerja 
organisasi yang unggul (Tanny dan Rooswanti, 2017). 

2. Peralatan yang Digunakan 
Peralatan produksi yang digunakan antara lain adalah 

panci stock pot stainless steel, blender, cup sealer, kompor, 
timbangan, wadah besar, talenan, pisau, saringan, spatula 
(pengaduk) dan gayung stainless steel. Peralatan atau 
perlengkapan usaha yang akan digunakan dalam proses 
produksi mutlak diperlukan guna menunjang produksi. 
Peralatan yang dipilih kuat dan tidak mudah rusak. Peralatan 
terbuat dari stainless steel atau bahan berlapis email.  
Penggunaan alat berbahan besi atau alumunium akan bereaksi 
dengan kandungan asam yang terdapat dalam bahan baku, 
sehingga akan mempengaruhi mutu produk yang dihasilkan 
dan keamanan produk (Suyanti, 2010). 
3. Pengadaan Bahan Baku 

 Proses penyediaan bahan baku penting diperhatikan. 
Penyediaan bahan baku yang bermasalah, akan menyulitkan 
bagian logistik dari suatu perusahaan (Widaryanto dan Nur, 
2018). Pengendalian persediaan bahan baku berpengaruh 
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pada efisiensi biaya, kelancaran produksi dan keuntungan 
usaha. Adanya persediaan diharapkan dapat memperlancar 
jalanya proses produksi, tanpa adanya persediaan maka 
perusahaan dihadapkan pada resiko tidak dapat memenuhi 
permintaan konsumen dalam waktu cepat (Daud, 2017). 
Metode pengadaan bahan baku yang dilakukan UKM Jamu 
Oetie  adalah pembelian dari toko dan langganan di pasar. 
Besaran pembelian bahan baku adalah per 10 – 50 kg, 
besaran pembelian bahan pembantu dan kemasan 
menyesuaikan. Metode pengendalian persediaan bahan baku 
berkaitan dengan berbagai macam biaya, seperti biaya 
pembelian dan biaya penyimpanan, Pengendalian persediaan 
diperlukan untuk menyediakan persediaan dengan biaya 
minimal. Tingkat persediaan direncanakan dengan 
menentukan jumlah pesanan yang ekonomis untuk 
memperkecil biaya pengadaan persediaan (Fajrin dan 
Achmad, 2016). 

 
4.2.1.7. Aktivitas Utama (Key Activities) 
 Key activities merupakan suatu aktivitas penting yang 
harus dilakukan agar perusahaan berjalan dengan baik 
(Suryanto, 2017). Aktivitas dalam proses pelaksanaan usaha 
meliputi 2 aktivitas utama, yakni aktivtas produksi dan 
pemasaran produk.  
1. Aktivitas Produksi 
 Proses produksi adalah proses yang dilakukan untuk 
memproduksi produk bertujuan untuk pemenuhan pasar. 
Terdapat dua hal utama dalam perencanaan produksi yakni 
estimasi permintaan produk akhir dan jadwal induk produksi 
(Eunike dkk, 2018). Estimasi permintaan produk dan 
perencanaan produksi utama UKM Jamu Oetie  mengacu 
pada jumlah pesanan dan dilebihkan sesuai perkiraan pemilik. 
Jadwal induk produksi adalah hari Senin sampai Sabtu dan 
menyesuaikan pesanan. 
 Aktivitas produksi produk Jamu Oetie  Kunyit Asam 
meliputi 5 tahapan utama yakni, pembuatan larutan asam gula 
garam, pembuatan larutan kunyit, pencampuran, perabusan, 
dan pengemasan. Terdapat perbedaan antara proses 
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pengemasan produk botol dan produk cup. Pada pengemasan 
produk botol, larutan kunyit asam didinginkan terlebih dahulu 
agar tidak merusak kemasan, sementara untuk produk cup 
larutan langsung dikemas untuk mengurangi kontaminasi 
mikroba pada produk. Pemasangan sealer untuk produk cup 
menggunakan cup sealer, sementara pemasangan tutup untuk 
produk botol dilakukan secara manual. Proses produksi yang 
diterapkan oleh Jamu Oetie  adalah make to stock dan make 
to order. Pada strategi make to stock aktivitas produksi 
sepenuhnya berdasarkan hasil peramalan, karena pemenuhan 
permintaan berasal dari stok yang tersedia. Pada make to 
order aktivitas produksi tidak sepenuhnya berdasarkan 
permintaan aktual (Eunike dkk 2018). 

2. Aktivitas Pemasaran  
 Aktivitas pemasaran adalah suatu aktivitas yang 
bertujuan mencapai sasaran perusahaan dengan 
mengantisipasi kebutuhan pelanggan serta mengarahkan aliran 
barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan pelanggan 
(Cannon dkk, 2008). Aktivitas pemasaran produk UKM Jamu 
Oetie  adalah pemasaran online menggunakan media sosial, 
dan pemasaran offline dengan strategi pemasaran word of 
mouth, kerjasama mitra bisnis dan reseller. Strategi pemasaran 
merupakan alat fundamental yang direncanakan untuk 
mencapai tujuan perusahaan menciptakan keunggulan 
bersaing yang berkesinambungan dan program pemasaran 
yang dilakukan untuk melayani pasar sasaran. Strategi 
pemasaran perusahaan dapat dikembangkan dengan 
segmentasi pasar dan targeting pasar (Siregar dan Emi 2017). 
 Word of Mouth Marketing atau pemasaran dari mulut ke 
mulut, merupakan salah satu strategi pemasaran dimana terjadi 
percakapan antar konsumen untuk membicarakan produk 
melalui percakapan alami. Berdasarkan beberapa penelitian, 
dinyatakan bahwa metode pemasaran word to mouth 
memberikan pengaruh yang signifikan terhadap keputusan 
pembelian. Word of Mouth Marketing sangat berperan karena 
informasi mengenai produk didapatkan langsung dari orang 
terpercaya calon pembeli, seperti teman, keluarga, atau bahkan 
seorang ahli (Mahdiasukma, 2018).  
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4.2.1.8. Kemitraan Utama (Key Partnership) 
Key partnership merupakan jaringan penyuplai dan 

mitra pendistribusian yang membuat bisnis berjalan dengan 
baik. Perusahaan membangun kemitraan untuk 
mengoptimalkan model bisnis, mengurangi resiko dan 
ketidakpastian, serta memperoleh resources yang tidak dimiliki 
(Suryanto, 2017). Sesuai Undang – Undang No.9 Tahun 1995 
tentang Usaha Kecil Pasal 1 Ayat 8, kemitraan adalah 
kerjasama usaha antara usaha kecil dengan usaha menengah 
atau usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling 
memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan 
(Rudiyanto, 2014). Pada penelitian ini, indikator yang dikaji 
meliputi, pengelolaan mitra usaha, metode pengadaan bahan 
baku, dan pola hubungan dengan mitra penjualan.  

 
1. Pengelolaan Mitra Usaha yang Dimiliki 

 Mitra kerja yang dimiliki oleh UKM Jamu Oetie  adalah 
mitra penjualan dan mitra supply (supplier). UKM Jamu Oetie  
memiliki 66 mitra usaha dan 5 reseller untuk hari biasa dan lebih 
dari 10 reseller pada high season. Banyaknya mitra yang dimiliki 
Jamu Oetie  dapat memberikan pengaruh positif bagi UKM 
kedepannya, karena kemitraan dapat menjadi sebuah solusi 
bagi UMKM dalam menghadapi permasalahan pemasaran. 
Peran kemitraan pemasaran dalam strategi pemasaran 
memberikan kemampuan kompetitif yang berkelanjutan dan 
mempunyai keunggulan bersaing (Irawan, 2016). Mitra supply 
(supplier) yang dimiliki sebanyak 3 usaha, yakni 1 pedagang di 
Pasar Induk Gadang sebagai penyedia bahan baku dan bahan 
pembantu, 1 toko plastik sebagai penyedia kemasan, dan 1 
desain grafis sebagai penyedia label. Upaya terbentuknya 
jaringan usaha serta pemenuhan kebutuhan akan sumber daya 
dapat lebih terjamin dengan daya saing dan potensi yang 
dimiliki oleh pihak yang bekerjasama (Saparuddin dan Basri, 
2011). Mitra usaha UKM Jamu Oetie  tersebut dirangkum dalam 
Tabel 4.5. 
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Tabel 4.5. Mitra Usaha UKM Jamu Oetie  

Mitra Supply (Supplier) 

Mitra Penjualan 

Jenis Mitra 
Jumlah 
(Lokasi) 

Bahan baku dan 
bahan pembantu 

Pasar 
Gadang 

Rumah Makan 41 

Kemasan Toko Plastik 
Tunggal 

Jaya 

Koperasi 2 

Label AKENO Kantor 1 
  Sekolah 2 
  Swalayan 4 
  Toko Kue 11 
  Reseller Aktif 5 

  Reseller Musiman 
Layanan Pesan 

Antar 

>10 
1 

Sumber: Data Primer (2019) 

 
2. Pola hubungan dengan Mitra Usaha 

 Pola kemitraan merupakan suatu bentuk kemitraan yang 
terdiri dari beberapa bentuk, yaitu inti plasma, subkontrak, 
waralaba, perdagangan umum, distribusi dan keagenan, bagi 
hasil, kerjasama operasional, usaha patungan dan 
penyumberluaran (Suwandi, 2015). Pola hubungan kemitraan 
antara Jamu Oetie  dengan mitra penjualan maupun mitra 
supply (supplier) adalah pola hubungan dagang umum. Menurut 
Rudiyanto (2014), pola kemitraan dagang umum merupakan 
hubungan kemitraan antara usaha kecil dengan usaha 
menengah atau usaha besar, yang didalamya usaha menengah 
atau usaha besar memasarkan hasil produksi usaha kecil, atau 
usaha kecil memasok kebutuhan yang diperlukan oleh usaha 
menengah atau usaha besar mitranya. Usaha pengelolaan mitra 
usaha yang dilakukan  oleh Jamu Oetie  adalah dengan 
menjaga hubungan baik dengan mitra dan perjanjian kontrak 
dengan beberapa mitra usaha menengah. Strategi kemitraan 
juga membantu peningkatan usaha, dengan adanya informasi 
yang sama, perusahaan dapat memperoleh keuntungan 
tambahan dari mitra serta tercapainya efisiensi dan efektivitas. 
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Berdasarkan penelitian, dinyatakan bahwa terdapat hubungan 
positif antara strategi kemitraan dengan kinerja perusahaan 
(Purba, 2008). 
 
4.2.1.9. Struktur Biaya (Cost Structure) 
 Menurut Asmara dkk (2014), struktur biaya adalah 
komposisi biaya yang dikeluarkan dalam memproduksi barang 
atau jasa. Struktur biaya berdasarkan perilaku biaya dibedakan 
menjadi biaya tetap (fixed cost) dan biaya variabel (variable 
cost). Biaya tetap (fixed cost) adalah biaya – biaya yang 
besarnya tidak dipengaruhi oleh biaya produksi, sementara 
biaya variabel (variable ccost) adalah biaya yang secara 
proporsional dipengaruhi oleh jumlah output (Cahyaningsih dan 
Christiono, 2017).  
 
1. Biaya Tetap (Fixed Cost) 

Biaya tetap (fixed cost) adalah bagian dari biaya total yang 
tidak berubah meskipun jumlah penggerak biaya berubah 
dalam rentang yang relevan. Biaya tetap meliputi biaya tidak 
langsung terutama biaya fasilitas seperti sewa, asuransi, pajak 
bangunan pabrik, dan gaji karyawan (Blocher dkk, 2007). 
Biaya tetap UKM Jamu Oetie  meliputi biaya gaji karyawan, 
tempat produksi, pembelian peralatan dan fasilitas 
transportasi. Karyawan tetap yang dimiliki UKM Jamu Oetie  
sebanyak 1 orang, bertanggung jawab pada bagian produksi. 
Penentuan gaji berdasarkan jumlah jam kerja dengan 
perhitungan gaji dihitung harian, sebesar Rp50000,- per hari. 
Tempat produksi yang digunakan merupakan rumah milik 
pribadi, sehingga biaya terkait tempat produksi yang 
dikeluarkan tiap tahunnya adalah biaya pajak bumi dan 
bangunan rumah. Biaya terkait fasilitas transportasi dan 
pengiriman yakni biaya pajak tahunan 1 buah mobil dan 1 
buah sepeda motor yang merupakan milik pribadi. Biaya 
pembelian peralatan produksi terdiri dari pembelian panci 
stock pot stainless steel, kompor, timbangan, wadah besar, 
talenan, pisau, saringan, spatula (pengaduk) dan gayung 
stainless steel, sementara biaya pembelian mesin yakni 
blender dan cup sealer. Estimasi biaya peralatan termasuk 
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pembelian atau sewa, dan pengoperasian selama proses 
berlangsung (Dipohusodo, 1996). Rincian biaya tetap UKM 
Jamu Oetie  dapat dilihat pada Tabel 4.6 

 
Tabel 4.6 Biaya Tetap UKM Jamu Oetie  
No Jenis Biaya Total (/tahun) 

1 Gaji karyawan Rp15.600.000,- 

2 
Tempat produksi (Pajak Bumi 
dan Bangunan) 

Rp100.000,- 

3 Fasilitas transportasi dan 
pengiriman 
Pajak: 

- Mobil (1) 
- Sepeda Motor (1) 

 
 
Rp2.500.000,- 
Rp180.000, 

4 Pembelian Peralatan Rp3.500.000,- 

Total biaya tetap Rp21.880.000,- 

Sumber: Data Primer 2019  
 

2. Biaya Variabel (Variable Cost) 
Biaya variabel (variable cost) adalah biaya yang berubah 

sesuai besarnya produksi (Yulia dkk, 2015). Perubahan biaya 
dihubungkan dengan tiap perubahan pada jumlah (volume) 
output (Blocher dkk, 2007). Biaya variabel meliputi biaya 
pengadaan bahan baku, bahan pembantu, kemasan dan label, 
serta biaya bahan bakar fasilitas produksi. Biaya pembelian 
bahan baku meliputi pembelian kunyit dan asam jawa, biaya 
bahan pembantu meliputi pembelian gula merah, gula putih, 
garam dan air. Pembelian bahan kemasan meliputi botol 
plastik, cup plastik, kerdus dan label. Rincian biaya variabel 
UKM Jamu Oetie  dapat dilihat pada Tabel 4.7 

 
Tabel 4.7 Biaya Variabel UKM Jamu Oetie  
No Jenis Biaya Total (/tahun) 

1 Bahan Baku Rp10.800.000,- 
2 Bahan Pembantu Rp10.440.000,- 
3 Kemasan dan Label Rp8.400.000,- 

Total Biaya Variabel Rp29.640.000,- 

Sumber: Data Primer (2019) 
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4.2.2. Keterkaitan Elemen SWOT pada Elemen BMC 
Berdasarkan hasil identifikasi elemen BMC, terdapat 

beberapa indikator elemen yang mengandung kelebihan, 
kelemahan, peluang dan ancaman utama bagi usaha. 
Identifikasi SWOT pada elemen BMC dapat dilihat pada 
Lampiran 2. Rumusan elemen SWOT dipetakan kembali pada 
Tabel 4.8 untuk mengetahui keterkaitan setiap faktor elemen 
SWOT terhadap setiap elemen BMC sehingga didapatkan 
hubungan keterkaitan yang lebih jelas antara keduanya. 
Keterkaitan elemen SWOT pada elemen BMC dapat dilihat 
pada Tabel 4.8.  

 



67 
 

Tabel 4.8 Keterkaitan Faktor Elemen SWOT pada Elemen BMC 

No 
Analisis SWOT 

Elemen Business Model Canvas 

CS VP C CR RS KR KA KP CSt 

1 Strength 
(S) 

Pelopor Jamu 
Tradisional kemasan 
praktis dan modern 

 
√ 
 

       

  Kualitas produk baik 
dan bebas bahan 
kimia 

 
√ 
 

   
 
 

   

  Minuman herbal 
menyehatkan 

√ 
 

√ 
 

       

  Produk jernih dan 
menarik 

 
√ 
 

       

  Memiliki diversifikasi 
kemasan 

 
√ 
 

       

  Penetapan harga 
sesuai pasar  

 
√ 
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Tabel 4.8 Keterkaitan Faktor Elemen SWOT pada Elemen BMC (lanjutan) 

No 
Analisis SWOT 

Elemen Business Model Canvas 

CS VP C CR RS KR KA KP CSt 

  Bahan baku 
mudah 
didapat 

     
√ 
 

   

  Pengolahan 
produk dan 
peralatan 
produksi 
sederhana 

     
√ 
 

√ 
 

  

  Segmen 
pasar 
terdiversifikasi 

√ 
 

√ 
 

     
√ 
 

 

  Produk 
tersertifikasi 
P-IRT 

 
√ 
 

       

  Sikap ramah 
dan loyal 

   
√ 
 

   
√ 
 

 

2 Weakness 
(W) 

Brand  produk 
masih baru di 
pasaran 

 
√ 
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Tabel 4.8 Keterkaitan Faktor Elemen SWOT pada Elemen BMC (lanjutan) 

No 
Analisis SWOT 

Elemen Business Model Canvas 

CS VP C CR RS KR KA KP CSt 

  Kurangnya 
pengelolaan 
media sosial yang 
dimiliki 

  
√ 
 

√ 
 

     

Umur simpan 
produk relatif 
singkat 

 
√ 
 

       

  Jaringan 
pemasaran 
terbatas di Area 
Malang 

√ 
 

        

Sumber 
pendapatan 
belum 
terdiversifikasi 

    
√ 
 

    

Pemodalan 
kurang kuat 

        
√ 
 

3 Opportunities (O) Perubahan gaya 
hidup masyarakat 
(back to nature) 

√ 
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Tabel 4.8 Keterkaitan Faktor Elemen SWOT pada Elemen BMC (lanjutan) 

No 
Analisis SWOT 

Elemen Business Model Canvas 

CS VP C CR RS KR KA KP CSt 

  Persaingan 
produk herbal 
menciptakan 
brand awareness 
pada konsumen 

    
√ 
 

    

Masyarakat telah 
familiar dengan 
Jamu 

√ 
 

        

Produk diminati 
konsumen 

√ 
 

        

  Memiliki lebih dari 
60 mitra 
penjualan 

  
√ 
 

    
√ 
 

 

Metode 
pengiriman 
secara langsung 
dan bekerjasama 
dengan jasa 
pengiriman 

  
√ 
 

    
√ 
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Tabel 4.8 Keterkaitan Faktor Elemen SWOT pada Elemen BMC (lanjutan) 

No 
Analisis SWOT 

Elemen Business Model Canvas 

CS VP C CR RS KR KA KP CSt 

  Pemasaran 
secara online dan 
offline 

  
√ 
 

      

  Pola kemitraan 
dagang umum 

       
√ 
 

 

4 Threats (T) Minat konsumsi 
Jamu dikalangan 
pemuda kurang 

√ 
 

  
 
 

     

Pembelian bahan 
baku dari pasar 

  
√ 
 

  
√ 
 

   

Fluktuasi harga 
bahan baku 

        
√ 
 

Pesaing UMKM 
sejenis 

    
√ 
 

    

Sumber: Data Primer (2019) 
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Keterangan: 
CS Customer Segments KR Key Resources 
VP Value Proposition KA Key Activities 
C Channels KP Key Partnership 
CR Customer Relationship CSt Cost Structure 
RS Revenue Streams   

 
4.3  Analisis Lingkungan Internal SWOT 
1. Kekuatan (Strength) 
a. Pelopor Jamu Tradisional Kemasan Praktis dan Modern  

Pengemasan berfungsi untuk menempatkan suatu produk 
agar mempunyai bentuk yang memudahkan dalam 
penyimpanan, pengangkutan dan distribusi (Fitriana dkk, 2014). 
UKM Jamu Oetie  merupakan salah satu produsen yang 
memanfaatkan prinsip pengemasan optimal untuk 
mentransformasikan jamu ke dalam bentuk minuman ringan 
yang praktis dan modern. Upaya pengubahan tampilan 
pengemasan jamu dari jamu gendong menjadi minuman ringan 
herbal memberikan nilai tambah pada produk jamu itu sendiri. 
Konsumen tidak perlu menunggu proses peracikan jamu dan 
mengkonsumsi jamu dengan gelas milik pedagang, melainkan 
dapat mengkonsumsi jamu dalam kemasan praktis yang 
tersegel sehingga terjaga kehigienisannya. Kemasan Jamu 
yang praktis juga memberikan kemudahan bagi produsen dalam 
menyampaikan produknya ke konsumen. Keunggulan lain dari 
mentransformasikan jamu tradisional ke dalam jamu kemasan 
adalah dapat menambah daya simpan dari produk itu sendiri. 
Daya simpan produk yang dikemas sangat dipengaruhi oleh 
permeabilitas kemasan. Permeabilitas kemasan adalah 
kemampuan uap air untuk menembus suatu kemasan pada 
kondisi suhu udara dan RH tertentu (Sitoresmi dkk, 2019). 

 
b. Kualitas Produk Baik dan Bebas Kimia 

Kepercayaan konsumen dan eksistensi produk kedepan 
penting untuk diperhatikan, oleh sebab itu UKM Jamu Oetie  
konsisten dalam menjaga kualitas produknya. Kualitas produk 
merupakan kemampuan sebuah produk dalam memperagakan 
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fungsinya, termasuk keseluruhan durabilitas, reliabilitas, 
ketepatan, kemudahan pengoperasian, reparasi produk dan 
atribut lainnya (Satria, 2017). Menurut Anonim (2010), bagian 
terpenting usaha makanan dan minuman adalah kualitas dan 
higienitas produk. Kepala BPOM menegaskan bahwa makanan 
dan minuman yang diedarkan secara luas baik industri besar 
maupun kecil harus memiliki ijin produksi untuk menghindari 
terjadinya peredaran makanan dan minuman yang 
membahayakan kesehatan konsumen.  

 
c. Minuman Herbal Menyehatkan  

Produk yang dipasarkan oleh UKM Jamu Oetie  
merupakan jamu tradisional berbahan dasar kunyit dan asam 
jawa. Produk termasuk dalam produk herbal yang memiliki 
manfaat bagi kesehatan, meningkatkan nilai jual dan daya saing 
pada produk, serta menarik perhatian konsumen. Kunyit dapat 
diolah menjadi minuman herbal fungsional yang berkhasiat bagi 
kesehatan (Anggraini dkk, 2018). Kunyit (Curcuma domestica) 
adalah kelompok tanaman rimpang – rimpangan 
(Zingiberaceae) yang memiliki kandungan bioaktif kurkumin dan 
minyak atsiri, dapat diolah sebagai minuman fungsional (kunyit 
asam) karena mengandung senyawa antibakteri, antiinflamasi 
dan antioksidan (Sitoresmi dkk, 2019). 

 
d. Produk Jernih dan Menarik 

Produk UKM Jamu Oetie  relatif lebih jernih dan menarik 
dibandingkan pesaing sejenis. Hal ini dilakukan oleh produsen 
untuk menarik minat beli konsumen dan memberikan kesan 
produk segar dan berkualitas. Jamu Oetie  menggunakan 
kemasan bening dengan tutup botol hijau dan label yang 
bernuansa kuning sehingga memberikan efek segar dan natural. 
Warna merupakan perangsang paling penting yang 
menciptakan daya tarik visual. Study marketing membuktikan 
bahwa manusia memiliki reaksi khusus terhadap warna tertentu 
yang dapat mendorong persepsi bahwa sadar dan perilaku 
konsumen (Nugrahani, 2015). Bahan label yang digunakan 
adalah kertas premium dengan warna dan tulisan jernih dan 
tahan air. Komponen yang tertulis dalam label meliputi nama 
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produk, nama produsen, keunggulan produk, komposisi produk, 
nomor P-IRT, netto dan expired date. Hal ini sesuai dengan 
kriteria pemenuhan syarat kelompok unsur teknis pencatuman 
label dalam PP RI No. 69 Tahun 1999 tentang label dan Iklan 
Pangan. Kriteria tersebut diantaranya adalah label dicantumkan 
pada, di dalam, atau di kemasan pangan dan terletak pada sisi 
kemasan pangan yang mudah untuk dilihat dan dibaca, serta 
label tidak mudah lepas dari kemasan luntur ataupun rusak 
(Wijaya dan Winiati, 2014). 

 
 

e. Memiliki Diversifikasi Kemasan 
Menurut Nugrahani (2015), label dan kemasan 

merupakan salah satu kunci bagi UMKM untuk meningkatkan 
nilai jual produk. Kemasan adalah alat pemasaran yang 
krusial, karena kemasan adalah penjual tanpa suara. 
Kemasan adalah faktor terakhir yang mempengaruhi 
konsumen sebelum membuat keputusan pembelian. UKM 
Jamu Oetie  Malang memiliki 3 diversifikasi kemasan produk 
yakni kemasan botol ukuran 250 ml, kemasan cup kecil ukuran 
120ml dalam kardus dengan 1 kardus berisi 24 cup Jamu, dan 
kemasan cup sedang ukuran 170 ml. Penetapan diferensiasi 
kemasan bertujuan mengembangkan segmentasi pasar dan 
memenuhi kebutuhan konsumen. Diverensiasi kemasan 
memberikan keunikan bagi UKM dibanding dengan pesaing 
sejenis, memberikan nilai tambah bagi produk dan 
memperluas pangsa pasar (Sitoresmi dkk, 2019). 
 

f. Penetapan Harga Sesuai Pasar  
Harga produk mempengaruhi program pemasaran 

perusahaan dan mempengaruhi presepsi konsumen. 
Konsumen mempunyai presepsi produk murah memiliki 
kualitas kurang baik dibanding dengan produk mahal. Persepsi 
inilah yang menyebabkan strategi penetapan harga penting 
diperhatikan (Cahyono, 2014). Terdapat empat jenis tujuan 
penetapan harga yakni tujuan berorientasi pada laba, tujuan 
berorientasi pada volume, tujuan  berorientasi pada citra, dan 
tujuan stabilitas harga (Hartono, 2012).  Pemilik menetapkan 
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harga yang bervariasi sesuai dengan jenis kemasan dengan 
strategi markup pricing. Harga jual yang kompetitif dapat 
diwujudkan dengan menetapkan harga jual produk yang 
mampu menjadi pembanding bagi pembeli secara luas 
(Zuhroh dan Cindy, 2014). 

 
g. Bahan Baku Mudah didapat  

Bahan baku yang digunakan oleh Jamu Oetie  adalah 
kunyit dan asam, dimana kedua bahan ini merupakan bahan 
yang mudah ditemukan. Keunggulan penggunaan bahan baku 
yang mudah didapat adalah bahan baku dapat terjamin 
keberadaannya dan diharapkan mendukung stabilitas usaha. 
Kunyit (Curcuma domestica) adalah kelompok tanaman 
rimpang – rimpangan (Zingiberaceae)yang memiliki 
kandungan bioaktif kurkumin dan minyak atsiri, dapat diolah 
sebagai minuman fungsional (kunyit asam) karena di 
dalamnya mengandung senyawa antibakteri, antiinflamasi dan 
antioksidan (Sitoresmi dkk, 2019). Sumber daya organisasi 
memungkinkan organisasi untuk mendapatkan penawaran 
pasar yang bernilai untuk beberapa segmen pasar (Tanny dan 
Rooswanti, 2017).  

 
h. Pengolahan Produk  dan Peralatan Produksi Sederhana  

Pengolahan produk dan peralatan produksi Kunyit Asam 
Oetie  relatif sederhana, meliputi pembuatan larutan asam gula 
garam, pembuatan larutan kunyit, pencampuran, penyaringan, 
perebusan, dan pengemasan. Tahapan tersebut dapat 
dilakukan tanpa memerlukan mesin khusus dan tanpa aturan 
yang rumit. Mesin yang digunakan oleh UKM adalah blender 
dan cupsealer. Pengolahan produk sederhana memberikan 
pengaruh positif bagi UKM karena tidak perlu menyediakan 
infrastruktur yang rumit, meminimalkan kesalahan kerja oleh 
karyawan, dan meminimalkan biaya pemeliharaan mesin. 
Proses produksi Jamu Oetie  kunyit asam menurut 
konstinuitasnya merupakan proses produksi terputus - putus 
(intermitten manufacturing). Proses produksi terputus – putus 
(intermittent manufacturing) memiliki pola atau urutan produksi 
lebih fleksibel dibanding tipe proses produksi yang lain (Farid, 
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2017). Kelebihan proses produksi terputus – putus (intermittent 
manufacturing) antara lain mempunyai fleksibilitas tinggi dalam 
menghadapi perubahan produk dengan variasi yang cukup 
besar, dapat diperoleh penghematan uang dalam investasi 
mesin karena mesin yang digunakan merupakan mesin umum 
yang. Kelebihan lain yakni proses produksi tidak mudah 
terhenti akibat terjadinya kerusakan atau kemacetan suatu 
tingkat proses (Suyuti dan Rusdi, 2017).  

 
i. Segmen Pasar Terdiversifikasi  

Segmen pasar terdiversifikasi dapat memperluas segmen 
pelangan, memudahkan akses bagi konsumen untuk 
mendapatkan produk, dan memperkuat usaha dengan 
kemitraan. Segmen pasar UKM Jamu Oetie  terdiversifikasi ke 
dalam B2B (Business to Business) dan B2C (Business to 
Consumer). Menurut (Yudhanto, 2018), kelebihan B2B adalah 
pasar jelas dan spesifik dan lebih pasti dalam menghasilkan 
uang, sementara kelebihan B2C adalah alternatif monetisasi 
beragam, seperti iklan dan promo. Pembagian segmen pasar 
tersebut menjadi kekuatan bagi UKM. Menurut Rahayuningsih 
(2015), pengembangan strategi diversifikasi bertujuan 
meningkatkan pertumbuhan, menjaga stabilitas dan 
meningkatkan kredibilitas usaha. Tujuan diadakan diversifikasi 
adalah memenuhi kebutuhan konsumen dan memenangkan 
persaingan pasar.  

 
j. Produk Tersertifikasi PIRT 

Sertifikasi yang dimiliki produk merupakan kekuatan 
untuk menarik perhatian konsumen dan meningkatkan 
kepercayaan konsumen terhadap kualitas produk. Menurut 
Samsudewa dan Prabawani (2016), izin PIRT sangat 
berhubungan dengan higienitas dan kemanan pangan. PIRT 
merupakan nomor izin yang dicantumkan pada kemasan 
produk olahan makanan dan minuman yang diedarkan di 
masyarakat. Izin PIRT diberikan kepada produk pangan 
olahan rumah tangga yang memiliki resiko rendah. Sertifikasi 
PIRT memberikan keunggulan bersaing bagi UMKM. 
Kepemilikan sertifikasi PIRT dapat meningkatkan 



77 
 

kepercayaan konsumen karena menunjukkan bahwa produk 
layak beredar dan kemanan produk terjamin  (Musaid dkk, 
2019).  
 

k. Sikap Ramah dan Loyal  
Sikap ramah dan loyal terhadap konsumen dan mitra 

merupakan faktor penting yang dijaga oleh pemilik UKM. 
Keramahtamahan merupakan praktek menghibur konsumen 
dengan  kebaikan dan kesopanan. Keramahtamahan meliputi 
kemudahan dalam melakukan hubungan, komunikasi yang 
baik, perhatian pribadi dan memahami kebutuhan pelanggan. 
Keramahtamahan berpengaruh terhadap kepuasan 
pelanggan, memperkuat bahwa faktor keramahtamahan 
perlu diterapkan pada setiap interaksi pelayanan 
(Prawiranata dkk, 2016). Kualitas pelayanan yang baik dapat 
menjaga hubungan kerjasama dengan mitra dan pelanggan 
tetap baik, sehingga tercipta kepuasan dan loyalitas 
pelanggan. Menurut Nuvriasari (2012), loyalitas merupakan 
hasil dari kepuasan secara ekonomis dari mitra bisnis. 
Kepuasan berhubungan positif dengan tingkat kebertahanan 
konsumen. Hubungan jangka panjang dengan mitra bisnis 
tercipta karena adanya kepuasan terhadap kinerja 
perusahaan. 

 
2. Kelemahan (Weakness)  
a. Brand produk masih baru di pasaran 

UKM Jamu Oetie  didirikan pada tahun 2016, sehingga 
sampai saat ini produk masih dipasarkan selama kurang lebih 
3 tahun. Brand Oetie  masih berusaha mendapatkan tempat di 
hati konsumen dengan menambah mitra usaha sehingga 
produk Oetie  dapat lebih dikenal di pasaran. Kegiatan 
memperkenalkan dan mempopulerkan merek dagang 
merupakan suatu syarat berhasilnya perusahaan memasarkan 
produk. Merek yang baik dapat berfungsi lebih dalam 
memberikan kesan pada produk atau jasa (Ambadar dkk, 
2007). Brand produk yang masih baru merupakan kelemahan 
bagi UKM karena konsumen lebih percaya dengan merek 
(brand) yang sudah terkenal. Merek yang sudah dikenal 
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konsumen akan lebih mudah memenangkan pasar. Konsumen 
berasumsi bahwa kualitas yang dihasilkan dari merek yang 
sudah dikenal lebih bisa dipertanggung jawabkan (Alfionita 
dkk, 2016), 

 
b. Kurangnya pengelolaan media sosial yang dimiliki  

Social Networking Site (SNS) atau jejaring sosial 
merupakan suatu layanan berbasis web yang memungkinkan 
setiap individu membangun hubungan sosial melalui dunia 
maya (Siswanto, 2013). Pengimplementasian media sosial 
bagi UKM memberikan manfaat diantaranya sebagai galeri 
produk, mendata kebutuhan supplier, mendata kebutuhan 
distributor, survey target konsumen, dan memantau 
konsumen. Media sosia juga bermanfaat sebagai forum 
diskusi, membantu pengambilankeputusan, memberikan 
respon pada konsumen, sebagai media pemasaran dan iklan, 
serta sebagai saran kontak personal dengan konsumen 
sehingga hubungan dengan konsumen dapat lebih terjaga 
(Purwidiantoro dkk, 2016).  UKM Jamu Oetie  memiliki 4 akun 
media sosial dari 3 media sosial yang berbeda, yakni 1 akun 
website, 2 akun instagram dan 1 akun facebook. Pengelolaan 
akun media sosial dimiliki kurang optimal, karena pemilik fokus 
mengelola transaksi offline. Keterbatasan pengelolaan media 
sosial yang dimiliki secara tidak langsung mengakibatkan 
customer relationship kurang terjalin dan menghambat 
kegiatan promosi. Promosi merupakan salah satu kegiatan 
pemasaran yang penting bagi perusahaan dalam upaya 
mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan serta 
meningkatkan kualitas penjualan untuk meningkatkan kegiatan 
pemasran dalam hal memasarkan barang atau jasa dari suatu 
perusahaan (Siregar dan Emi, 2017). 

 
c. Umur Simpan Produk Relatif Singkat  

Umur simpan produk singkat menyebabkan UKM Jamu 
Oetie  mengalami kendala dalam perluasan area pemasaran 
dan meningkatkan resiko pengembalian produk karena rusak. 
Umur simpan produk pangan (shelf life) merupakan salah satu 
informasi yang sangat penting bagi konsumen. Umur simpan 
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produk pangan merupakan selang waktu antara produk 
diproduksi hingga produk masih terjaga kualitasnya dan layak 
konsumsi. Umur simpan ditentukan berdasarkan hasil analisis di 
laboratorium yang didukung hasil evaluasi distribusi di lapangan 
pada skala industri besar atau komersial (Harris dan Fadli, 
2014). Suatu produk dikatakan berada pada kisaran umur 
simpannya apabila kualitas produk secara umum dapat diterima 
untuk tujuan seperti yang diinginkan konsumen dan selama 
bahan pengemas masih memiliki integritas serta memproteksi 
isi kemasan (Zain,2012). 

 
d. Jaringan pemasaran terbatas di Area Malang 

Pemasaran merupakan proses bekerja dengan pasar 
untuk mewujudkan transaksi potensial guna memuaskan 
kebutuhan dan keinginan manusia. Pemasaran yang dilakukan 
Jamu Oetie  masih tergolong pemasaran domestik. Pemasaran 
domestik yakni pemasaran yang secara nyata ditunjukkan 
kepada pasar dalam negeri (Suyanto, 2007). Pemasaran perlu 
mendapatkan perhatian khusus UMKM, terutama di dalam 
proses penetapan strategi pemasaran sehingga strategi pasar 
yang dipilih akan mampu menembus pasar (Wibowo dkk, 
2015). Jaringan pemasaran Kunyit Asam Oetie  selama ini 
masih terbatas di Area Malang baik Kota maupun Kabupaten. 
Keterbatasan pemasaran tersebut disebabkan kapasitas 
produksi belum mencukupi permintaan konsumen dari luar 
kota. Upaya perluasan jaringan pemasaran dan ketersediaan 
produk di pasaran memerlukan pemerataan dan perluasan 
saluran distribusi (Yet, 2011). 

  
e. Permodalan Kurang Kuat  
 Menurut Hartono dan Deny (2014), modal merupakan 
jumlah dana yang digunakan untuk menjalankan operasional 
perusahaan yang berasal dari dana sendiri maupun pinjaman. 
Masalah klasik UMKM adalah keterbatasan modal, disebabkan 
rendahnya akses UMKM terhadap sumber 
permodalan/pembiayaan terutama perbankan (Abbas, 2018). 
Modal yang dimiliki oleh UKM Jamu Oetie  sepenuhnya 
merupakan modal milik pribadi. Pemilik tidak berniat 
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mengambil pinjaman dari bank atau instansi terkait dalam 
usaha penambahan modal, karena dirasa kurang 
menguntungkan. Kurangnya modal yang dimiliki berimbas 
pada besaran biaya HPP.  

 
f. Sumber Pendapatan Belum Terdiversifikasi 

Pendapatan merupakan hasil dari suatu usaha yang sangat 
penting bagi kelangsungan usaha. Pendapatan merupakan total 
penerimaan usaha, baik uang maupun bukan uang dalam 
periode tertentu (Nisak, 2013). Menurut Widjaja dkk (2018), 
terdapat 2 kelompok pendapatan dalam usaha, yakni 
pendapatan usaha dan pendapatan diluar usaha. Pendapatan 
usaha merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil usaha 
pokok atau penjualan, sementara pendapatan di luar usaha 
merupakan pendapatan di luar pokok usaha, antara lain 
pendapatan sewa dan sponsor.  Sumber pendapatan UKM 
Jamu Oetie  selama ini belum terdiversifikasi. Pendapatan yang 
didapat UKM Jamu Oetie  merupakan pendapatan tunggal atau 
murni dari penjualan produk. Hal ini dapat menjadi kelemahan 
bagi finansial usaha karena menghambat kemungkinan UKM 
memperoleh pendapatan lebih dari luar usaha, seperti sewa, 
sponsor dan pelatihan. 

 
4.4 Analisis Lingkungan Eksternal SWOT 
1. Peluang (Opportunity) 
a. Perubahan gaya hidup masyarakat (back to nature) 

Tren gaya hidup back to nature merupakan dampak dari 
pergeseran kebiasaan masyarakat yang sadar akan 
pentingnya kesehatan. Pergeseran pola hidup masyarakat 
sangat terpengaruh dari tingginya tingkat kesadaran 
masyarakat terhadap efek samping dan bahaya obat – obatan 
kimiawi (Nurnitasari dkk, 2009). Perkembangan gaya hidup 
kembali ke alam meningkatkan minat konsumsi produk herbal. 
Hal ini dapat menjadi peluang bagi UKM Jamu Oetie  untuk 
lebih mendapatkan perhatian dari konsumen. Menurut Wahjudi 
dan Andriati (2016), secara teori gaya hidup terkait dengan 
hidup sehat dari bahan alami juga menjadi variabel utama 
orang memilih mengkonsumsi jamu.  
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b. Persaingan Produk Herbal menciptakan Brand 

Awareness Pada Konsumen 
Brand awareness merupakan kesadaran terhadap merek 

dimana kekuatan dari simpul merek terekam dalam memori 
konsumen atau dengan kata lain konsumen menyadari adanya 
sebuah merk (Sari, 2017). Terdapat 12 pesaing sejenis Jamu 
Oetie  di Kota Malang. Banyaknya pesaing di pasaran 
meningkatkan kesadaran konsumen terhadap produk jamu 
sehingga peluang produk dikenali konsumen juga lebih tinggi. 
Brand awareness tinggi mempengaruhi kekuatan asosiasi 
yang membangun brand image. Menurut Mooij (2010), brand 
image merupakan representasi merek dalam pikiran 
konsumen. Keuntungan lain dari peningkatan brand 
awareness adalah merek akan menjadi anggota dari 
sekumpulan merek yang dipertimbangkan untuk dibeli. Brand 
awareness mempengaruhi pilihan dalam sekumpulan merek 
yang dipertimbangkan (Sari, 2017). 

c. Masyarakat telah familiar dengan Jamu  
Jamu merupakan produk warisan nenek moyang yang 

telah dikenal turun – temurun di Indonesia. Hal ini  menjadi 
pendukung bagi pengusaha jamu dalam pemasarannya 
karena mayoritas masyarakat telah familiar dengan jamu. 
Jamu merupakan sebutan bagi racikan obat tradisional yang 
digunakan sebagai pengobatan tradisional yang 
memanfaatkan alam sekitar sebagai sarana pengobatan. 
Penggunaan bahan – bahan alami yang terdapat pada jamu 
sepenuhnya memanfaatkan kekayaan hayati karena banyak 
dari konsumen yang masih mempercayakan untuk 
mengkonsumsi jamu layaknya obat – obatan modern yang 
dijual di pasaran (Fitriana dkk, 2014). Menurut Lestari dkk 
(2016), Riset Kesehatan Dasar (Riskesdes) 2013 menyatakan 
bahwa pemanfaatan pelayanan kesehatan tradisiona 
(Yankestrad) masih tinggi di masyarakat. 

 
d. Produk diminati konsumen  

Menurut Satria (2017), minat beli konsumen merupakan 
sebuah perilaku konsumen dimana konsumen mempunyai 



82 
 

keinginan dalam membeli atau memilih suatu produk 
berdasarkan pengalaman. Jumlah permintaan produk Jamu 
Oetie  relatif stabil dan segmen pasar demografis Jamu Oetie  
relatif luas maka secara umum minat beli konsumen terhadap 
produk stabil dan produk diminati. Kualitas yang terjaga dan 
cita rasa yang sesuai memperbesar peluang produk Jamu 
Oetie  semakin diminati konsumen dan mampu bertahan di 
pasaran. Menurut Wahjudi dan Andriati (2016), tradisi minum 
Jamu di Indonesia mempengaruhi sikap konsumen terhadap 
produk, dimana sikap adalah faktor psikologis yang paling 
dekat dengan keputusan konsumsi.  

 
e. Memiliki lebih dari 60 mitra penjualan  

Kerjasama dalam bentuk kemitraan usaha merupakan 
suatu strategi untuk mengembangkan usaha kecil menengah 
dan koperasi. Kerjasama yang dikembangkan melalui 
kemitraan akan memberikan manfaat baik bagi UMKM, 
koperasi maupun usaha besar dalam membentuk jaringan 
usaha dan jaringan distribusi pemasaran produk (Saparuddin 
dan Basri, 2011). Mitra penjualan yang dimiliki UKM Jamu 
Oetie  telah mencapai lebih dari 60 mitra penjualan. Hal ini 
merupakan peluang positif bagi produk untuk menjaga 
eksistensinya dipasaran, karena produk dapat dijumpai. 
Kemitraan usaha bertujuan agar terdapat hubungan yang 
sinergi, dan tidak ada pihak yang dikorbankan demi 
kepentingan pihak yang lain. Hubungan bisnis didasarkan 
pada kaidah bisnis saling menguntungkan dan membutuhkan 
(Ghassani, 2015).  

 
f. Metode Pengiriman Secara Langsung dan 

Menggunakan Jasa Pengiriman 
Metode pengiriman yang diterapkan oleh UKM Jamu 

Oetie  dapat menjadi peluang bagi usaha kedepan. Metode 
pengiriman yang diterapkan adalah pengiriman langsung 
(delivery service) dan bekerjasama dengan layanan pesan 
antar Go-Food. Menurut Suryadi dan Indra (2018), delivery 
service baik secara langsung maupun melalui online food 
delivery service (Go-Food), memberikan pengaruh positif baik 
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konsumen maupun produsen. Penggunaan layanan 
pengiriman tersebut dapat memberikan kemudahan bagi 
konsumen untuk mendapatkan produk, mempermudah akses 
bagi produsen dalam menjangkau konsumen dan 
mendapatkan keuntungan. Berdasarkan penelitian Indraswari 
dan Hendra (2018), diketahui bahwa terjadi peningkatan 
penghasilan atau omzet usaha pangan pada salah satu usaha 
di Malang, sebelum dan sesudah penggunaan aplikasi Go-
Food.  

 
g. Pemasaran secara Online dan Offline 

Sistem pemasaran yang diterapkan oleh UKM Jamu 
Oetie  dalam pelaksanaan usaha adalah pemasaran online 
dan offline. Strategi pemasaran online merupakan segala 
usaha yang dilakukan untuk memasarkan suatu produk 
melalui penggunaan media sosial atau internet (Setiawati dan 
Penta, 2017).  Pemasaran offline yang dilakukan oleh UKM 
Jamu Oetie  adalah pemasaran produk melalui mitra 
penjualan, sementara pemasaran online yang dilakukan 
adalah pemanfaatan media sosial, website dan layanan pesan 
antar online food delivery service (Go-Food). Menurut Purwana 
dkk (2017), saat ini tren pemasaran dunia beralih dari semula 
konvensional (offline) menjadi digital (online). Strategi digital 
marketing dinilai lebih prospektif karena memungkinkan calon 
pelanggan potensial untuk memperoleh informasi mengenai 
produk dan bertransaksi melalui internet. Digital marketing 
memberikan kemudahan bagi pengusaha untuk memantau 
dan menyediakan segala kebutuhan calon konsumen.  Digital 
marketing dapat menjangkau seluruh masyarakat dimanapun 
tanpa terhambat batasan geografis maupun waktu.  

 
h. Pola Kemitraan Dagang Umum 

Pemasaran offline yang dilakukan oleh UKM Jamu 
Oetie  melalui mitra penjualan mengadopsi pola kemitraan 
dagang umum, dimana produsen menyalurkan produknya 
untuk dijual kembali oleh reseller dan mitra kepada konsumen. 
Kemitraan pola dagang umum dapat menjadi peluang bagi 
produsen dalam perluasan pasar tanpa memerlukan modal 
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yang besar. Menurut Hidayah (2002), bagi UMKM kemitraan 
dengan pola dagang umum merupakan pola kemitraan relatif 
lebih mudah karena tidak memerlukan proses yang berbelit. 
Kelebihan pola dagang umum meliputi fleksibel kelembagaan 
kemitraan dan fleksibilitas keluar masuk pasar. Kelembagaan 
kemitraan umumnya bersifat fleksibel yang didasarkan atas 
ikatan informal dan tidak mengikat (Irawan, 2016). 

 
2. Ancaman (Threat) 
a. Minat konsumsi Jamu dikalangan pemuda kurang  

Menurut Andrianti dan Teguh (2016), penerimaan 
penggunaan jamu sebagai alternatif penggunaan obat modern 
pada masyarakat ekonomi rendah – menengah dan atas, 
secara umum tinggi. Faktor yang menyebabkan tingginya 
penggunaan jamu sebagai alternatif penggunaan obat pada 
masyarakat adalah faktor pribadi, pemasaran, sosial, budaya, 
psikologi, harga dan legalitas lembaga kesehatan. Tingginya 
minat konsumsi jamu di kalangan masyarakat secara umum 
berbanding terbalik dengan minat konsumsi jamu di kalangan 
pemuda. Mayoritas remaja menganggap minuman jamu 
merupakan obat yang memiliki cita rasa kurang familiar, disisi 
lain image sehat yang melekat pada jamu juga membuat jamu 
kurang cocok untuk dijadikan minuman ringan, sehingga para 
remaja cenderung lebih memilih minuman ringan teh, kopi atau 
soda.Hal ini merupakan ancaman bagi daya saing produk 
UKM kedepannya, karena kalangan muda atau remaja 
merupakan konsumen yang sangat potensial bagi usaha. 
Remaja merupakan konsumen yang cenderung memiliki pola 
hidup konsumtif dibanding rentang usia lain. Karakteristik 
masa remaja merupakan kondisi psikis yang sangat labil 
sehingga mudah dipengaruhi (Lestarina dkk, 2017) 

 
b. Pembelian bahan baku dari pasar  

 Tanpa adanya persediaan bahan baku maka proses 
produksi akan terganggu dan pengusaha akan kehilangan 
kesempatan memperoleh keuntungan. Persediaan merupakan 
salah satu bagian yang menyerap investasi terbesar. Sistem 
persediaan penting diperhatikan dengan tujuan menjamin 
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tersedianya sumber daya tepat waktu, tepat guna dan tepat 
kuantitas serta bertujuan meminimalkan biaya total (Mado, 
2016). Sistem penyediaan bahan baku UKM Jamu Oetie  
adalah membeli bahan baku utama dari pasar. Hal ini 
memberikan pengaruh positif dan juga pengaruh negatif bagi 
usaha. Pengaruh positif yakni biaya transportasi yang 
dikeluarkan relatif lebih murah. Pengaruh negatif yakni harga 
beli bahan baku di pasar relatif lebih mahal daripada harga beli 
bahan baku langsung dari petani (pemasok), sehingga 
fluktuasi harga bahan baku juga semakin terasa (Anonim, 
2019). 

 
c. Fluktuasi harga bahan baku  

Harga merupakan kesepakatan nilai yang menjadi 
persyaratan bagi pertukaran dalam sebuah transaksi 
pembelian (Satria, 2017). Fluktuasi harga komoditas terjadi 
akibat ketidakseimbangan antara kuantitas pasokan dan 
kuantitas permintaan yang dibutuhkan konsumen. Harga 
komoditas akan rendah apabila terjadi kelebihan pasokan 
(Irawan, 2007). Fluktuasi harga bahan baku dapat 
meningkatkan biaya produksi dan menurunkan keuntungan 
apabila tidak terjadi perubahan harga produk akhir. UKM Jamu 
Oetie  menghadapi fluktuasi harga bahan baku dengan 
menurunkan keuntungan (markup). Hal ini disebabkan produk 
masih baru di pasaran sehingga pemilik beranggapan 
stabilitas harga diperlukan untuk mendapatkan minat dan 
kepercayaan konsumen.  

 
d. Pesaing UMKM sejenis  

Persaingan produk jamu memberikan pengaruh positif 
dan negatif bagi usaha. Pengaruh positif yakni banyaknya 
pesaing dapat menciptakan brand awareness produk. 
Pengaruh negatif yakni banyaknya pesaing sejenis 
mengakibatkan daya saing produk semakin tinggi dan 
alternatif produk yang dipilih oleh konsumen juga semakin 
banyak sehingga persaingan antar pengusaha meningkat. 
Pengembangan yang signifikan dan teratur diperlukan untuk 
dapat bertahan di pasaran. UKM yang memiliki daya saing 
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tinggi ditandai dengan SDM yang andal, penguasaan 
pengetahuan yang tinggi dan penguasaan perekonomian 
(Ariani dan Mohammad, 2017). Menurut Pujiyono dkk (2018), 
dalam menghadapi persaingan global yang semakin modern, 
pengusaha UMKM di daerah mengalami kesulitan disebabkan 
oleh keterbatasan atau kelemahan terhadap informasi 
mengenai peluang pasar, dana dan media 
pemasaran/promosi, sumber daya manusia, dan strategi 
pemasaran. 

 
4.5. Karakteristik Responden 
 Responden yang digunakan dalam penelitian ini adalah 5 
orang responden ahli. Responden ahli merupakan responden 
yang dipilih dengan sengaja dengan kriteria sesuai dengan 
kepakaran yang dikaji. Pemilihan responden ahli melalui 
beberapa pertimbangan yakni, responden mempunyai 
pengalaman sesuai degan bidang yang dikaji, dan memiliki 
reputasi, kedudukan/jabatan dalam kompetensinya dalam 
bidang yang dikaji (Mangunjaya, 2013). Karakteristik responden 
yang diteliti meliputi jenis kelamin, usia dan pendidikan terakhir. 
Karakteristik responden ahli tersebut dapat dilihat pada Tabel 
4.9. 
 
Tabel 4.9. Identitas Responden Ahli 

N
o 

Karakteristi
k 

Responden 
Kelompok 

Angk
a 

Persentas
e (%) 

1 Jenis 
Kelamin 

a. Laki – laki 1 20 

b. Perempuan 4 80 

2 Usia (Tahun) a. 17 – 25 - - 

b. 26 – 35 2 40 

c. 36 – 50 3 60 

d. >50 - - 

3 Pendidikan 
Terakhir 

a. SD - - 

b. SMP - - 

c. SMA 3 60 

d. Sarjana/Pascasarjana 2 40 

e. Lain-lain - - 

Sumber: Data Primer (2019) 
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 Karakteristik responden merupakan sifat yang melekat 
pada responden diperlukan sebagai data pendukung penelitian 
(Wulanjari dkk, 2017). Berdasarkan data yang dihasilkan pada 
Tabel 4.9, diketahui bahwa jumlah jenis kelamin responden 
lebih banyak wanita yakni berjumlah 4 orang atau sebesar 80%, 
sementara responden laki – laki berjumlah 1 orang atau sebesar 
20% dari total jumlah responden. Sebagian besar responden 
ahli yang dipilih adalah wanita karena wanita lebih familar dan 
loyal terhadap minuman Jamu, serta selama ini konsumen 
minuman Jamu masih didominasi wanita sehingga sesuai 
dengan materi kuesioner. Menurut Yumniati (2016), secara 
psikologi wanita pada umumnya lebih baik pada ingatan 
sedangkan laki – laku lebih baik dalam berpikir logis.  
 Umur responden paling banyak berada direntang 36 
sampai 50 tahun berjumlah 3 orang atau sebesar 60% dan pada 
rentang 26 – 35 tahun sebanyak 2 orang atau sebesar 40% dari 
total jumlah responden.  Usia responden secara keseluruhan 
lebih dari 25 tahun. Pemilihan responden ini disebabkan materi 
kuesioner merupakan materi yang bersifat teoritis dan implikatif 
sehingga diperlukan responden ahli dengan pengalaman  lebih, 
dimana usia 25 tahun keatas dianggap sesuai. Menurut 
Suwaryo dan Podo (2017), individu pada usia produktif memiliki 
kemampuan kognitif yang baik sehingga memiliki pengaruh 
terhadap tingkat pengetahuan.  
 Pendidikan terakhir responden paling banyak adalah 
Sekolah Menengah Atas (SMA) berjumlah 3 orang atau sebesar 
60%, sementara pendidikan terakhir responden sarjana dan 
pasca sarjana berjumlah 2 orang atau sebesar 40% dari total 
responden keseluruhan. Pemilihan responden dengan latar 
belakang jenjang pendidikan berbeda dilakukan untuk 
mendapatkan pendapat yang variatif. Menurut Adhanari (2005), 
tingkat pendidikan yang dimiliki seseorang mempengaruhi pola 
pikir, sikap dan tingkah laku. Responden dengan latar belakang 
pendidikan SMA merupakan pelaku usaha yang terlibat 
langsung dalam usaha sehingga dianggap lebih memahami 
kondisi  usaha secara implikatif, sementara responden dengan 
latar belakang pendidikan sarjana dan pascasarjana merupakan 
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pelaku akademisi dan dinas usaha sehingga dianggap lebih 
memahami konsep usaha secara teoritis.  

 
4.6. The Input Stage 
4.6.1. Matriks Internal Factor Evaluation (IFE) 
 Matriks IFE merupakan alat analisis yang digunakan 
untuk merumuskan faktor – faktor internal perusahaan meliputi 
kekuatan dan kelemahan dari lingkungan internal (Saputro 
dkk, 2016). Perumusan matriks IFE dilakukan dengan 
mengalikan bobot dan rating yang diperoleh dan menaruh 
hasilnya pada skor bobot kolom tertimbang atau nilai. Jumlah 
skor tertimbang atau nilai pada setiap faktor digunakan untuk 
menentukan total skor perusahaan (Sukanta dkk, 2018). 
Matriks IFE dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 4.10. 
 
Tabel 4.10.  Matriks IFE 

FAKTOR KUNCI 
INTERNAL 

BOBOT RATING 
NILAI 

TERTIMBANG 

KEKUATAN    
A. Pelopor Jamu 

Tradisional kemasan 
praktis dan modern 0,068 3,2 0,218 

B. Kualitas produk baik 
dan bebas bahan kimia 0,072 4,0    0,288** 

C. Minuman herbal 
menyehatkan 0,065 3,4 0,221 

D. Produk jernih dan 
menarik 0,061 3,0 0,183 

E. Memiliki diversifikasi 
kemasan 0,065 3,4 0,221 

F. Penetapan harga 
sesuai pasar  0,060 3,2 0,192 

G. Bahan baku mudah 
didapat 0,055 3,4 0,187 

H. Pengolahan produk  
dan peralatan produksi 
sederhana 0,051 2,4 0,122 

I. Segmen pasar 
terdiversifikasi 0,065 3,4 0,221 
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Tabel 4.10.  Matriks IFE (lanjutan) 
FAKTOR KUNCI 

INTERNAL 
BOBOT RATING 

NILAI 
TERTIMBANG 

J. Produk tersertifikasi 
PIRT 0,070 4,0 0,280 

K. Sikap ramah dan loyal 0,064 3,4 0,218 

TOTAL 0,696  2,351 

KELEMAHAN    

L. Brand  produk masih 
baru di pasaran 0,065 2,0 0,130 

M. Kurangnya 
pengelolaan media 
sosial yang dimiliki 0,055 2,2 0,121 

N. Umur simpan produk 
relatif singkat 0,049 2,2 0,108 

O. Jaringan pemasaran 
terbatas di Area 
Malang 0,046 2,0 0,092 

P. Pemodalan kurang 
kuat 0,045 1,8  0,063* 

Q. Sumber pendapatan 
belum terdiversifikasi 0,044 1,4 0,123 

TOTAL 0,304  0,637 

∑TOTAL KESELURUHAN 1,000  2,988 

Sumber: Data Primer Diolah (2019) 

 
 Situasi internal perusahaan dikategorikan berada pada 
tingkat rata – rata apabila nilai tertimbang sebesar 2,5 (Yunaida, 
2017). Berdasarkan matrik IFE pada Tabel 4.10 diperoleh total 
nilai tertimbang dari faktor internal secara menyeluruh sebesar 
2,988 menunjukkan bahwa posisi internal UKM Jamu Oetie  
dapat dikategorikan diatas rata-rata atau kuat karena total nilai 
tertimbang berada diatas nilai 2,5. Nilai tertimbang tertinggi 
berada pada elemen kekuatan yakni faktor B (kualitas produk 
baik dan bebas bahan kimia) dengan nilai sebesar 0,288. Posisi 
terbesar kedua yakni faktor J (produk tersertifikasi PIRT) 
dengan nilai sebesar 0,280, menunjukkan bahwa kedua faktor 
tersebut merupakan faktor-faktor utama yang perlu 
dipertahankan. Nilai skor yang diperoleh dari matriks IFE lebih 
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dari 0, menunjukkan bahwa kondisi internal Jamu Oetie  berada 
dalam posisi positif (Jatiningtias, 2018). 
 Semakin berkembangnya tren hidup sehat, kesadaran 
konsumen untuk mengkonsumsi makanan dan minuman yang 
bebas dari bahan kimia juga meningkat (Parlyna dan 
Munawaroh, 2011). Selain itu, seiring berkembangnya pasar, 
perusahaan harus mampu meningkatkan kualitas produk yang 
dihasilkan agar dapat memenuhi kebutuhan pelanggan dan 
persaingan pasar (Kusuma dan Dhea, 2016). Tingginya 
persaingan antar perusahaan dan kesadaran masyarakat untuk 
hidup sehat menjadi faktor pendukung yang kuat untuk 
mengembangkan dan mempertahankan faktor kekuatan 
tersebut.  
 Nilai tertimbang terendah berada pada elemen kelemahan 
yakni faktor M (permodalan kurang kuat) dengan nilai sebesar 
0,063 menunjukkan bahwa faktor M merupakan faktor 
kekurangan utama yang perlu diperhatikan. Pemodalan 
seringkali menjadi masalah krusial bagi UMKM. Menurut 
Sulistyo (2010), modal merupakan faktor utama yang amat 
diperlukan dalam pengembangan suatu unit usaha. Kurangnya 
pemodalan UKM di Kabupaten Malang, disebabkan pada 
umumnya UKM di Kabupaten Malang merupakan usaha 
perorangan atau perusahaan yang sifatnya tertutup dan 
mengandalkan pada modal pemilik yang jumlahnya sangat 
terbatas, sedangkan modal pinjaman dari bank atau lembaga 
keuangan lainnya sulit diperoleh karena persyaratan secara 
administratif dan teknis yang diminta oleh bank sulit dipenuhi. 
Kesulitan dalam permodalan membawa masalah mendasar 
yang mempengaruhi proses inovasi dan transformasi UMKM, 
mengimbas pula pada kesulitan pemasaran terutama dalam 
segi pengenalan pasar, penentuan harga, negosiasi, serta jalur 
distribusi dan penjualan (Hartono dan Deny, 2014). 
 
4.6.2. Matriks Eksternal Factor Evaluation (EFE) 
 Matriks EFE digunakan untuk mengevaluasi faktor 
eksternal perusahaan. Perumusan matriks EFE dilakukan 
dengan mengalikan bobot masing – masing faktor dengan 
rating masing – masing faktor untuk menentukan nilai 
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tertimbang. Jumlah skor tertimbang tiap variabel digunakan 
untuk menentukan total skor perusahaan (Sugianto dkk, 2017). 
Matriks IFE dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 4.11 
Tabel 4.11.  Matriks EFE 

FAKTOR KUNCI 
EKSTERNAL 

BOBOT RATING 
NILAI 

TERTIMBANG 

PELUANG    
A. Perubahan gaya hidup 

masyarakat (back to 
nature) 0,098 3,4 0,333 

B. Persaingan produk 
herbal menciptakan 
brand awareness pada 
konsumen 0,095 3,8 0,361 

C. Masyarakat telah 
familiar dengan Jamu 0,090 3,8 0,342 

D. Produk diminati 
konsumen 0,096 4,0   0,384** 

E. Memiliki lebih dari 60 
mitra penjualan 0,087 3,4 0,296 

F. Metode pengiriman 
secara langsung dan 
menggunakan jasa 
pengiriman 0,084 2,4 0,202 

G. Pemasaran secara 
online dan offline 0,094 3,6 0,338 

H. Pola kemitraan dagang 
umum 0,067 2,4 0,161 

TOTAL 0,711  2,417 

ANCAMAN    
I. Minat konsumsi Jamu 

dikalangan pemuda 
kurang 0,081 2,6 0,211 

J. Pembelian bahan baku 
dari pasar 0,068 2,2 0,150 

K. Fluktuasi harga bahan 
baku 0,066 2,0  0,132* 

L. Pesaing UMKM sejenis 0,075 1,8 0,135 

TOTAL 0,290  0,627 

∑TOTAL KESELURUHAN 1,000  3,040 

Sumber: Data Primer Diolah (2019) 
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 Perusahaan dikategorikan mampu merespon situasi 
eksternal secara rata – rata apabila total nilai tertimbang EFE 
sebesar 2,5 (Yunaida, 2017). Berdasarkan matrik EFE pada 
Tabel 4.11 diperoleh total nilai tertimbang dari faktor internal 
secara menyeluruh sebesar 3,04 menunjukkan bahwa Jamu 
Oetie  dikategorikan mampu merespon dengan cukup baik 
peluang dan ancaman yang ada, karena total nilai tertimbang 
berada diatas nilai 2,5. Nilai tertimbang tertinggi berada pada 
elemen peluang yakni faktor D (produk diminati konsumen) 
dengan nilai sebesar 0,384 menunjukkan bahwa faktor produk 
diminati konsumen perlu dimanfaatkan semaksimal mungkin. 
Faktor – faktor yang mempengaruhi minat beli berhubungan 
dengan perasaan dan emosi, bila seseorang merasa senang 
dan puas dalam membeli barang atau jasa maka hal itu akan 
memperkuat minat beli, sementara ketidakpuasan biasanya 
menghilangkan minat beli (Satria, 2017).  
 Nilai tertimbang terendah berada pada elemen ancaman 
yakni faktor K (fluktuasi harga bahan baku) dengan nilai sebesar 
0,132 menunjukkan bahwa faktor H merupakan faktor ancaman 
yang perlu diantisipasi. Faktor minat konsumsi jamu dikalangan 
pemuda kurang merupakan faktor ancaman yang memiliki nilai 
tertimbang tertinggi yakni sebesar 0,211 menunjukkan bahwa 
faktor minat konsumsi jamu dikalangan pemuda kurang 
merupakan faktor ancaman yang tidak menentu perlu 
diantisipasi. Nilai skor yang diperoleh tersebut lebih dari 0, 
menunjukkan bahwa kondisi internal Jamu Oetie  berada dalam 
posisi positif (Jatiningtias, 2018). 
 
4.7  The Matching Stage 
4.7.1. Matriks Internal – Eksternal (IE) 
 Matriks IE merupakan gabungan antara matriks IFE dan 
EFE yang berisikan sembilan macam sel menampilkan 
kombinasi total nilai terbobot dari masing – masing matriks IFE 
dan EFE. Matriks IE digunakan untuk memperoleh strategi 
bisnis di tingkat korporat yang lebih detail (Hardiansyah dkk, 
2015). Skor total total IFE pada matriks IE terletak pada sumbu 
horizontal sedangkan skor total EFE terletak pada sumbu 
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vertikal. Berdasarkan hasil dari matriks IFE dan EFE, hasil total 
tertimbang pada matriks IFE sebesar 2,98, sementara pada 
matriks EFE sebesar 3,04. Berdasarkan hasil tersebut 
didapatkan posisi UKM Jamu Oetie  pada matriks IE terletak 
pada kuadran ke-II yakni pada strategi Growth and Build. 
Menurut Yunaida (2017), skor total IFE 2,00 sampai 2,99 
menunjukkan posisi internal yang sedang dan skor total EFE 
3,00 sampai 4,00 menunjukkan respon perusahaan yang tinggi 
terhadap faktor eksternal. Matriks IE dalam penelitian ini dapat 
dilihat pada Gambar 4.2. 
 

 
Total Niai 

Tertimbang 
Matriks EFE 

(3,04) 

Total Nilai Tertimbang Matriks IFE (2,98) 
Kuat                   Rata – rata       Lemah  
3,0 – 4,0             2,0 – 2,99        1,0 – 
1,99 

   I II III 

Tinggi  
3,0 – 4,0  

(Growth 
and Build) 

(Growth 
and Build) 

(Hold and 
Maintain) 

 IV V VI 

Sedang  
2,0 – 2,99 

(Growth 
and Build) 

(Hold and 
Maintain) 

(Harvest 
or Divest) 

 VII VIII IX 

Rendah  
1,0 – 1,99 

(Hold and 
Maintain) 

(Harvest or 
Divest) 

(Harvest 
or Divest) 

 
 

 Berdasarkan Gambar 4.2, didapatkan hasil posisi Jamu 
Oetie  berada di sel ke-II yakni Growth and Build. Pada sel 
growth and build atau tumbuh dan membangun strategi yang 
cocok adalah strategi intensif dan strategi integratif.  Strategi 
intensif merupakan strategi yang pelaksanaannya memerlukan 
usaha – usaha intensif jika posisi persaingan perusahaan 
dengan produk yang ada hendak ditingkatkan (Sedjati, 2015). 
Strategi intensif meliputi penetrasi pasar, pengembangan pasar, 
dan pengembangan produk, sementara strategi integratif 
meliputi integrasi ke belakang, integrasi ke depan dan integrasi 
horizontal) (Hardiansyah dkk, 2015).  
 Penetrasi pasar atau pertumbuhan terkonsentrasi 
merupakan strategi pengarahan sumberdaya pada 

Gambar 4.2 Matriks IE 
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pertumbuhan keuntungan dari produk tunggal, pasar tunggal, 
dalam teknologi tunggal yang dominan. Strategi pengembangan 
produk merupakan strategi pengembangan produk baru yang 
berhubungan dengan produk yang ada (Hutabarat dan Martani, 
2006). Strategi pengembangan pasar adalah strategi 
perusahaan memperkenalkan produk atau jasa  ke pasar – 
pasar baru. Strategi tersebut dilakukan jika jaringan distribusi 
tersedia dan tidak mahal (Hubeis dan Mukhamad, 2014). 
Strategi ke depan (forward integration strategy) merupakan 
strategi perusahaan dalam mencari kepemilikan atau 
peningkatan pengendalian pada para distributor atau pengecer. 
Hal ini dipertimbangkan apabila perusahaan mengalami 
masalah dalam pendistribusian barang. Strategi ke belakang 
(backward integration strategy) merupakan strategi perusahaan 
dalam mencari kepemilikan atau peningkatan pengawasan 
terhadap pemasok, apabila pasokan tidak mampu memenuhi 
permintaan. Strategi horizontal (horizontal integration strategy) 
merupakan strategi perusahaan dalam mencari kepemilikan 
atau peningkatkan pengawasan terhadap para pesaing (Hubeis 
dan Mukhamad, 2014). 
 Strategi penetrasi pasar difokuskan pada strategi WT, 
strategi pengembangan produk difokuskan pada strategi SO, 
strategi integrasi difokuskan pada strategi ST, dan strategi 
pengembangan pasar difokuskan pada strategi WO dari Matriks 
SWOT. Pengarahan strategi penetrasi pasar pada strategi WT 
disebabkan UKM memiliki kelemahan brand produk masih baru, 
di persaingan pasar yang semakin tinggi. Strategi penetrasi 
pasar yang dirumuskan meliputi pelaksanaan kegiatan promosi 
terjadwal dan pengembangan citra merek. Strategi tersebut 
sesuai dengan pendapat Sari dan Hari (2018), bahwa citra 
merek berpengaruh positif terhadap penetrasi pasar. Penjualan 
produk lebih mudah apabila perusahaan memiliki kemampuan 
dalam penetrasi pasar, dan penetrasi pasar yang baik dapat 
dicapai apabila penilaian konsumen terhadap citra merek baik.  
 Pengarahan strategi pengembangan produk pada strategi 
SO disebabkan kelebihan yang dimiliki UKM terdapat pada 
produk yang dimiliki (value proposition), sehingga untuk 
memanfaatkan peluang yang ada strategi pengembangan 
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produk dianggap sesuai. Strategi pengembangan produk yang 
dirumuskan meliputi pengendalian kualitas dan inovasi. Menurut 
Purnomo dan Bambang (2017), tingginya persaingan pasar 
mengharuskan pengusaha menetapkan tujuan usaha tinggi dan 
berlomba-lomba menyenangkan konsumen dengan 
pengembangan produk, yang dicapai melalui inovasi produk. 
Pengarahan strategi integrasi pada strategi ST disebabkan UKM 
memiliki kekuatan bahan baku mudah didapat dan ancaman 
pembelian bahan baku dari pasar. Strategi integrasi yang 
dirumuskan merupakan strategi integrasi ke belakang yakni 
pembudidayaan bahan baku kunyit.  Strategi integrasi ke 
belakang dapat meningkatkan pengawasan yang lebih ketat 
terhadap supplier dan kualitas bahan baku yang digunakan 
(Astini dan Rizcky, 2010). 
  Pengarahan strategi pengembangan pasar pada strategi 
WO disebabkan UKM memiliki kelemahan area pemasaran 
yang terbatas dan kurangnya pengelolaan media sosial ketika 
peluang pasar cukup tinggi, sehingga perluasan pasar dengan 
peminimalan kelemahan tersebut untuk menangkap semua 
peluang dianggap sesuai. Strategi pengembangan pasar yang 
dirumuskan meliputi perluasan jangkauan pasar, penambahan 
mitra, optimalisasi media sosial yang dimiliki. Menurut 
Purwidiantoro dkk (2016), pemanfaatan media sosial secara 
optimal dan konsisten dapat mengembangkan pangsa pasar 
dan meningkatkan penjualan produk. Berdasarkan penelitian, 
penggunaan media sosial yang konsisten dan update dapat 
meningkatkan penjualan hingga lebih dari 100%. 
 
4.7.2. Matriks SWOT 
 Matriks SWOT merupakan alat yang digunakan untuk 
menyusun faktor – faktor strategis perusahaan, meliputi 
strength (kekuatan), weakness (kelemahan), opportunities 
(peluang) dan threats (ancaman). Matriks SWOT dapat 
menggambarkan secara jelas peluang dan ancaman eksternal 
perusahaan disesuaikan dengan kekuatan dan kelemahan 
yang dimiliki. Hasil dari matriks SWOT adalah empat sel 
alternatif strategi (Effendi dkk, 2017). Alternatif strategi yang 
digunakan dalam matriks SWOT merupakan kriteria 
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berpasangan dari masing – masing elemen SWOT itu sendiri, 
yakni SO (strength – opportunities), WO (weakness - 
opportunities), ST (strength - threats) dan WT (weakness - 
threats) (Tyas dan Chriswahyudi, 2017). Hasil analisis SWOT 
digunakan dalam prioritas strategi tepat dengan menggunakan 
ANP. Matriks SWOT dalam penelitian ini dapat dilihat pada 
Gambar 4.3 
 

 

 
  

Gambar 4.3 Matriks SWOT 
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Berdasarkan Gambar 4.3 diperoleh 9 alternatif strategi yang 
dapat diterapkan pada UKM Jamu Oetie  yang dijelaskan 
sebagai berikut: 
1. Strategi SO (Strength – Opportunity) 

 Strategi SO (strength – opportunity) merupakan strategi 
yang mengkombinasikan komponen kekuatan dan peluang 
yang dimiliki bisnis tertentu. Strategi yang dihasilkan 
merupakan strategi meraih peluang yang ada dengan 
kekuatan yang dimiliki (Rufaidah, 2013). Strategi SO yang 
dirumuskan antara lain strategi pengendalian dan peningkatan 
kualitas produk (SO1), serta penambahan informasi nilai gizi 
pada label kemasan (SO2).  
a. Strategi Pengendalian dan Peningkatan Kualitas 

Produk 
  Berdasarkan hasil tabel IFE, diketahui faktor yang 
memiliki nilai tertimbang tertinggi adalah faktor kualitas baik 
dan bebas bahan kimia. Hasil matriks IE menunjukkan bahwa 
strategi yang sesuai adalah strategi tumbuh dan membangun. 
Oleh karena itu maka dirumuskan strategi pengendalian dan 
peningkatan kualitas, untuk meningkatkan dan membangun 
faktor kelebihan terpenting yang dimiliki oleh UKM dan 
menangkap peluang perubahan gaya hidup masyarakat (back 
to nature) dimana dalam konsep ini konsumen akan lebih 
selektif memilih produk yang berkualitas. Sesuai dengan 
Lumitang dan Rotinsulu (2015), bahwa konsumen saat ini tidak 
lagi membeli produk bersadarkan aspek fisik saja.  
 Konsumen cenderung bersikap lebih selektif dan kritis 
dalam memilih produk yang akan dibeli, dimana kualitas 
produk merupakan faktor utama yang dapat menarik 
konsumen dalam mengambil keputusan pembelian. Kualitas 
juga memiliki peran penting dari sudut pandang produsen 
guna mempertahankan dan memperluas jangkauan 
pemasaran (Dinawan, 2010). Strategi ini mengarah pada 
pengembangan BMC pada elemen value proposition, key 
activities, dan key resources. Pengembangan value 
proposition karena peningkatan dan pertahanan kualitas 
produk, pengembangan pada key activities karena 
pengawasan proses produksi yang lebih, pengembangan key 
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resources karena pengawasan, peningkatan dan pertahanan 
kualitas bahan baku. 
b. Strategi Penambahan Informasi Nilai Gizi Pada Label 

Kemasan 
  Strategi ini mendukung strategi peningkatan kualitas 
untuk menangkap peluang perubahan gaya hidup masyarakat. 
Penambahan informasi nilai gizi pada label kemasan akan 
meningkatkan kepercayaan konsumen tentang manfaat yang 
diberikan produk. Menurut Huda dan Dini (2016), konsumen 
yang paham mengenai gizi dan memperhatikan kesehatan, 
lebih mementingkan gizi dibanding rasa ketika membeli suatu  
produk. Menurut Palupi dkk (2017), terdapat hubungan positif 
yang kuat antara tingkat pengetahuan responden tentang label 
produk dengan keputusan pembelian suatu produk. 
Penambahan informasi nilai gizi pada label kemasan dapat 
membantu konsumen mengendalikan asupan zat gizi yang 
dapat berakibat pada masalah kesehatan terkait pola makan. 
Strategi ini mengarah pada pengembangan BMC pada elemen 
value proposition, key resources, dan cost structure. 
Pengembangan value proposition karena peningkatan dan 
pertahanan kualitas produk, pengembangan pada key 
resources karena penambahan elemen label yang 
mengakibatkan biaya produksi pada cost structure berubah. 

 
2. Strategi WO (Weakness–Opportunity) 

 Strategi WO (weakness–opportunity) merupakan strategi 
yang mengkombinasikan komponen kelemahan dan peluang. 
Strategi yang dihasilkan merupakan strategi meminimalkan 
kelemahan yang dimiliki dengan memanfaatkan peluang 
(Rufaidah, 2013). Strategi WO yang dirumuskan antara lain 
optimalisasi pengelolaan media sosial (WO1), perluasan 
jangkauan pemasaran (WO2), penambahan mitra penjualan 
baru dan pengelolaan hubungan baik dengan mitra bisnis yang 
sudah ada (WO3). 
a. Strategi Optimalisasi Pengelolaan Media Sosial 
  Berdasarkan tabel IFE didapatkan hasil nilai tertimbang 
faktor tertinggi ada pada faktor brand produk masih baru 
dipasaran. Selain itu faktor lain yang juga mendukung strategi 
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ini adalah kurangnya pengelolaan media sosial. Maka untuk 
mengatasi kelemahan brand produk masih baru dipasaran dan 
kurangnya pengelolaan media sosial, serta menangkap 
peluang produk diminati konsumen dirumuskan strategi 
optimalisasi pengelolaan media sosial. Strategi optimalisasi 
pengelolaan media sosial diharapkan mampu mempopulerkan 
brand produk pada konsumen yang lebih luas dan menjaring 
aspirasi konsumen terhadap produk, sehingga kelemahan 
brand produk masih baru dapat diatasi dan customer 
relationship dapat terjaga. Penggunaan media sosial juga tidak 
membutuhkan biaya yang tinggi sehingga UKM dapat 
melakukan kegiatan periklanan dengan kondisi permodalan 
yang terbatas dan tanpa mengeluarkan biaya yang besar  
 Menurut Mileva dan Achmad (2018), media sosial 
berpengaruh nyata terhadap peningkatan penjualan online. 
Penggunaan melalui media sosial memungkinkan produk 
menjangkau komunitas yang lebih besar dalam pemasaran, 
dibandingkan melalui saluran periklanan tradisional. Terdapat 
empat variabel penggunaan media sosial dalam usaha atau 
Social Media Marketing yang mendukung pengembangan 
suatu usaha. Variabel tersebut antara lain yakni content 
creation (penampilan konten menarik untuk mendapat 
kepercayaan konsumen), content sharing (membagikan 
konten kepada komunitas sosial untuk memperluas jangkauan 
pemasaran), connecting (berhubungan dengan komunitas 
dengan minat yang sama untuk mengembangkan usaha), dan 
community building (membangun komunitas untuk menjalin 
hubungan) (Muslihah, 2018). Berdasarkan strategi ini 
beberapa elemen BMC yang akan berubah adalah elemen 
customer segments, customer relationships, dan channels. 
Pengembangan customer segments karena optimalisasi media 
sosial dapat membentuk presepsi konsumen mengenai 
produk. Optimalisasi media sosial juga dapat memfasilitasi 
opini konsumen terhadap produk, mempermudah jalinan 
komunikasi antara produsen dan konsumen sehingga 
hubungan baik produsen dengan konsumen (customer 
relationships) dapat terjaga, selain itu lebih mudah bagi 
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konsumen mendapatkan produk dengan memesan melalui 
media sosial yang ada. 

 
b. Strategi Perluasan Jangkauan Pemasaran  
  Strategi ini mendukung tujuan penanganan kelemahan 
jaringan pemasaran terbatas di Area Malang untuk 
menangkap peluang produk diminati konsumen. Strategi ini 
sesuai dengan strategi tumbuh dan membangun dari matriks 
IE dimana salah satu strategi yang digunakan adalah penetrasi 
pasar. Penetrasi pasar dengan perluasan jangkauan pasar 
diharapkan mampu menambah konsumen UKM Jamu Oetie  
baik dari segi geografi, demografi, maupun psikologi. Strategi 
pengembangan dilakukan dengan pengintegrasian strategi 
penetrasi pasar lain, yakni penambahan mitra usaha dan 
optimalisasi media sosial. Menurut Mutmainah dkk (2016), 
penetrasi pasar memiliki pengaruh terhadap kinerja 
pemasaran. Pemahaman dan penerapan dalam penetrasi 
pasar dengan baik dapat memberikan dampak pada kinerja 
pemasaran yang baik. Strategi penetrasi merupakan salah 
satu strategi intensif yang berhubungan dengan kedalaman 
penjualan produk tertentu di pasar tertentu (Sari dan Hari, 
2018). Strategi ini mengarah pada pengembangan BMC pada 
elemen customer segments dan revenue streams. 
Pengembangan customer segments mengacu pada perluasan 
segmen pasar, dengan upaya perluasan pasar maka segmen 
pasar Jamu Oetie  dari segi geografis, demografis, psikologi 
dan perilaku juga akan bertambah. Hal ini dapat berpengaruh 
terhadap peningkatan pendapatan usaha (revenue streams). 
 
c. Strategi Penambahan Mitra Penjualan Baru dan 

Pengelolaan Hubungan Baik dengan Mitra Bisnis yang 
Sudah Ada 

  Strategi ini mendukung tujuan penanganan kelemahan 
jaringan pemasaran terbatas di Area Malang untuk 
menangkap peluang memiliki lebih dari 60 mitra. Penambahan 
mitra bisnis baru diharapkan dapat memperluas jaringan 
pemasaran, mempopulerkan brand, meningkatkan daya saing 
produk dan memperkuat saluran distribusi. Menurut Sofyan 
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(2006), terdapat pengaruh positif dan signifikan faktor 
kemitraan terhadap efektivitas saluran distribusi. Semakin baik 
hubungan kemitraan maka semakin efektif saluran distribusi 
yang digunakan. Peningkatan hubungan baik dengan mitra 
bisnis yang sudah ada diharapkan mampu memperkuat jalinan 
kerjasama dengan mitra bisnis lama dan membuat UKM Jamu 
Oetie  lebih dipercayai oleh mitra bisnis baru karena track 
record yang baik. Langkah yang perlu diperhatikan dalam 
menjalin hubungan kemitraan yang baik adalah penjagaan 
kerjasama atas dasar kepercayaan yang berlandaskan 
keadilan, kejujuran, dan kebijakan (Herlina, 2017). Strategi ini 
mengarah pada pengembangan BMC pada elemen customer 
segments, channels, dan key partnerships. Penambahan mitra 
bisnis baru dapat membuat UKM menjangkau area yang lebih 
luas, sehingga segmentasi pasarnya juga akan berkembang. 
Mitra bisnis baru juga dapat menjadi channels baru bagi UKM 
dalam memasarkan produknya. Jalinan hubungan baik dengan 
mitra bisnis baru maupun lama dapat meningkatkan kerjasama 
kemitraan usaha (key partnerships). 

 
3. Strategi ST (Strength – Threats) 
 Strategi ST (strength – threats) merupakan strategi 
yang mengkombinasikan komponen kekuatan dan ancaman. 
Strategi yang dihasilkan merupakan strategi yang 
menggunakan kekuatan perusahaan untuk mengatasi ancaman 
(Hamali, 2016). Strategi ST yang dihasilkan adalah strategi 
budidaya bahan baku (kunyit). Berdasarkan tabel EFE 
didapatkan hasil faktor ancaman tertinggi adalah faktor fluktuasi 
harga bahan baku. Untuk mengatasi ancaman tersebut dengan 
kelebihan yang dimiliki UKM yakni bahan baku mudah diapat, 
dirumuskan strategi budidaya mandiri bahan baku kunyit asam. 
Strategi ini juga mendukung strategi integrasi berdasarkan 
matriks IE tumbuh dan membangun (Growth and Build). 
Strategi integrasi ke belakang dapat meningkatkan 
pengawasan yang lebih ketat terhadap supplier dan kualitas 
bahan baku yang digunakan (Astini dan Rizcky, 2010). Strategi 
ini mengarah pada pengembangan BMC pada elemen key 
activities dan cost structure. Budidaya bahan baku kunyit asam 
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bertujuan mengurangi biaya karena fluktuasi harga bahan baku 
dan mengendalikan kualitas bahan baku. Strategi ini 
menambah proses produksi (key activities) dan berpengaruh 
pada struktur biaya (cost structure). 
 
4. Strategi WT (Weakness – Threats) 
 Strategi WT (weakness – threats) merupakan strategi 
yang mengkombinasikan komponen kelemahan dan ancaman. 
Strategi yang dihasilkan merupakan strategi yang bersifat 
defensif dan berusaha meminimalkan kelemahan yang ada 
sekaligus menghindari ancaman (Hamali, 2016). Strategi WT 
yang dirumuskan meliputi pengembangan citra merek (WT1) 
dan pengadaan kegiatan promosi yang terjadwal (WT2). 
 
a. Strategi Pengembangan Citra Merek 

Strategi ini dirumuskan untuk menghindari ancaman 
kurangnya minat jamu di kalangan remaja dan persaingan 
produk sejenis dengan mengatasi kelemahan brand produk 
masih baru di pasaran dan jaringan pemasaran terbatas di area 
Malang. Strategi pengembangan citra merek diharapkan dapat 
mengembangkan citra produk dari minuman jamu umum 
menjadi minuman ringan yang menyegarkan, kekinian, dan multi 
khasiat. Menurut Dinawan (2010), citra merek berpengaruh 
langsung terhadap tingginya minat beli terhadap suatu produk. 
Citra merek yang baik akan menampilkan kualitas produk yang 
baik dimata konsumen (Negara dkk, 2018). Strategi 
pengembangan citra merek dapat dicapai dengan pemanfaatan 
media sosial sebagai media pembentukan opini konsumen 
tentang produk. Strategi pengembangan citra merek dicapai 
dengan pemanfaatan media sosial sebagai media pembentukan 
opini konsumen tentang produk. Strategi ini mengarah pada 
pengembangan BMC pada elemen customer segment dan 
mengatasi masalah branding. Pengembangan citra merek 
diharapkan mengatasi ancaman brand produk masih baru dan 
segmen pasar produk akan bertambah. 
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b. Strategi Pengadaan Kegiatan Promosi yang Terjadwal 
 Strategi ini dirumuskan untuk menghindari ancaman 
persaingan produk sejenis dengan mengatasi kelemahan brand 
produk masih baru di pasaran. Kegiatan promosi terjadwal 
dapat dilakukan dengan mengikuti kegiatan car free day secara 
rutin dan konsisten. Promosi yang dilakukan pada kegiatan car 
free day dapat menghemat biaya promosi, mendukung 
pengembangan citra merek minuman menyehatkan dan 
membuat konsumen lebih familier dengan produk karena sering 
melihat produk tersebut. Menurut Gunawan (2017),  promosi 
diperlukan agar konsumen mengenal dan memahami produk 
yang dihasilkan perusahaan. Strategi promosi sebaiknya 
dilakukan terus menerus dan terjadwal. Tujuan promosi adalah 
menginformasikan, membujuk pelanggan sasaran dan 
mengingatkan. Promosi khusus merupakan salah satu program 
pemasaran yang digunakan untuk mempengaruhi permintaan 
produk (Wibowo dkk, 2015). Strategi ini mengarah pada 
pengembangan BMC pada elemen customer segments,key 
activities, channels, revenue streams.Pelaksanaan promosi 
yang terjadwal akan menambah aktivitas usaha sehingga 
berpengaruh pada key activities UKM dalam hal pemasaran. 
Pelaksanaan promosi yang terjadwal diharapkan mampu 
mempopulerkan produk Jamu Oetie  dan menambah minat beli 
konsumen. Kegiatan promosi pada event car free day juga akan 
mempermudah konsumen mendapatkan produk dan menambah 
pendapatan usaha. 

 

4.8 The Decision Stage 

 Tahap decision stage merupakan tahap penentuan prioritas 
strategi menggunakan metode Analythical Network Process 
(ANP) dengan bantuan software Super Decision.  Metode 
Analythical Network Process (ANP) adalah salah satu metode 
yang mampu merepresentasikan tingkat kepentingan berbagai 
pihak dengan mempertimbangkan saling keterkaitan antar 
kriteria dan sub kriteria yang ada. Model ini merupakan 
pengembangan dari AHP sehingga memiliki kompleksitas lebih 
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dibanding metode AHP (Fridayanthie, 2012). Super Decision 
mengimplementasikan Analytic Network Process yang 
dikembangkan oleh Thomas Saaty. Program ini dituliskan oleh 
Tim ANP, yang bekerja untuk Yayasan Keputusan Creative. 
Super Decision digunakan untuk pengambilan keputusan 
dengan ketergantungan dan umpan balik (Handayani 2010). 
 
1. Tahap Pemodelan 
 Alternatif yang diperoleh memiliki keterkaitan yang saling 
menguatkan antar strategi. Keterkaitan antar strategi tersebut 
dimodelkan dalam Model Jaringan ANP menggunakan software 
Super Decision, dapat dilihat pada Gambar 4.4.  

 

 

 
 

Keterangan 
  : A dipengaruhi B 
  : A dan B saling mempengaruhi (outerdependence) 
 
  : A atau B dipengaruhi dirinya sendiri (innerdependence) 
 

Gambar 4.4 Model Jaringan ANP 
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 Berdasarkan model jaringan yang dibuat terdapat dua 
tipe hubungan yang terjadi, yakni inner dependencedan outer 
dependence. Inner dependence adalah keterhubungan antar 
node dalam satu cluster, sedangkan outer dependence adalah 
keterhubungan antar cluster (Haryanto, 2016). Berdasarkan 
hasil perumusan strategi inner dependence dan outer 
dependence terjadi pada semua klaster yakni strategi SO, WO, 
ST dan WT. Keterkaitan inner dependence dan outer 
dependence antar kriteria dapat dilihat pada Tabel 4.12 dan 
Tabel 4.13. 
 
Tabel 4.12 Keterkaitan inner dependence  
No Strategi Keterkaitan Definisi Keterkaitan 

1 Strength - 
Opportunities 

SO2 SO1 Strategi penambahan 
informasi nilai gizi pada 
label kemasan 
dipengaruhi oleh strategi 
pengendalian dan 
peningkatan kualitas 

2 Strength - Threats ST1 - Strategi budidaya bahan 
baku kunyit merupakan 
satu satunya strategi ST 

3 Weakness – 
Opportunities 

WO1 WO2 Strategi optimalisasi 
pengelolaan media 
sosial dipengaruhi oleh 
strategi perluasan 
jangkauan pemasaran 

  WO2 WO1, 
WO3 

Strategi perluasan 
jangkauan pemasaran 
dipengaruhi oleh strategi 
optimalisasi pengelolaan 
media sosial dan 
strategi penambahan 
mitra penjualan baru 
dan pengeolaan 
hubungan baik dengan 
mitra 
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Tabel 4.12 Keterkaitan inner dependence (lanjutan) 
No Strategi Keterkaitan Definisi Keterkaitan 

  WO3 WO2 Strategi penambahan 
mitra penjualan baru 
dan pengeolaan 
hubungan baik dengan 
mitra dipengaruhi oleh 
strategi perluasan 
jangkauan pemasaran 

4 Weakness – Treats WT1 WT2 Strategi pengembangan 
citra merek dipengaruhi 
oleh strategi pengadaan 
kegiatan promosi yang 
terjadwal 

  WT2 - Strategi pengadaan 
kegiatan promosi yang 
terjadwal tidak 
dipengaruhi strategi 
apapun 

Sumber: Data Diolah (2019) 

  
Tabel 4.12 Keterkaitan outer dependence  

Strategi Keterkaitan Definisi Keterkaitan 

Strength – 
Opportunities dan 
Weakness – 
Opportunities 

(SOWO) 

SO1 WO2 Strategi pengendalian dan 
peningkatan kualitas 
dipengaruhi oleh strategi 
perluasan jangkauan 
pemasaran 

 

SO2 WO2 Strategi penambahan 
informasi nilai gizi pada 
label kemasan 
dipengaruhi oleh strategi 
perluasan jangkauan 
pemasaran 
 
 

Strength – 
Opportunities dan 
Strength - Threats 

(SOST) 

SO1 ST1 Strategi pengendalian dan 
peningkatan kualitas 
dipengaruhi oleh strategi 
budidaya bahan baku 
kunyit 
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Tabel 4.12 Keterkaitan outer dependence (lanjutan) 
Strategi Keterkaitan Definisi Keterkaitan 

 

SO2 - Strategi penambahan 
informasi nilai gizi pada 
label kemasan tidak 
dipengaruhi oleh strategi 
apapun 

Strength – 
Opportunities dan 
Weakness - Treats 

(SOWT) 

SO1 WT1 Strategi pengendalian dan 
peningkatan kualitas 
dipengaruhi oleh strategi 
pengembangan citra 
merek 

 

SO2 WT1 Strategi penambahan 
informasi nilai gizi pada 
label kemasan 
dipengaruhi oleh strategi 
pengembangan citra 
merek 

Strength – Threats 
dan Strength – 
Opportunities 

(STSO) 

ST1 SO1 Strategi budidaya bahan 
baku kunyit dipengaruhi 
oleh strategi pengendalian 
dan peningkatan kualitas 

Strength – Threats 
dan Weakness – 
Opportunities 

(STWO) 

ST1 - Strategi budidaya bahan 
baku kunyit tidak 
dipengaruhi oleh strategi 
WO 

Strength – Threats 
dan Weakness – 
Threats 

(STWT) 

ST1 - Strategi budidaya bahan 
baku kunyit tidak 
dipengaruhi oleh strategi 
WT 

Weakness – 
Opportunities dan 
Strength – 
Opportunities 

(WOSO) 

WO1 - Strategi optimalisasi 
pengelolaan media sosial 
tidak dipengaruhi oleh 
strategi SO 
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Tabel 4.12 Keterkaitan outer dependence (lanjutan) 
Strategi Keterkaitan Definisi Keterkaitan 

 

WO2 SO1, 
SO2 

Strategi perluasan 
jangkauan pemasaran 
dipengaruhi oleh strategi 
pengendalian dan 
peningkatan kualitas dan 
strategi penambahan 
informasi nilai gizi pada 
label kemasan  

 

WO3 - Strategi penambahan 
mitra penjualan baru dan 
pengeolaan hubungan 
baik dengan mitra tidak 
dipengaruhi oleh strategi 
SO 

Weakness – 
Opportunities dan 
Strength – Threats 

(WOST) 

WO1 - Strategi optimalisasi 
pengelolaan media sosial 
tidak dipengaruhi oleh 
strategi ST 

 

WO2 - Strategi perluasan 
jangkauan pemasaran 
tidak dipengaruhi oleh 
strategi ST 

 

WO3 - Strategi penambahan 
mitra penjualan baru dan 
pengeolaan hubungan 
baik dengan mitra tidak 
dipengaruhi oleh strategi 
ST 

Weakness – 
Opportunities dan 
Weakness – Threats 

(WOWT) 

WO1 WT2 Strategi optimalisasi 
pengelolaan media sosial 
dipengaruhi oleh strategi 
pengadaan kegiatan 
promosi terjadwal 

 

WO2 WT2 Strategi perluasan 
jangkauan pemasaran 
dipengaruhi oleh strategi 
pengadaan kegiatan 
promosi terjadwal 
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Tabel 4.12 Keterkaitan outer dependence (lanjutan) 
Strategi Keterkaitan Definisi Keterkaitan 

 

WO3 - Strategi penambahan 
mitra penjualan baru dan 
pengeolaan hubungan 
baik dengan mitra tidak 
dipengaruhi oleh strategi 
WT  

Weakness – Threats 
dan Strength – 
Opportunities 

(WTSO) 

WT1 SO1, 
SO2 

Strategi pengembangan 
citra merek dipengaruhi 
oleh strategi pengendalian 
dan peningkatan kualitas 
dan strategi penambahan 
informasi nilai gizi pada 
label kemasan 

 

WT2 - Strategi pengadaan 
kegiatan promosi terjadwal 
tidak dipengaruhi oleh 
stratgi SO 

Weakness – Threats 
dan Strength – 
Threats 

(WTST) 

WT1 - Strategi pengembangan 
citra merek tidak 
dipengaruhi oleh strategi 
ST 

 

WT2 - Strategi pengadaan 
kegiatan promosi terjadwal 
tidak dipengaruhi oleh 
strategi ST 

Weakness – Threats 
dan Weakness – 
Opportunities 

(WTWO) 

WT1 WO2, 
WO3 

Strategi pengembangan 
citra merek dipengaruhi 
oleh strategi perluasan 
jangkauan pemasaran dan 
strategi penambahan mitra 
penjualan baru dan 
pengeolaan hubungan 
baik dengan mitra yang 
sudah ada 

 WT2 WO2 Strategi pengadaan 
kegiatan promosi terjadwal 
dipengaruhi oleh strategi 
perluasan jangkauan 
pemasaran 
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Sumber: Data Diolah (2019) 

    
2. Tahap Pembobotan 

 Nilai bobot kriteria didapatkan dari pengisian kuesioner 
perbandingan berpasangan yang diisi oleh responden ahli 
sebanyak 5 responden. Menurut Syafei dkk (2018), pada 
pembobotan ANP dengan multi responden (lebih dari satu 
responden) diperlukan perhitungan rata – rata geometri 
(geometric mean) pada nilai yang dihasilkan untuk 
mendapatkan rataan dari beberapa responden. Nilai yang 
diolah pada software Super Decision merupakan hasil rata – 
rata geometri dari semua responden tersebut. Nilai rasio 
konsistensi (CR) setiap kriteria pada node comparisons dapat 
dilihat pada Tabel 4.14 sementara nilai CR pada cluster 
comparisons dapat dilihat pada Tabel 4.15. 

 
Tabel 4.14 Nilai Rasio Konsistensi Node (node comparisons) 

Kriteria Rasio Konsistensi (CR) 

Pengendalian dan Peningkatan 
Kualitas 

0,00000 

Penambahan informasi nilai gizi 
pada label kemasan 

0,00000 

Budidaya bahan baku kunyit  0,00000 
Optimalisasi pengelolaan media 
sosial 

0,00000 

Perluasan jangkauan pemasaran 0,00000 
Penambahan mitra penjualan 
baru dan pengeolaan hubungan 
baik dengan mitra bisnis yang 
sudah ada 

0,00000 

Pengembangan citra merek 0,00000 
Pengadaan kegiatan promosi 
yang terjadwal 

0,00000 

Rata – rata 0,00000 

Sumber: Data Primer Diolah 2019 
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Tabel 4.15 Nilai Rasio Konsistensi Kriteria (cluster comparisons) 
Kriteria Rasio Konsistensi (CR) 

Strength – Opportunities 0,04544 
Weakness – Opportunities 0,04544 
Strength – Threats  0,00000 
Weakness – Threats 0,05156 

Rata – rata 0,03561 

Sumber: Data Primer Diolah 2019 

 Berdasarkan hasil, rata – rata nilai rasio konsistensi 
node comparisons dan cluster comparisons adalah 0 dan 
0,03561 dimana menurut Musyaffak dkk (2013), matriks 
perbandingan berpasangan dapat diterima jika nilai rasio 

konsistensi (CR)  0,1. Apabila nilai rasio konsistensi (CR) > 0,1 
maka perlu dilakukan perbaikan dalam pengisian kuesioner. 
Hasil dari pemobobotan keterkaitan antar cluster alternatif dapat 
dilihat pada cluster matrix. Keterkaitan antar alternatif tersebut 
menghasilkan supermatrix formation. Supermatrix formation 
terdiri dari unweighted supermatrix, weighted supermatrix, dan 
limiting matrix. Unweighted supermatrix berisi eigenvector yang 
dihasilkan dari keseluruhan matriks perbandingan berpasangan 
dalam jaringan. Setiap kolom unweighted supermatrix berisi 
eigenvector yang berjumlah pada setiap clusternya. Weighted 
supermatrix diperoleh dengan mengalihkan seluruh eigenvector 
dalam unweighted supermatrix dengan bobot clusternya dimana 
masing – masing berjumlah satu pada setiap kriteria. Limit 
matrix adalah supermatrix yang berisi bobot prioritas global 
dalam weighted supermatrix yang telah konvergen dan stabil 
(Ekawati dkk, 2018). Hasil limiting matrix kemudian 
dinormalisasi dan menghasilkan prioritas alternatif akhir. Hasil 
cluster matrix, supermatrix formation, dan prioritas altertatif akhir 
dapat dilihat pada Lampiran 3. 

 
3. Penentuan Alternatif Strategi Prioritas 

Berdasarkan hasil normalisasi limiting matrix, diketahui 
bobot setiap alternatif strategi yang menjadi dasar pemilihan 
strategi alternatif prioritas. Strategi alternatif prioritas terpilih 
merupakan alternatif strategi dengan bobot tertinggi. Hasil bobot 
setiap alternatif dapat dilihat pada Tabel 4.16. 



112 
 

 
Tabel 4.16. Hasil Perhitungan Bobot Alternatif Strategi 
No Alternatif Strategi Bobot 

1. Pengendalian dan peningkatan kualitas 
produk (SO1) 

0,186901 

2. Penambahan informasi nilai gizi pada 
label kemasan (SO2) 

  0,058887* 

3. Optimalisasi pengelolaan media sosial 
(WO1) 

0,066865 

4. Perluasan jangkauan pemasaran 
(WO2) 

  0,300891** 

5. Penambahan mitra penjualan baru dan 
pengelolaan hubungan baik dengan 
mitra bisnis yang sudah ada (WO3) 

0,061174 

6. Budidaya bahan baku kunyit asam (ST1) 0,090699 
7. Pengembangan citra merek (WT1) 0,084341 
8. Pengadaan kegiatan promosi yang 

terjadwal (WT2) 
0,150253 

Sumber: Data Primer (2019) 

  Berdasarkan Tabel 4.16 diketahui strategi perluasan 
jangkauan pemasaran (WO2) merupakan alternatif strategi 
tertinggi dengan nilai 0,300891, menunjukkan bahwa strategi 
perluasan jangkauan pemasaran merupakan strategi alternatif 
prioritas terpilih menurut penilaian responden. Strategi 
perluasan jangkauan pemasaran merupakan strategi yang 
didukung oleh keenam strategi pada strategi SO, WO dan WT. 
Strategi alternatif dengan bobot tertinggi kedua adalah 
pengendalian dan peningkatan kualitas produk (SO1) sebesar 
0,186901 dan strategi alternatif dengan bobot terendah adalah 
strategi penambahan informasi nilai gizi pada label kemasan 
(SO2), menunjukkan bahwa strategi SO2 tersebut merupakan 
strategi alternatif yang kurang berpengaruh pada usaha menurut 
pendapat responden.  
 
4.9 Model Bisnis Pengembangan 
  Strategi perluasan jangkauan pemasaran merupakan 
strategi yang didukung oleh semua strategi lain, maka elemen 
BMC yang dikembangkan antara lain adalah elemen value 
proposition, channels, key activities, dan key partnership. 
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Pengembangan pada ke-empat elemen tersebut mempengaruhi 
elemen lain meliputi elemen customer segments, customer 
relationship, key resources, revenue streams dan cost structure. 
Pengembangan model bisnis kanvas UKM Jamu Oetie  dapat 
dilihat pada Gambar 4.4, sementara pegaruh strategi 
pengembangan pada elemen customer segments, customer 
relationship, key resources, revenue streams dan cost structure 
dijelaskan pada implikasi manajerial. 
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Keterangan: 
  : Pengembangan 

Gambar 4.5 Business Model Canvas Pengembangan 
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4.10 Implikasi Manajerial 
Elemen BMC yang terpengaruh berdasarkan alternatif 

strategi yang didapat antara lain customer segments, customer 
relationship, key resources, revenue streams dan cost 
structure. Implikasi manajerial yang dihasilkan terbagi menjadi: 
a. Bagi Perkembangan Produk 

 Penerapan strategi pengembangan dan peningkatan 
kualitas produk, penambahan informasi nilai gizi pada label 
kemasan, inovasi produk jamu kunyit asam dan 
penambahan varian kemasan dapat menjadi strategi yang 
mendukung perkembangan produk Jamu Oetie. 
Pengembangan dan peningkatan kualitas produk dapat 
mempertahankan dan meningkatkan kepercayaan 
konsumen terhadap produk. Penambahan informasi nilai 
gizi pada label kemasan dapat menjadi daya tarik bagi 
konsumen yang memperhatikan kandungan gizi pada 
produk. Inovasi produk kunyit asam dan penambahan 
varian kemasan dapat meningkatkan daya saing produk 
dalam menghadapi perkembangan pasar. Inovasi dapat 
mencegah kebosanan konsumen terhadap produk dan 
menambah arus pendapatan UKM.  

b. Bagi Perluasan Pasar 
 Pengoptimalan media sosial dan penambahan mitra 
penjualan dapat menjadi strategi pendukung perluasan 
jangkauan pemasaran. Pengoptimalan media sosial yang 
dimiliki dapat menjadi media promosi yang murah dan 
efisien. Media sosial dapat menjangkau area pemasaran 
yang lebih luas dibandingkan metode pemasaran offline. 
Selain perluasan jangkauan area pemasaran dengan 
menggunakan media sosial, penguatan area pemasaran 
yang telah dimiliki juga diperlukan. Penguatan jangkauan 
pemasaran di area Malang dapat dilakukan dengan 
penambahan mitra penjualan.  
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BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Kesimpulan 
 Kesimpulan berdasarkan hasil penelitian yaitu: 

a. Business Model Canvas pada kondisi UKM Jamu Oetie  
mencakup 9 elemen yaitu, (1) customer segments yang 
terdiversifikasi dan merata pada jenis kelamin laki-laki 
dan perempuan, usia 5 – 80 tahun dengan status sosial 
menengah dan menengah keatas, (2) value proposition 
berupa produk ―Jamu Oetie ‖ Kunyit Asam kemasan 
praktis dan modern dengan 3 varian kemasan, (3) 
channels secara online dan offline dengan metode 
pengiriman produk langsung dan menggunakan 
layanan online food delivery service, (4) customer 
relationships berupa sikap ramah dan loyal, (5) revenue 
streams dari penjualan produk yang dipengaruhi 
persaingan pasar, (6) key resources terdiri dari sumber 
daya manusia, dan fisik, (7) key activities berupa 
aktivitas produksi dan aktivitas pemasaran secara 
online dan offline, (8) key partnerships berupa 
hubungan kemitraan dengan pemasok dan mitra 
penjualan dengan pola kemitraan dagang umum, (9) 
cost structure terdiri dari biaya tetap dan biaya variabel. 

b. Kekuatan yang berpengaruh paling besar terhadap 
pengembangan usaha adalah  kualitas produk baik dan 
bebas bahan kimia, kelemahan yang berpengaruh 
paling besar terhadap pengembangan usaha adalah 
permodalan kurang kuat, peluang dengan potensi 
terbesar dalam pengembangan usaha adalah produk 
diminati konsumen, ancaman terbesar dalam 
pengembangan usaha adalah fluktuasi harga bahan 
baku. 

c. Alternatif strategi pengembangan usaha yang disusun 
berdasarkan matriks  SWOT yaitu pengendalian dan 
peningkatan kualitas, penambahan informasi nilai gizi 
pada label kemasan, optimalisasi penggunaan media 
sosial, perluasan jangkauan pemasaran, penambahan 
mitra bisnis baru dan pengelolaan hubungan baik 
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dengan mitra bisnis yang sudah ada, budidaya bahan 
baku kunyit, pengembangan citra merek, pengadaan 
kegiatan promosi terjadwal. 

d. Prioritas strategi pengembangan usaha berdasarkan 
analisis dengan metode ANP yaitu prioritas strategi 
pertama perluasan jangkauan pemasaran, kedua 
pengendalian dan peningkatan kualitas, ketiga 
pengadaan kegiatan promosi terjadwal, keempat 
budidaya bahan baku kunyit, kelima pengembangan 
citra merek, keenam optimalisasi penggunaan media 
sosial, ketujuh penambahan mitra bisnis baru dan 
pengelolaan hubungan baik dengan mitra bisnis yang 
sudah ada, dan yang terakhir penambahan informasi 
nilai gizi pada label kemasan.  
 

5.2. Saran 
a. Saran untuk mendukung pengembangan usaha UKM 

Jamu Oetie : 
i). Menjaga kualitas produk yang dimiliki dan 

melakukan pengembangan produk untuk 
meningkatkan penjualan. 

ii). Memperluas jangkauan pemasaran dan 
optimalisasi fasilitas yang dimiliki untuk 
mengembangkan pangsa pasar. 

iii). Mengembangkan dan menjaga citra merek, serta 
pengadaan kehgiatan promosi konsisten untuk 
memfokuskan produk di pasar terkait. 

b. Saran untuk penelitian berikutnya: 
Menganalisis positioning UKM Jamu Oetie berdasarkan 
preferensi konsumen dengan menggunakan metode 
Importance Performance Analysis (IPA) dan Customer 
Satisfaction Index (CSI). 
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Lampiran 1. Varian Kemasan Kunyit Asam Oetie 

No Varian Kemasan Netto Harga 

1 Botol 

 

250 
ml/botol 

Rp3500,00 – 
Rp6000,00/botol 

2 Gelas 

 

170 
ml/gelas 

Rp2000,00/gelas 

3 Cup  

 

150 
ml/cup 

Rp32000,00 - 
Rp35000,00/karton 
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Lampiran 2 Identifikasi Elemen SWOT pada Business Model 

Canvas (BMC) 

No 
Elemen 

BMC 

Identifikasi 
Elemen Model 
Bisnis Kanvas 

Identifikasi SWOT Ket 

1 CS 
 

Segmen pasar 
terdiversifikasi 
dalam B2B dan 
B2C 

Segmen pasar terdiversifikasi S 

Segmen 
geografis 
terletak di Kota 
dan Kabupaten 
Malang 

Jaringan pemasaran terbatas 
di area Malang 

W 

Konsumen 
berasal dari 
semua usia, 
diperioritaskan 
25 tahun ke 
atas 

masyarakat telah familiar 
dengan jamu 

 
O 

Minat jamu dikalangan 
pemuda kurang 

T 

Konsumen 
berjenis kelamin 
laki – laki dan 
perempuan 

Produk diminati konsumen O 

Status sosial 
konsumen 
menengah dan 
menengah ke 
atas 

Produk diminati konsumen O 

Pelanggan 
Jamu 
merupakan 
konsumen yang 
berminat 
terhadap 
minuman herbal 

Produk diminati konsumen O 

Konsumen 
memperhatikan 
manfaat dari 
Jamu bagi 

Minuman herbal 
menyehatkan 

S 
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kesehatan 

Pelanggan 
merupakan 
konsumen 
dengan gaya 
hidup sehat 

Perubahan gaya hidup 
masyarakat back to nature 

O 

2 VP Pelopor Jamu 
tradisional 
kemasan praktis 
dan modern 

Pelopor jamu tradisional 
kemasan praktis dan modern 

S 

Produk 
merupakan 
minuman herbal 
yang bebas 
bahan kimia 

Kualitas produk baik dan 
bebas bahan kimia 

S 

Minuman herbal 
menyehatkan 

S 

Desain 
kemasan 
bernuansa 
hijau, berbahan 
plastik                         

Produk jernih dan menarik S 

Brand Produk 
adalah “Jamu 
Oetie” 

Brand produk masih baru di 
pasaran 

W 

Diversifikasi 
produk dalam 3 
varian kemasan 

Memiliki diversifikasi 
kemasan 

S 

Harga produk 
variatif 

Penetapan harga sesuai 
pasar 

S 

Umur simpan 
produk 2 – 8 
minggu 

Umur simpan produk relatif 
singkat 

W 

Memiliki 
sertifikat 
standarisasi 
produk PIRT 

Produk tersertifikasi PIRT S 

3 C Saluran hulu 
(supply): pasar 
gadang, toko 
plastik tunggal 
jaya, akeno 
printing  

Pembelian bahan baku dari 
pasar 

T 



5 
 

Saluran hilir 
(distribusi): 
online dan 
offline 

Kurangnya pengelolaan 
media sosial yang dimiliki 

W 

Memiliki lebih dari 60 mitra 
penjualan 

O 

Metode 
pengiriman 
langsung dan 
menggunakan 
jasa pengiriman 

Metode pengiriman secara 
langsung dan bekerjasama 

dengan jasa pengiriman  
O 

4 CR Media 
penyaluran 
masukan 
melalui 
whatsapp 

Kurangnya pengelolaan 
media sosial yang dimiliki 

W 

Kepuasan dan 
loyalitas 
pelanggan 
bisnis 
mempengaruhi 
penjualan 
produk 

Sikap ramah dan loyal S 

5 RS Sumber 
pendapatan 
berasal dari 
penjualan 
produk 

Sumber pendapatan belum 
terdiversifikasi 

T 

Memiliki 12 
pesaing UKM 
sejenis 

Persaingan produk herbal 
menciptakan brand 

awareness pada konsumen 
O 

Pesaing UKM sejenis T 

6 KR Sumber daya 
yang diperlukan 
berupa sumber 
daya manusia, 
listrik dan air, 
tempat 
produksi, 
fasilitas 
pengiriman, 
peralatan 
produksi, bahan 

Bahan baku mudah didapat S 
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baku dan bahan 
pembantu. 

Peralatan 
produksi yang 
digunakan 
berupa panci 
stock pot 
stainless steel, 
blender, cup 
sealer, kompor, 
timbangan, 
wadah besar, 
talenan, pisau, 
saringan, 
spatula 
(pengaduk), dan 
gayung 
stainless steel 

Pengolahan poduk dan 
peralatan produksi sederhana 

S 

Metode 
pengadaan 
bahan baku 
dengan 
pembelian 
bahan baku dan 
bahan 
pembantu dari 
toko dan pasar 
tradisional 

Pembelian bahan baku dari 
pasar 

T 

7 KA Aktivitas 
produksi 
meliputi 
pembuatan 
larutan, 
penyaringan, 
perebusan, 
pendinginan 
dan 
pengemasan 

Pengolahan poduk dan 
peralatan produksi sederhana 

S 

  Aktivitas 
pemasaran 
online dan 

Pemasaran secara online dan 
offline 

S 
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Keterangan: 

CS Customer Segments KR Key 
Resources 

S Strength 

VP Value Proposition KA Key Activities W Weakness 

C Channels KP Key 
Partnership 

O Opportunities 

CR Customer 
Relationship 

CSt Cost Structure T Threats 

RS Revenue Streams     

offline 

8 KP Memiliki 3 mitra 
supply dan lebih 
dari 60 mitra 
penjualan 

Memiliki lebih dari 60 mitra 
penjualan 

O 

  Pola hubungan 
dengan mitra 
bisnis adalah 
pola hubungan 
dagang umum 

Pola kemitraan dagang 
umum 

O 

9 CSt Fixed cost: 
biaya gaji 
karyawan, 
tempat 
produksi, 
fasilitas 
transportasi dan 
peralatan 
produksi 

Pemodalan kurang kuat T 

  Variable cost: 
biaya 
pengadaan 
bahan baku, 
bahan 
pembantu, 
bahan 
kemasan, label, 
bahan bakar 
dan alat 
transportasi 

Fluktuasi harga bahan baku T 
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Lampiran 3. Supermatrix Formation 

Cluster Matrix 

 

 

Unweighted Supermatrix 
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Weighted Supermatrix 

 

 

Limit Matrix 
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Normalisasi Limiting Matrix 
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Lampiran 4 Dokumentasi Penelitian 

A. Identitas Responden  

 

 

 

B. Observasi Lapang 
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