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ABSTRAK 

Minuman ringan merupakan pilihan terbaik untuk menghilangkan dahaga 

bagi sebagian besar masyarakat Indonesia. Sedangkan sebagian besar pasar minuman 

ringan diisi oleh produk-produk luar negeri. Sebagai salah satu produsen minuman 

ringan dalam negeri, Brosem harus mampu membuktikan bahwa produk minuman 

ringan dalam negeri memiliki kualitas yang tidak kalah dengan produk luar negeri 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kondisi lingkungan internal dan 

eksternal pada Brosem serta mengetahui strategi yang paling tepat untuk Brosem. 

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan deskriptif kualitatif menggunakan alat 

analysis berupa matriks EFE, matriks IFE, Matriks SWOT, Matriks Internal-

Eksternal dan Matriks QSPM 

 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Brosem memiliki kekuatan yang 

lebih besar dari kelemahan dan peluang yang lebih besar dari ancaman. Berdasarkan 

analisis matiks QSPM diperoleh alternatif strategi pengembangan produk merupakan 

strategi terbaik baik Brosem 

 

 

Kata Kunci : Lingkungan Internal, Lingkungan Eksternal, Analisis Lingkungan, 

Formulasi Strategi, Matriks EFE, Matriks IFE, Matriks SWOT, 

Matriks IE, Matriks QSPM 
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ABSTRACT 

 

Soft drinks are the best thirst quencher for most Indonesians, but the market 

is dominated by foreign products. As one of domestic soft drink producers, Brosem 

must be able to prove that domestic soft drink products have a good quality that is 

not inferior to foreign products 

 

This study aims to identify the internal and external environmental condition 

of Brosem and determine the most appropriate strategy for the company. This 

qualitative descriptive research uses EFE matrix, IFE matrix, SWOT matrix, 

Internal-External Matrix, and QSPM Matrix 

 

The results of this study indicate that the strength of Brosem is greater than 

its weakness and that its opportunities is greater than its threat. Based on the QSPM 

analysis, product development is the best strategy for Brosem 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara yang dengan jumlah penduduk yang sangat besar 

dan memiliki kekayaan alam yang sangat melimpah, baik barang tambang, kekayaan 

laut,  hewan yang beraneka, dan tanah subur yang sangat cocok untuk pertanian & 

perkebunan.  

Dengan melihat keadaan Indonesia dengan segala kekayaan alamnya, 

Agroindustri berkembang sangat pesat. Agroindustri merupakan bagian dari 

kompleks industri pertanian sejak produksi bahan pertanian primer, industri 

pengolahan atau transformasi sampai penggunaannya oleh konsumen. Agroindustri 

merupakan kegiatan yang saling berhubungan (interlasi) produksi, pengolahan, 

pengangkutan, penyimpanan, pendanaan, pemasaran dan distribusi produk pertanian. 

Menganut pada pengetahuan umum bahwa pada dasarnya kebutuhan manusia 

adalah tanpa batas, dan semakin tinggi kemampuan ekonomi seseorang maka akan 

semakin banyak kebutuhan yang ingin dipenuhi. Setiap manusia tidak dapat 

memenuhi segala kebutuhannya sendiri, dan pasti melakukan kegiatan konsumsi, 

baik berupa barang maupun jasa. Oleh karena itu setiap manusia merupakan seorang 

konsumen Jika dilihat dari segi bisnis, dengan jumlah konsumen yang semakin besar, 

 

https://id.wikipedia.org/wiki/Produksi
https://id.wikipedia.org/wiki/Pemasaran
https://id.wikipedia.org/wiki/Distribusi
https://id.wikipedia.org/wiki/Pertanian
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maka semakin besar pula kesempatan bagi perusahaan untuk mengembangkan usaha 

yang dimilikinya 

Kota Batu adalah sebuah kota yang terletak di Provinsi Jawa Timur. Kota  

Batu terletak diantara  122°17’ sampai dengan 122°57’ Bujur Timur dan 7°44’ 

sampai dengan 8°26’ Lintang Selatan. Kota Batu berada di ketinggian rata-rata 862 

meter diatas permukaan laut dengan suhu udara rata-rata mencapai 12-19 derajat 

celcius. Luas Kota Batu secara keseluruhan adalah sekitar 199,09 km
2
 yang terbagi 

dalam 3 kecamatan yaitu Batu, Junrejo, dan Bumiaji. Berikut adalah jumlah 

penduduk Kota Batu per kecamatan pada akhir tahun 2015 : 

Kecamatan 

Jumlah Penduduk 

Laki-Laki Perempuan Total 

Batu 
50.262 49.421 99.683 

Junrejo 
27.007 26.401 53.408 

Bumiaji 
31.204 30.647 61.851 

Sumber: Badan Pusat Statistik (2016) 

Kota Batu dahulu merupakan bagian dari Kabupaten Malang, yang kemudian 

ditetapkan menjadi kota administratif pada 6 Maret 1993. Pada tanggal 17 Oktober 

2001, Batu ditetapkan sebagai kota otonom yang terpisah dari Kabupaten Malang. 

Dengan kondisi geografis Kota Batu yang berada di dataran tinggi, memiliki 

panorama alam yang indah serta didukung dengan kesuburan tanahnya menjadikan 

Kota Batu terkenal dalam bidang perkebunan dan pariwisata. Kota Batu mempu 

 

https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_administratif
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menarik banyak wisatawan untuk datang baik sekedar untuk menikmati keindahan 

alam ataupun mengungjungi kawasan wisatanya.  

Kota Batu terkenal sebagai daerah penghasil buah apel. Dalam usaha 

memanfaatkan sumberdaya dan menguatkan citra bahwa Kota Batu adalah kota 

penghasil apel, Kota Batu terus mengembangkan berbagai macam olahan dari buah 

apel, seperti jenang apel, sari apel, keripik apel, pie apel, sambel apel, coklat apel, dll.  

Beberapa tahun belakangan, minuman ringan lokal belum terlalu digemari 

oleh masyarakat, karena masyarakat lebih menyukai minuman ringan yang berasal 

dari luar negeri seperti coca cola, pepsi, sprite dll. Banyak masyarakat yang masih 

menganggap bahwa minuman ringan lokal kurang memberikan prestis, dan 

kualitasnya jauh dibawah produk luar. Akan tetapi, seiring perkembangan jaman, 

kesadaran masyarakat terhadap nasionalisme semakin meningkat. Masyarakat mulai 

memiliki kebanggaan tersendiri terhadap produk dalam negeri, khususnya produk 

dari daerah masing-masing 

Sari apel adalah salah satu produk hasil olahan dari buah apel yang sangat 

terkenal, baik di kalangan masyarakat Kota Batu maupun masyarakat luar Kota Batu. 

Hal ini karena sari apel adalah produk minuman yang dapat dinikmati oleh semua 

kalangan, baik pria maupun wanita, orang tua maupun anak muda, orang kaya 

maupun kalangan sederhana, serta produk sari apel ini bisa dinikmati kapan saja baik 

pagi, siang, dan malam. Sari apel juga merupakan minuman yang sangat fleksibel, 

karena sari apel tidak hanya bisa dijadikan sebagai oleh-oleh khas Kota Batu, tetapi 
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dalam kesehariannya sari apel juga dapat juga dijadikan minuman sehari-hari. 

Sebagai teman membaca buku, mengerjakan tugas, maupun teman makan camilan. 

Sari apel juga dapat dijadikan suguhan untuk tamu, selain lebih praktis, 

menyuguhkan sari apel kepada tamu secara tidak langsung dapat menyebarkan 

kebanggaan pada produk lokal kepada orang lain. 

Di Kota Batu sendiri ada beberapa merek sari apel yang sudah tidak asing 

lagi, seperti Siiplah, Flamboyan, Brosem, dan Agrosari. Walaupun semua usaha 

tersebut berjalan di bidang yang sama, tetapi masing-masing memiliki visi dan misi 

yang berbeda. KSU Brosem  adalah salah satu usaha yang bergerak di bidang 

Agroindustri pengolahan buah  apel.  Pada awal berdiri, KSU ini hanya memproduksi 

jenang apel saja, tidak lama kemudian pemilik menemukan ide untuk membuat 

minuman dari buah apel, yang saat ini lebih dikenal dengan sari apel. Seiring 

berjalannya waktu, minuman sari apel justru menjadi produk unggulan, sedangkan 

jenang apelnya hanya menjadi sampingan saja.  Sari apel yang diproduksi diberi 

merek sama dengan KSU yaitu Brosem.  

Melihat persaingan bisnis di bidang minuman ringan, khususnya sari apel, 

KSU Brosem dituntut untuk mulai mengaplikasikan manajemen strategi agar dapat 

menentukan strategi yang paling cocok untuk kemajuan bisnis kedepannya. 

Manajemen strategi mulai dipandang penting oleh perusahaan, baik yang bergerak di 

bidang komersil, non komersil, maupun pemerintahan semenjak semakin ketatnya 

persaingan yang ada. Membicarakan manajemen strategi berarti membahas tentang 

lingkungan internal dan eksternal yang ada pada perusahaan, dan penyusunan rencana 
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yang bisa menjadi pedoman untuk pengelolaan dan pengembangan perusahaan. 

Konsep manajemen strategi adalah sebagai acuan atau dasar mengenai bagaimana 

perusahaan dijalankan serta kemana perusahaan akan diarahkan. 

Manajemen strategi adalah salah satu fokus dalam keilmuan di bidang 

manajemen yang mempelajari mengenai analisis lingkungan perusahaan (baik 

internal maupun eksternal), penyusunan strategi, serta pengambilan keputusan. 

Menurut Pearce and Robinson (2013), Manajemen strategis didefinisikan sebagai 

suatu rangkaian keputusan dan tindakan yang menghasilkan formulasi  dan 

implementasi rencana untuk mencapai tujuan perusahaan. Manajemen sendiri 

merupakan bidang keilmuan yang sangat fleksibel terhadap perubahan serta selalu 

mengalami perkembangan. Manajemen strategi memandang sebuah perusahaan 

sebagai sekumpulan subsistem yang saling berinteraksi dan saling mempengaruhi 

satu sama lain dimana membentuk suatu system yang berfungsi untuk mengontrol, 

menjalankan serta mengarahkan perusahaan untuk mencapai tujuannya. 

Melihat manajemen strategis sebagai ilmu yang dinamis dan sangat fleksibel. 

Perusahaan harus menggunakan pendekatan strategis yang sesuai dengan 

karakteristik perusahaannya. KSU Brosem bisa disebut pemain lama dalam industri 

sari apel. Akan tetapi, dengan perkembangan jaman yang semakin maju, dan semakin 

banyaknya perusahaan yang membuka bisnis di bidang industri sari apel, manajemen  

strategi adalah faktor penting yang harus diperhatikan agar dapat bertahan dan terus 

mengembangkan usahanya ditengah-tengah persaingan yang semakin ketat. 
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Dalam upaya merumuskan strategi untuk sebuah perusahaan, faktor 

lingkungan perusahaan merupakan faktor utama dalam usaha perumusan strategi 

sebuah perusahaan. Wheelen & Hunger (2003) mengatakan bahwa manajemen 

mengamati lingkungan eksternal untuk melihat kesempatan dan ancaman dan 

mengamati lingkungan internal untuk melihat kekuatan dan kelemahan. Pengamatan 

lingkungan befungsi untuk mengumpulkan informasi yang berguna bagi 

keberlangsungan perusahaan. Dengan melakukan pengamatan lingkungan, 

perusahaan akan mampu memprediksi langkah-langkah yang harus ditempuh untuk 

dapat mencapai tujuan awal yang menjadi visi dan misi perusahaan, dan mengetahui 

posisi perusahaan ditengah persaingan. Selain itu pengamatan lingkungan juga dapat 

digunakan perusahaan untuk meminimalisir efek-efek negatif yang timbul akibat 

perubahan yang terus terjadi. 

Dengan melihat peningkatan jumlah penduduk serta semakin banyaknya usaha-

usaha di bidang industri sari apel yang mulai muncul di Kota Batu, KSU Brosem 

memerlukan sebuah teori yang aplikatif sehingga mampu bersaing dan terus 

berkembang ditengah situasi persaingan yang semakin ketat. Dengan latar belakang 

tersebut, penulis tertarik untuk menyusun penelitian yang berjudul “ANALISIS 

LINGKUNGAN INTERNAL DAN EKSTERNAL SEBAGAI DASAR 

FORMULASI STRATEGI BERSAING PADA KSU BROSEM KOTA BATU” 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian 

berikut adalah : 

1. Bagaimanakah kondisi lingkungan eksternal dan internal pada KSU 

Brosem Kota Batu? 

2. Strategi apa yang tepat untuk KSU Brosem Kota Batu? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini menyesuaikan dengan fokus utama untuk menjawab 

rumusan masalah yang ada yaitu: 

1. Menganalisis kondisi lingkungan eksternal dan internal pada KSU Brosem 

2. Menemukan strategi yang tepat untuk KSU Brosem 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang dapat diambil dari pelaksanaan penelitian ini adalah 

1. Bagi Pengembangan Ilmu Pengetahuan 

a. Dapat dijadikan sebagai referensi dalam pembuatan karya ilmiah dan 

dalam melakukan penelitian lainnya 

b. Hasil dari penelitian dapat menambah pengetahuan dalam bidang 

perencanaa strategi yang bermanfaat dalam pengembangan bisnis 

c. Sebagai acuan, pertimbangan, atau perbandingan dalam penelitian-

penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan strategi perusahaan. 
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2. Bagi Praktik Bisnis 

a. Sebagai bahan pertimbangan bagi perusahaan dalam menrumuskan 

strategi perusahaan 

b. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu evaluasi strategi 

perusahaan 

c. Sebagai bahan pertimbangan atas langkat-langkah yang sudah atau 

sedang diambil perusahaan dalam mencapai tujuannya 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Manajemen 

Setiap organisasi memiliki tujuan yang ingin dicapai dan anggota 

organisasi bekerja sama untuk dapat mencapainya. Untuk mencapai tujuannya, 

perusahaan memerlukan manajemen sebagai alat penggerak perusahaan. Griffin 

(2004) mendefiniskan manajemen sebagai serangkaian aktivitas (termasuk 

perencanaan dan pengambilan keputusan, pengorganisasian, kepemimpinan dan 

pengendalian) yang diarahkan pada sumber-sumber daya organisasi (manusia, 

keuangan, fisik, dan informasi) dengan maksud untuk mencapai tujuan organisasi 

secara efektif dan efisien. Manajemen dapat dikatakan efektif apabila mampu 

mencapai tujuan yang diinginkan sesuai rencana. Sedangkan manajemen yang 

efisien adalah tentang kesesuaian antara hasil yang dicapai dengan sumberdaya 

yang dikeluarkan, artinya tidak ada sumberdaya ataupun usaha yang terbuang sia-

sia. Keberhasilan organisasi tidak hanya dapat dilihat dari tujuan yang sudah 

diraih, namun bagaimana organisasi tersebut berlaku secara efektif dan efisien.  

Perusahaan dapat dianalogikan sebagai rumah kedua bagi  karyawannya 

yang memiliki latarbelakang pendidikan dan karakteristik sifat yang berdeda-

beda. Untuk itulah manajemen diperlukan dalam sebuah perusahaan. Salah satu 

fungsi manajemen adalah pengorganisasian. Manajemen juga berfungsi untuk 

memotivasi dan menyatukan tujuan dari karyawannya sehingga tujuan perusahaan 

bias tercapai.  David (2006) menjelaskan bahwa fungsi manajemen terdiri atas 

lima aktivitas pokok yaitu : 
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1. Perencanaan. Perencanaan adalah proses yang dengannya orang menentukan 

apakah perlu untuk menempuh suatu usaha, mencari jalan paling efektif untuk 

meraih tujuan yang diinginkan dan mempersiapkan diri untuk mengatasi 

beragam kesulitan yang tidak diharapkan dengan sumber daya yang memadai. 

2. Pengorganisasian. Tujuan pengorganisasian adalah mencapai upaya yang 

terkoordinasi dengan cara menentukan tugas dan hubungan otoritas. 

Pengorganisasian berarti penentuan siapa yang melakukan apa dan siapa yang 

harus memberi pertanggungjawaban kepada siapa.  

3. Pemberian Motivasi. Pemberian motivasi dapat diartikan sebagai proses 

mempengaruhi orang untuk meraih tujuan-tujuan tertentu. 

4. Pengelolaan Staf. Fungsi manajemen pengelolaan staf (staffing) yang disebut 

juga manajemen personalia (personnel management) atau manajemen sumber 

daya manusia (human resource management) mencakup berbagai aktivitas 

seperti perekrutan, pewawancaraan, pengujian, penyeleksian, pengorientasian, 

pelatihan, pengembangan, pemeliharaan, pengevaluasian, pemberian imbalan, 

pendisiplinan, pengangkatan (promosi), pentransferan, penskorsan, dam 

pemecatan karyawan, sekaligus pengelolaan hubungan dengan serikat pekerja.  

5. Pengendalian. Fungsi manajemen pengendalian mencakup segala aktivitas 

yang dilakukan untuk memastikan bahwa operasi aktual sejalan dengan 

operasi yang direncanakan.  

 

2.2 Strategi 

Setiap organisasi/perusahaan memiliki strategi yang berbeda untuk 

mencapai tujuannya. Secara sederhana strategi dapat diartikan sebagai cara untuk 
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mencapai tujuan. Menurut Hunger & Wheelen (2003), strategi perusahaan 

merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana perusahaan 

akan mencapai misi dan tujuannya. Menentukan dan melakukan strategi yang 

berbeda dengan perusahaan lain dapat menciptakan keunggulan kompetitif, 

sehingga perusahaan akan lebih unggul dari perusahaan lain. Strategi merupakan 

kunci dari organisasi/perusahaan untuk dapat mencapai tujuan dengan menyikapi 

situasi pasar atau lingkungan. Adanya strategi akan membuat 

organisasi/perusahaan dapat memiliki daya saing sehingga akan memacu kinerja 

untuk terus meningkat. 

 

2.3 Manajemen Strategi 

Manajemen strategi merupakan tahapan-tahapan aktivitas yang dilakukan 

dengan cara memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan jangka 

panjang dari perusahaan. Manajemen strategi mengintergrasikan bagian/divisi 

dalam suatu perusahaan untuk dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 

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

keputusan dan tindakan manajerial yang menentukan kinerja perusahaan dalam 

jangka panjang. Manajemen strategi mencakup perencanaan, pengorganisasian, 

pengimplementasian dan pengendalian atas keputusan dan kebijakan mengenai 

strategi organisasi dalam pencapaian tujuannya.  

David (2006) menjelaskan bahwa, manajemen strategis (strategic 

management) dapat didefinisikan sebagai seni dan ilmu untuk memformulasi, 

mengimplementasi, dan mengevaluasi keputusan lintas fungsi yang 

memungkinkan organisasi dapat mencapai tujuannya. Manajemen strategi tidak 
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berfokus hanya pada pencapaian tujuan perusahaan, namun dengan adanya 

manajemen strategi diharapkan perusahaan memiliki pedoman dalam proses 

operasional serta gambaran yang jelas mengenai cara mencapai tujuannya. Sebuah 

organisasi berusaha untuk menemukan dan mengembangkan strategi untuk dapat 

bersaing dengan organisasi yang lain. Mengembangkan strategi yang belum 

diimplementasikan oleh organisasi lain atau menggunakan strategi yang paling 

kompatibel dengan perusahaan akan menciptakan keunggulan bersaing. Upaya 

jangka panjang yang dilakukan oleh organisasi adalah untuk tetap menjaga atau 

mempertahankan keunggulan bersaingnya sehingga organisasi tersebut 

mendapatkan keuntungan.   

 

2.4 Proses Manajemen Strategi 

Proses manajemen strategi adalah serangkaian tahapan untuk mencapai 

tujuan yang sudah dirumuskan. Tahapan proses manajemen strategi, menurut 

David (2006) : 

1. Formulasi strategi. Formulasi strategi termasuk mengembangkan visi dan 

misi, mengindentifikasi peluang dan ancaman eksternal perusahaan, 

menentukan kekuatan dan kelemahan internal, menetapkan tujuan jangka 

panjang, merumuskan strategi dan memilih strategi tertentu yang akan 

dilaksanakan.  

2. Implementasi strategi. Mensyaratkan perusahaan untuk menetapkan tujuan 

tahunan, membuat kebijakan, memotivasi karyawan, dan mengalokasikan 

sumber daya sehingga strategi yang telah diformulasikan dapat dijalankan. 

Implementasi strategi termasuk mengembangkan budaya yang mendukung 
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strategi, menciptakan struktur organisasi yang efektif dan mengarahkan usaha 

pemasaran, menyiapkan anggaran, mengembangkan dan memberdayakan 

sistem informasi, dan menghubungkan kinerja karyawan dengan kinerja 

organisasi.  

3. Evaluasi strategi. Evaluasi strategi adalah tahap final dalam manajemen 

strategi. Tiga aktivitas dasar evaluasi strategi adalah meninjau ulang faktor 

eksternal dan internal yang menjadi dasar strategi saat ini, mengukur kinerja, 

dan mengambil tindakan korektif. 
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Gambar 2.1 

Model Manajemen Strategi Fred R David 
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Sumber : David, Manajemen Strategis (2006) 
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Sedangkan proses manajemen strategis meliputi empat elemen dasar 

menurut Hunger & Wheelen (2003) :  

1. Pengamatan lingkungan. Dalam pengamatan lingkungan, Wheelen 

menyebutkan bahwa terdapat analisis lingkungan eksternal dan internal. 

Lingkungan eskternal terdiri dari variabel yang berada di luar organisasi yaitu 

kesempatan dan ancaman. Sedangkan lingkungan internal terdiri dari variabel 

yang ada di dalam organisasi yaitu kelemahan dan kekuatan. 

2. Perumusan strategi. Menurut Wheelen, perumusan strategi adalah 

pengembangan rencana jangka panjang untuk manajemen aktif dari 

kesempatan dan acaman lingkungan, dilihat dari kekuatan dan kelemahan 

perusahaan. Perumusan strategi meliputi menentukan misi perusahaan, 

menentukan tujuan-tujuan yang dapat dicapai, pengembangan strategi, dan 

penetapan pedoman kebijakan.  

3. Implementasi strategi. Implementasi strategi adalah proses dimana manajemen 

mewujudkan strategi dan kebijakannya dalam tindakan melalui 

pengembangan program, anggaran, dan prosedur. 

4. Evaluasi dan pengendalian. Evaluasi dan pengendalian adalah proses yang 

melaluinya aktivitas-aktivitas perusahaan dan hasil kerja dimonitor dan kinerja 

sesungguhnya dibandingkan dengan kinerja yang diinginkan. 

Dari kedua penjabaran proses manajemen strategi, dapat disimpulkan 

bahwa Fred R. David dan Wheleen memiliki kemiripan. Pada teori Fred R. David, 

proses analisis lingkungan dan perumusan strategi miilik Wheelen disatukan 

dalam satu tahap dengan proses formulasi strategi, sedangkan menurut Wheleen 

tahap analisis lingkungan merupakan tahap tersendiri. Namun pada dasarnya 
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proses manajemen yang dilakukan adalah pengamatan lingkungan, perumusan 

strategi, implementasi strategi dan evaluasi strategi. 

Gambar 2.2 

Proses Manajemen Strategis Wheelen & Hunger 

 

 

 

 

2.5 Manfaat Manajemen Strategi 

Menurut David (2006), manfaat utama dari manajemen strategis adalah 

untuk membantu organisasi merumuskan strategi-strategi yang lebih baik melalui 

penggunaan pendekatan terhadap pilihan strategi yang lebih sistematis, logis, dan 

rasional.  
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Bisnis yang menggunakan berbagai konsep manajemen strategi menunjukkan 

perbaikan yang signifikan dalam penjualan, profitabilitas, dan produktivitas 

dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan yang tanpa aktivitas 

perencanaan strategis yang sistematis.  

2. Manfaat Nonfinansial 

Selain membantu perusahaan menghindari bencana keuangan, manajemen 

strategis, menawarkan keuntungan-keuntungan nyata lain seperti 

meningkatkanya kesadaran akan ancaman eksternal, pemahaman yang lebih 
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baik atas strategi pesaing, meningkatkan produktivitas karyawan, menurunkan 

resistensi pada perubahaan, dan memberi pemahaman yang lebih jelas akan 

hubungan kinerja dan penghargaan 

Menurut Greenley dalam David (2006) menyatakan bahwa manajemen 

strategi menawarkan keuntungan-keuntungan berikut :  

1. Memungkinkan identifikasi, pemrioritasan, dan pemanfaatan yang muncul 

2. Menyediakan pandangan yang objektif tentang persoalan-persoalan 

manajemen. 

3. Merepresentasikan sebuah kerangka kerja untuk aktivitas koordinasi dan 

kontrol yang lebih baik. 

4. Meminimalkan efek-efek dari kondisi dan perubahan yang tidak 

menguntungkan 

5. Memungkinkan keputusan-keputusan besar yang mampu mendukung tujuan 

yang telah ditetapkan secara lebih baik.  

6. Memungkinkan alokasi yang lebih efektif dari waktu dan sumber daya untuk 

mengejar peluang yang telah diidentifikasi. 

7. Memungkinkan pengalokasian sumber daya yang lebih sedikit  untuk 

memperbaiki kesalahan. 

8. Menciptakan kerangka kerja bagi komunikasi internal antarpersonil. 

9. Membantu mengintegrasikan perilaku individual menjadi upaya bersama. 

10. Menyediakan landasan untuk mengklarifikasi tanggung jawab individual 

11. Mendorong hadirnya pemikiran ke depan. 

12. Menyediakan pendekatan yang kooperatif, terintegrasi, dan antusias untuk 

menangani persoalan dan peluang. 
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13. Mendorong perilaku yang positif terhadap perubahan. 

14. Menciptakan kedisiplinan dan formalitas pada manajemen bisnis. 

Manajemen Strategi adalah bidang keilmuan yang terus berkembang 

akibat semakin ketatnya persaingan diantara perusahaan. Agar mampu terus 

bertahan dan memenangkan persaingan, serta dapat mengantisipasi segala 

perubahan yang terjadi pada lingkungan perusahaan.  

 

2.6 Perencanaan Strategi 

Perencanaan atau perumusan strategi adalah pengembangan rencana 

jangka panjang untuk manajemen efektif dari kesempatan dan ancaman 

lingkungan, dilihat dari kekuatan dan kelemahan perusahaan. Perumusan strategi 

meliputi menentukan misi perusahaan, menentukan tujuan-tujuan yang dapat 

dicapai, pengembangan strategi dan penetapan pedoman kebijakan (Hunger & 

Wheleen, 2003).  

Sedangkan David, (2006) berpendapat bahwa formulasi strategi termasuk 

mengembangkan visi dan misi, mengidentifikasi peluang dan ancaman eksternal 

perusahaan, menentukan kekuatan dan kelemahan internal, menetapkan tujuan 

jangka panjang, merumuskan strategi alternatif strategi dan memilih strategi 

tertentu yang akan dilaksanakan. Untuk melakukan perumusan strategi, dilakukan 

pengamatan dan analisis terhadap lingkungan perusahaan, baik lingkungan 

internal maupun eksternal. Dengan melakukan pengamatan lingkungan 

perusahaan, pihak manajerial bisa menilai mengenai kekuatan, 

kelemahan,peluang, dan ancaman pada perusahaan yang nantinya akan dijadikan 

pedoman dalam merumuskan strategi perusahaan 
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2.7 Penetapan Visi dan Misi 

2.7.1 Penetapan Visi 

Setiap perusahaan pasti memiliki sebuah visi, dimana visi ini menjadi 

pedoman bagi perusahan kemana akan bermuara. Menurut Udaya (2013) Visi 

perusahaan adalah keterangan tujuan akhir yang ingin dicapai organisasi/ 

perusahaan. Ibaratnya adalah sebuah perusahaan mempunyai mimpi yang ingin 

dicapai. Suyanto (2007) mendifinisikan Visi adalah tujuan unik perusahaan yang 

membedakan perusahaan tersebut dengan perusahaan lain yang sejenis dan 

mengidentifikasi cakupan operasinya. Dari beberapa definisi diatas dapat 

dikatakan bahwa visi merupakan tujuan yang akan dicapai oleh perusahaan, dan 

setiap perusahaan pasti memiliki tujuan atau penetapan visi yang berbeda-beda. 

Pearce & Robinson (2013) menyatakan bahwa visi adalah tujuan akhir yang 

berusaha dicapai perusahaan dengan cara memfokuskan energy dan sumberdaya 

perusahaan. 

 

2.7.2 Penetapan Misi 

Misi dapat dirtikan sebagai serangkaian agenda kegiatan yang harus 

dilaksanakan dalam rangka mencapai visi perusahaan. Menurut Pearce & 

Robinson (2013), misi adalah pernyataan yang luas dan kekal mengenai niat suatu 

perusahaan. Misi mencakup falsafah dari para pengambil keputusan strategis 

perusahaan, mengindikasikan citra yang ingin diproyeksikan perusahaan, 

mencerminkan konsep diri perusahaan, dan mengindikasikan bidang produk atau 

jasa serta pelanggan yang ingin dilayani perusahaan. 
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Udaya (2013) yaitu misi adalah jawaban atas pertanyaan mengapa 

perusahaan/ organisasi itu eksis. Misi merupakan keterangan terhadap bagaimana 

visi tersebut akan dicapai. Menurut Siagian (2012) mendefinisikan misi itu bukan 

hanya sangat mendasar sifatnya, akan tetapi membuat organisai memiliki jati diri 

yang bersifat khas. Dengan perkataan lain, misalnya membedakan satu organisai 

dari organisasi lainnya yang sejenis, dalam arti bergerak dalam bidang bisnis yang 

serupa. 

Siagian (2012) juga menjelaskan beberapa ciri yang harus tergambar 

dalam suatu misi, antara lain: 

a. Merupakan suatu pernyataan yang bersifat umun dan berlaku untuk kurun 

waktu yang panjang tentang “niat” organisasi yang bersangkutan. 

b. Mencakup filsafat yang dianut dan akan digunakan oleh pengambil keputusan 

strategik dalam organisasi. 

c. Secara implisit menggambarkan citra yang hendak diproyeksikan ke 

masyarakat luas. 

d. Merupakan pencerminan jati diri yang ingin diciptakan, ditumbuhkan dan 

dipelihara. 

e. Menunjukkan produksi barang atau jasa apa yang menjadi andalannya. 

f. Menggambarkan dengan jelas kebutuhan apa di kalangan pelanggan atau 

pengguna jasa yang akan diupayakan untuk dipuaskan. 

 

2.8 Analisis Lingkungan Perusahaan 

Analisis lingkungan dalam perusahan terdiri dari Analisis Lingkungan 

Internal Perusahaan dan Analisis Eksternal Perusahaan, kedua analisis lingkungan 
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tersebut memberikan gambaran tentang bagaimana keadaan perusahaan serta 

bagaimana dan apa yang harus dilakukan oleh perusahaan untuk kedepannya. 

2.8.1 Analisis Lingkungan Eksternal 

Analisis lingkungan eksternal merupakan analisis yang perlu dilakukan 

oleh suatu perusahaan, dalam analisis ini akan menghasilkan peluang dan 

ancaman bagi suatu perusahaan.  

Menurut Suyanto (2007) membagi lingkungan eksternal menjadi tiga 

perangkat antara lain: 

a. Lingkungan Jauh 

Lingkungan ini terdiri dari faktor-faktor dari luar, biasanya tidak berkaitan 

dengan situasi operasi perusahaan tertentu, misalnya faktor ekonomi, sosial-

budaya, teknologi, demografi, politik-hukum, dan ekologi. 

b. Lingkungan Industri 

Lingkungan ini terdiri dari persaingan industri, hambatan masuk, produk 

substitusi, daya tawar pembeli, dan daya tawar pemasok.  

c. Lingkungan Operasional 

Lingkungan Operasional meliputi faktor-faktor yang mempengaruhi situasi 

persaingan perusahaan, yaitu posisi bersaing, profil pelanggan, pemasok, 

kreditor, dan pasar tenaga kerja. 

2.8.2   Analisis Lingkungan Internal 

Dalam analisis lingkungan Internal akan menghasilkan kekuatan dan 

kelemahan bagi perusahaan dalam melaksanakan tugasnya, analisis ini 

menggambarkan tentang kekuatan perusahaan, baik bagi segi kuantitas maupun 
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kualitas pemasaran, sumberdaya manusia, sumberdaya fisik, operasi, keuangan, 

manajemen dan organisasi. 

Menurut Suyanto (2007) merinci beberapa gambaran tentang analisis 

internal, antara lain: 

a. Kekuatan dan kelemahan pemasaran dapat dilihat dari reputasi perusahaan, 

pangsa pasar, kualitas produk, kualitas pelayanan, efektivitas penetapan 

harga, efektivitas distribusi, efektivitas promosi, kekuatan penjualan, 

efektivitas inovasi dan cakupan geografis. 

b. Kekuatan dan kelemahan sumberdaya manusia dapat ditunjukkan dari 

manajemen sumberdaya manusia, keterampilan dan moral karyawan, 

kemampuan dan perhatian manajemen puncak, produktivitas karyawan, 

kualitas kehidupan karyawan, fleksibilitas karyawan, ketaatan hukum 

karyawan, efektivitas imbalan dalam memotivasi karyawan dan pengalaman 

karyawan. 

c. Kekuatan keuangan terdiri dari ketersediaan modal, arus kas, stabilitas 

keuangan, hubungan dengan pemilik dan investor, kemampuan berhubungan 

dengan bank, besarnya modal yang ditanam, keuntungan yang diperoleh 

(nilai saham), efektivitas dan efisiensi sistem akuntansi untuk perencanaan 

biaya anggaran dan keuntungan dan sumber pendapatan perusahaan 

d. Keunggulan operasi meliputi fasilitas perusahaan, skala ekonomi, kapasitas 

produksi, kemampuan berproduksi tepat waktu, keahlian dalam berproduksi, 

biaya bahan baku dan ketersediaan pemasok, lokasi, layout, optimalisasi 

fasilitas, persediaan, penelitian dan pengembangan, hak paten, merk dagang, 
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proteksi hukum, pengendalian operasi dan efisiensi serta biaya manfaat 

peralatan 

e. Kekuatan dan kelemahan organisasi dan manajemen dapat diperoleh dari 

struktur organisasi, citra dan prestasi perusahaan, catatan perusahaan dalam 

mencapai sasaran, komunikasi dalam organiasasi, sistem pengendalian 

organisasi keseluruhan, budaya dan iklim organisasi, penggunaan sistem yang 

efektif dalam pengambilan keputusan, sistem perencanaan strategik, sinergi 

dalam organisai, sistem informasi yang baik dan manajemen kualitas yang 

baik.        

Menurut David (2006) aspek lingkungan internal meliputi beberap aspek sebagai 

berikut: 

a. Manajemen 

Fungsi manajemen terdiri atas lima pokok: perencanaan, pengorganisasian, 

pemotivasian, penempatan staff, dan pengontrolan. Fungsi dasar manajemen 

meliputi perencanaan, pengorganisasi, pemotivasian, penempatan staff, fan 

pengendalian. Perencanaan membantu sebuah perusahaan mencapai pengaruh 

maksimal dari suatu usaha.  

b. Pemasaran 

Memahami fungsi pemasaran membantu para penyusun strategi 

mengidentifikasi serta mengevaluasi kekuatan dan kelemahan pemasaran. 

Ada tujuh fungsi pemasaran yaitu, analisis konsumen, penjualan produk/ jasa, 

perencanaan produk atau jasa, penetapan harga, distribusi, riset pemasaran, 

dan analisis peluang. 
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c. Keuangan/ Akuntansi   

Menurut James van Home dalam David (2010), fungsi keuangan/akuntansi 

terdiri atas tiga keputusan, yaitu investasi, pembiayaan, dan dividen. Metode 

yang paling luas digunakan untuk menentukan kekuatan dan kelemahan 

investasi pembiayaan, dan dividen suatu organisasi adalah menggunakan 

analisis rasio keuangan. 

d. Produksi/Operasi 

Manajemen produksi/operasi menangani input, transformasi, dan output yang 

beragam dari satu industri dan pasar ke industri dan pasar yang lain. Operasi 

manufaktur mentransformasi atau mengubah input seperti bahan mentah, 

Tenaga kerja, modal, mesin, dan fasilitas menjadi barang dan jasa. 

e. Penelitian dan Pengembangan 

Perusahaan yang menjalankan strategi pengembangan produk perlu memiliki 

orientasi litbang yang kuat. Anggaran litbang diarahkan untuk 

mengembangkan produk-produk baru sebelum pesaing melakukannya, untuk 

meningkatkan kualitas produk, atau untuk memperbaiki proses produksi 

sehingga dapat menekan biaya. 

f. Sistem Informasi Manajemen 

Informasi menghubungkan semua fungsi bisnis dan menyediakan landasan 

bagi semua keputusan managerial. Informasi merupakan batu pertama bagi 

semua organisasi. Informasi merepresentasikan sumber penting keunggulan 

atau kelemahan manajemen kompetitif. Tujuan sistem informasi manajemen 

adalah meningkatkan kinerja sebuah bisnis dengan cara meningkatkan 

kualitas keputusan manajerial 
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2.9 Matriks EFE (Eksternal Factor Evaluation) 

Matriks EFE adalah alat analisis yang memungkinkan para penyusun 

strategi untuk merangkum dan mengevaluasi informasi ekonomi, social, budaya, 

demografi, lingkungan, politik, pemerintah, hukum, teknologi, dan persaingan. 

Matriks EFE dapat dibuat dengan lima tahapan : 

1. Buat daftar lima faktor eksternal yang diidentifikasikan dalam proses audit 

eksternal. Masukkan dari total sepuluh hingga dua puluh faktor, termasuk 

peluang dan ancaman yang mempengaruhi perusahaan dan industrinya. 

Tuliskan peluang terlebih dahulu kemudian ancaman. Usahakan untuk 

sespesifik mungkin menggunakan presentase, rasio, dan nilai komparatif 

bila mungkin 

2. Berikan bobot untuk masing-masing faktor dari 0,0 (tidak penting) hingga 

1,0 (paling penting). Bobot mengindikasikan tingkat penting relatif dari 

faktor terhadap keberhasilan perusahaan dalam suatu industri. Bobot yang 

tepat dapat ditentukan dengan membandingkan keberhasilan atau 

kegagalan pesaing atau dengan mendiskusikan faktor dan mencapai 

konsensus kelompok penjumlahan dari seluruh bobot yang diberikan 

kepada semua faktor harus sama dengan 1.0 

3. Berikan peringkat 1 hingga 4 untuk masing-masing faktor eksternal kunci 

tentang seberapa efektif strategi perusahaan saat ini dalam merespon faktor 

tersebut. Dimana 4=respon perusahaan superior, 3=respon perusahaan 

diatas rata-rata, 2=respon perusahaan rata-rata, 1=respon perusahaan 

buruk. 
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4. Kalikan masing-masing bobot faktor dengan peringkat untuk menentukan 

nilai tertimbang. 

5. Jumlahkan nilai terimbang dari masing-masing variabel untuk menentukan 

total nilai tertimbang bagi perusahaan 

 

2.10 Matriks IFE (Internal Factor Evaluation) 

Matriks IFE adalah alat analisis yang meringkas dan mengevaluasi 

kekuatan dan kelemahan utama dalam area fungsional bisnis, dan juga 

memberikan dasar untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi hubungan antara 

area-area tersebut Matriks IFE dapat dibuat dengan lima tahapan : 

1. Tuliskan faktor internal utama  yang diidentifikasikan dalam proses audit 

internal. Gunakan total sepuluh hingga dua puluh faktor, mencakup 

kekuatan dan kelemahan. Tuliskan kekuatan terlebih dahulu kemudian 

kelemahan. Buatlah sespesifik mungkin menggunakan presentase, rasio, 

dan nilai komparatif bila mungkin 

2. Berikan bobot untuk masing-masing faktor dari 0,0 (tidak penting) hingga 

1,0 (sangat penting). Bobot  mengindikasikan tingkat penting relatif dari 

faktor terhadap keberhasilan perusahaandalam suatu industri. Tanpa 

memandang apakah faktor kunci itu adalah kekuatan ataupun kelemahan, 

faktor yang dianggap memiliki pengaruh paling besar dalam kinerja 

organisasi harus diberikan bobot paling tinggi. Jumlah seluruh bobot harus 

sama dengan 1,0 

3. Berikan peringkat 1 hingga 4 untuk masing-masing faktor untuk 

mengindikasikan apakah faktor tersebut menunjukkan kelemahan utama 
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(peringkat 1), atau kelemahan minor (peringkat 2), kekuatan minor 

(peringkat 3), dan kekuatan utama (peringkat 4). Perhatikan bahwa 

kekuatan harus menadapat peringkat 3 atau 4 dan kelemahan harus 

mendapatkan peringkat 1 atau 2. 

4. Kalikan masing-masing bobot faktor dengan peringkat untuk menentukan 

rata-rata tertimbang untuk masing-masing variabel 

5. Jumlahkan nilai terimbang dari masing-masing variabel untuk menentukan 

total nilai tertimbang bagi organisasi 

 

2.11 Mariks IE (Internal-Eksternal) 

Matriks IE memposisikan berbagai divisi organisasi dalam sembilan sel. Matriks 

IE didasari pada 2 dimensi kunci : total rata-rata tertimbang IFE pada sumbu x 

dan total rata-rata tertimbang EFE pada sumbu y. Pada sumbu x (EFE) pada 

matriks IE, total rata-rata tertimbang 1,00-1,99 dianggap rendah; nilai dari 2,00-

2,99 adalah menengah; dan nilai 3,00-4,00 adalah tinggi. Pada sumbu y (IFE) 

pada matriks IE, total rata-rata tertimbang 1,00-1,99 dianggap lemah; nilai dari 

2,00-2,99 adalah rata-rata; dan nilai 3,00-4,00 adalah kuat. 

 

2.12 Matriks SWOT (Strength-Weakness-Opportinity-Threat Matrix) 

Matriks SWOT adalah alat analisis untuk merancang strategi perusahaan 

yang menggunakan informasi mengenai faktor internal (Strength & Weakness) 

dan eksternal (Opportunity & Threat) yang membantu manajer mengembangkan 

empat tipe strategi, yaitu : SO (Strength-Opportunity), WO (Weakness-

Opportunity), ST (Strength-Threat), dan WT (Weakness-Threat) 
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a. Strategi SO menggunakan kekuatan internal perusahaan untuk memanfaatkan 

peluang eksternal. 

b. Strategi WO bertujuan untuk memperbaiki kelemahan internal dengan 

memanfaatkan peluang eksternal 

c. Strategi ST menggunakan kekuatan perusahaan untuk menghindari atau 

mengurangi pengaruh dari ancaman eksternal 

d. Strategi WT adalah taktik defensif yang diarahkan pada pengurangan 

kelemahan internal dan menghindari ancaman eksternal 

 

2.13 Matriks QSPM (Quantitative Strategic Planning Matrix) 

Adalah alat yang memungkinkan penyusun strategi untuk mengevaluasi 

alternatif strategi secara objektif berdasarkan faktor keberhasilan kunci internal 

dan eksternal yang telah diidentifikasi sebelumnya. QSPM menggunakan input 

dari analisis tahap 1 dan hasil pencocokan dari analisi tahap 2 untuk menentukan 

secara objektif diantara alternatif strategi. Yaitu matriks EFE, matriks IFE, dan 

matriks CPM yang membentuk tahap 1. Digabung dengan matriks SWOT, 

matriks SPACE, matriks BCG, matriks IE, dan Grand Strategy matrix yang 

membetuk tahap 2. 

 

2.14 Alternatif Strategi   

Setelah perumus strategi menyelesaikan tahap analisis lingkungan 

eksternal dan internal dari proses manajemen strategis, maka langkah selanjutnya 

adalah menentukan sejumlah alternatif strategi dan memilih strategi yang tepat 

dan terarah dengan pertimbangan hasil analisis lingkungan yang telah dilakukan. 
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Analisis dan pemilihan strategi korporasi berbeda-beda menurut kompleksitas 

keterlibatan bisnis dari keseluruhan organisasi. 

 Bagi organisasi yang utamanya berada dalam satu lini bisnis, strategi 

korporasi berkaitan dengan keputusan apakah akan berkonsentrasi hanya pada lini 

bisnis tersebut atau melibatkan diri dalam bisnis lain yang terkait ataupun tidak. 

Bagi organisasi yang sudah terlibat dalam beberapa lini bisnis, strategi korporasi 

berkaitan dengan keputusan apakah akan menambah atau mengurangi keterlibatan 

dalam suatu lini bisnis dan apakah akan melibatkan diri dalam lini bisnis lain baik 

yang terkait atu tidak. Strategi korporasi dapat menyediakan strategic platform, 

atau kapabilitas organisasi untuk mengatasi bisnis dalam lingkungan yang 

beragam dengan sekumpulan kemempuan strategis  

Menurut David (2006) terdapat empat jenis strategi, antara lain: 

a. Strategi Integrasi (Integration Strategy) 

Strategi integrasi memiliki tiga jenis strategi utama, yaitu: 

1. Strategi Integrasi ke Depan (Forward Integration Strategy) 

 Strategi ini menghendaki agar perusahaan mempunyai kemampuan yang 

besar terhadap pengendalian para distributor atau pengecer mereka, bila 

perlu dengan memilikinya. Hal ini dapat dilakukan bila perusahaan 

mendapatkan banyak masalah dengan pendistribusian barang/ jasa mereka, 

sehingga mengganggu stabilitas produksi, padahal, perusahaan mampu 

untuk mengolah pendistribusian dimaksud dengan sumber daya yang 

dimiliki. Alasan lain, bisnis di sektor distribusi yang dimaksud, misalnya 

memiliki prospek yang baik untuk dimasuki. 
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2. Strategi Integrasi ke Belakang (Backward Integration Strategy) 

 Merupakan strategi perusahaan agar pengawasan terhadap bahan baku dapat 

lebih ditingkatkan, apalagi para pemasok sudah dinilai tidak 

menguntungkan perusahaan. Tujuan strategi ini adalah untuk mendapatkan 

kepemilikan dan/ atau meningkatkan pengendalian bagi para pemasok. 

3. Strategi Integrasi Horizontal (Horizontal Integration Strategy) 

 Strategi ini dimaksudkan agar perusahaan meningkatkan pengawasan 

terhadap para pesaing perusahaan walau harus dengan memilikinya. Banyak 

perusahaan dewasa ini menggunakannya sebagai strategi pertumbuhan. Jadi, 

tujuan strategi ini adalah untuk mendapatkan kepemilikan dan/ atau 

meningkatkan pengendalian para pesaing.  

b. Strategi Intensif (Intensive Strategy) 

.  Ada tiga bentuk strategi utama, yaitu: 

1. Strategi Penetrasi Pasar (Market Penetration Strategy) 

Strategi ini berusaha meningkatkan market share suatu produk atau jasa 

melalui usaha pemasaran yang lebih besar. Jadi, tujuan strategi ini adalah 

untuk meningkatkan pangsa pasar dengan usaha pemasaran yang maksimal. 

2. Strategi Pengembangan Pasar (Market Development Strategy) 

Bertujuan untuk memperkenalkan produk-produk atau jasa yang ada 

sekarang ke daerah-daerah yang secara geografis merupakan daerah baru. 

Jadi, tujuan strategi ini adalah untuk memperbesar pangsa pasar. 

3. Strategi Pengembangan Produk (Product Development Strategy) 

Merupakan strategi yang bertujuan agar perusahaan dapat meningkatkan 

penjualan dengan cara memodifikasi dan meningkatkan produk/ jasa yang 
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ada sekarang. Strategi ini memerlukan penelitian yang luas dan tajam serta 

membutuhkan biaya yang cukup besar. Jadi, tujuan strategi ini adalah untuk 

memperbaiki dan/ atau mengembangkan produk yang sudah ada. 

c. Strategi Diversifikasi (Diversification Strategy) 

Ada tiga bentuk strategi utama untuk kelompok strategi ini, yaitu: 

1. Strategi Diversifikasi Terkait 

Strategi ini dilaksanakan ketika rantai nilai bisnis memiliki kesesuaian 

strategis lintas bisnis yang bernilai secara kompetitif. Tujuan strategi ini 

adalah membuat produk baru yang berhubungan untuk pasar yang sama. Hal 

ini berlaku untuk industri yang pertumbuhannya lambat. 

2. Strategi Diversifikasi Tak Terkait 

Strategi ini dilaksanakan ketika rantai nilai bisnis sangat tidak mirip 

sehingga tidak ada hubungan lintas bisnis yang bernilai secara kompetitif. 

Hal ini dapat dilakukan jika industri mengalami kejenuhan, ada peluang 

untuk memiliki bisnis yang tidak berkaitan yang masih berkembang baik, 

serta memiliki sumber daya untuk memasuki industri baru tersebut.  

d. Strategi Defensif (Defensive Strategy) 

Ada tiga jenis strategi utama yaitu: 

1. Strategi Rasionalisasi Biaya (Retrechment Strategy) 

Merestrukturisasi dengan cara mengurangi biaya dan aset agar bisa 

meningkatkan penjualan dan keuntungan.  

2. Strategi Divestasi (Divesture Strategy) 

Menjual satu divisi atau bagian dari perusahaan. Sering digunakan dalam 

rangka penambahan modal dari suatu rencana investasi atau untuk 
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menindaklanjuti strategi akuisisi yang telah diputuskan untuk proses 

selanjutnya. Dapat dilakukan jika suatu unit bisnis sudah tidak dapat 

dipertahankan keberadaannya. 

3. Strategi Likuidasi (Liquidation Strategy) 

Menjual seluruh asset perusahaan yang dapat dihitung nilainya. Merupakan 

sebuah pengakuan dari sebuah kegagalan. 

  

2.15 Penetapan Strategi 

Setelah semua tahap dilalui, maka tahap terakhir adalah penetapan strategi, 

dimana proses ini merupakan memilih strategi-strategi dari berbagai pilihan, dan 

kemudian menetapkan untuk dijadikan dasar bagi strategi yang akan diambil bagi 

perusahaan. Adapun proses pemilihan strategi dalam penelitian ini menggunakan 

kerangka kerja dari David (2010) yaitu melakukan tiga tahapan (three stage) 

kerangka kerja dengan matriks sebagai model analisisnya. 

Tahap pertama disebut sebagai the input stage. Dalam tahap ini dilakukan 

identifikasi terhadap faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhi perusahaan. 

Faktor-faktor lingkungan internal dianalisa melalui IFE (Internal Factor 

Evaluation) Matriks dan CP (Competitive Profile) Matriks, adapun faktor-faktor 

lingkungan eksternal dianalisa melalui EFE (External Factor evaluation). 

 Tahap kedua adalah matching stage. Dalam tahapan ini, hasil analisa 

lingkungan baik internal maupun eksternal yang didapatkan baik dari input stage 

maupun langsung dari matching stage akan dipadukan dalam satu alat analisa 

yang pada akhirnya akan memberikan rekomendasi perusahaan untuk 

menggunakan strategi tertentu. Alat analisa yang dapat digunakan dalam the 
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matching stage meliputi TOWS/SWOT Matriks, SPACE Matriks, BCG Matriks, IE 

Matriks, dan Grand Strategy Matriks. 

Tahap terakhir dari penentuan strategi menurut David (2010) adalah 

Desicion Stage. Matriks yang biasa digunakan dalam tahap ini adalah 

Quantitative Strategic Planning (QSP) Matrix. Dalam QSP Matriks ditunjukkan 

strategi-strategi alternatif yang telah direkomendasikan oleh beberapa alat analisa 

pada matching stage, untuk kemudian dipilih strategi apa yang paling sesuai dan 

menjadi prioritas bagi perusahaan dengan selalu mempertimbangkan analisa 

lingkungan baik internal maupun eksternal yang diperoleh dari input stage. 

 

2.16 Kerangka Pikir 

Pada penelitian ini, peneliti ingin melihat dan menjabarkan lebih 

mendalam mengenai strategi yang sedang diterapkan KSU Brosem. Berikut 

adalah kerangka konsep dalam penelitian ini  
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Gambar 2.3 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian 

Metode yang dilakukan pada penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. 

Menurut Nazir (2005). Metode Deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti 

status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem 

pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari 

penelitian deskriptif adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan 

secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta 

hubungan antar fenomena yang diselidiki. 

Tujuan studi deskriptif adalah memberikan kepada peneliti sebuah riwayat 

atau untuk menggambarkan aspek-aspek yang relevan dengan fenomena perhatian  

dari perspektif seseorang, organisasi, orientasi industry, atau lainnya. Studi 

deskriptif menampilkan data dalam bentuk yang bermakna, dengan demikian 

membantu untuk (1) memahami karakteristik sebuah kelompok dalam situasi 

tertentu, (2) memikirkan secara sistematis mengenai berbagai aspek dalam situasi 

tertentu, (3) memberikan gagasan untuk penyelidikan dan penelitian lebih lanjut, 

dan/atau (4) membuat keputusan tertentu yang sederhana (seperti berapa banyak 

dan jenis orang seperti apa yang sebaiknya ditrasfer dari satu departemen ke 

lainnya) (Sekaran, 2009) 
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Adapun Sugiono (2014) mendefinisikan metode penelitian kualitatif 

adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang 

alamiah, peneliti adalah sebagai intrumen kunci, teknik pengumpulan data 

dilakukan secara trianggulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil 

penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. 

Penelitian ini akan menggambarkan keadaan lingkungan pada KSU 

Brosem, baik lingkungan internal, maupun eksternalnya. Kemudian dilakukan 

analisis untuk memahami lebih lanjut dan memberikan saran mengenai strategi 

agar KSU Brosem mampu bertahan dalam persaingan dan terus berkembang. 

 

3.2 Objek dan Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada KSU Brosem yang berlokasi di Jln Bromo 

Gg I No.24, RT01/RW10, Kota Batu, Jawa Timur   pada tahun 2016-2017. Alasan 

memilih KSU Brosem sebagai objek penelitian ini adalah karena memproduksi 

Sari Apel yang merupakan minuman khas Malang. 

KSU Brosem merupakan usaha yang sudah lama bergerak dibidang 

produksi sari apel, dan terus berusaha mengembangkan usahanya agar mampu 

menjadi produsen utama minuman sari apel 

3.3 Instrumen Penelitian 

Arikunto (2006) instrumen penelitian adalah alat yang digunakan oleh 

peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaan lebih mudah dan hasilnya lebih 

baik. Alat yang digunakan oleh peneliti sebagai alat pengumpulan data adalah 

lembar wawancara. Lembar wawancara berisi pertanyaaan-pertanyaan mengenai 

bidang-bidang yang dikuasai oleh para narasumber. 
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3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling penting dalam 

suatu penelitian, karena tujuan utama dari suatu penelitian adalah mendapatkan 

data, oleh karena itu diperlukan kemampuan peneliti tentang teknik pengumpulan 

data, sehingga data yang didapatkan dapat memenuhi standart (Sugiono, 2014). 

Marshall dan Rossman dalam Bandur (2014) membagi metode 

pengumpulan data kualitatif dalam dua bagian, yakni primary method dan 

secondary method. Dalam primary method, peneliti dapat menggunakan beberapa 

teknik pengumpulan data seperti teknik partisipasi langsung, observasi, 

wawancara mendalam, dan studi dokumen. Dalam secondary method, peneliti 

dapat menggunakan beberapa teknik pengumpulan data seperti cerita sejarah dan 

narasi kehidupan partisipan, analisis sejarah, analisis film, video, dan foto-foto, 

teknik kinesik, teknik prokesmik, teknik non reaktif, dan bahkan teknik proyeksi 

dan tes psikologi.  

a. Observasi (Pengamatan) 

Bandur (2014) menyatakan bahwa observasi pada dasarnya merupakan proses 

sistematis dalam mencatat dan merekam berbagai peristiwa, sikap, dan perilaku 

yang diamati peneliti kualitatif dalam setting penelitiannya. Observasi dapat 

dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu : (1) berdasarkan keterlibatan 

pengamatan dalam kegiatan orang-orang yang diamati, observasi dapat 

dibedakan menjadi 2 jenis yaitu : 

 Observasi partisipan, merupakan observasi dimana pengamat ikut serta 

terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh subjek yang diteliti atau 

diamati, selolah-olah merupakan bagian dari mereka 
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 Observasi Non-partisipan, merupakan observasi dimana pengamat berada 

diluar subjek yang diteliti dan tidak ikut serta dalam kegiatan-kegiatan yang 

mereka lakukan 

Berdasarkan cara pengamatan yang dilakukan, observasi dapat dibedakan 

menjadi dua, yaitu : 

 Observasi terstruktur, merupakan observasidimana pengamat dalam 

melaksanakan observasinya, menggunakan pedoman pengamatan 

 Observasi tidak terstruktur, merupakan observasi dimana pengamat dalam 

melaksanakan observasinya, melakukan pengamatan secara bebas 

Dalam penelitian ini, peneliti mengguankan teknik observasi Non-Partisipan 

dan observasi tidak terstruktur. Observasi non partisipan dipilih karena, objek 

penelitian merupakan sebuah perusahaan industri yang tidak sembarang orang 

dapat ikut serta dalam kegiatan operasionalnya. Observasi yang dilakukan 

merupakan observasi tidak terstruktur, karena observasi dilakukan tidak 

menggunakan pedoman pengamatan. Observasi pada KSU Brosem digunakan 

untuk mendapatkan informasi mengenai kondisi fisik pabrik, kinerja pegawai 

sehari-hari, suasana kerja, dan Standard Operating Procedure yang ada. 

 
b. Interview (wawancara) 

Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide 

melalui tanya jawab. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data, 

apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan 

permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui 

hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan respondennya realtif kecil. 
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Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur, dapat 

pula dilakukan melalui tatap muka maupun melalui telepon. 

 Wawancara terstruktur, digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila 

peneliti telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan 

diperoleh. Peneliti sudah menyiapkan instrument berupa pertanyaan-

pertanyaan tertulis beserta jawabannya 

 Wawancara tidak terstruktur, adalah wawancara yang bebas, dimana peneliti 

tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah terstruktur secara 

sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanaya. Pedoman wawancara 

yang digunakan hanya berupa garis besar permasalahan yang akan 

ditanyakan. 

Wawancara yang dilakukan merupakan kombinasi antara wawancara 

terstruktur dan wawancara tidak terstruktur. Wawancara dilakukan dengan 

menggunakan daftar pertanyaan yang sudah dipersiapkan sebelumnya dan 

peneliti juga melakukan improvisasi mengenai pertanyaan yang diajukan. 

 
c. Dokumentasi 

Studi dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung 

ditujukan pada subjek penelitian, namun melalui dokumen. Dokumen yang 

digunakan dapat berupa buku harian, surat, laporan, notulen rapat, catatan 

kasus dalam pekerjaan sosial, dan dokumen lainnya. 

Dokumentasi pada penelitian ini digunakan untuk mengetahui daftar vendor 

yang bekerjasama dengan Brosem, daftar agen yang dimiliki Brosem,dan 

daftar penjualan produk brosem. 
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3.5 Metode dan Alat Pengolahan Data 

 Metode pengolahan data merupakan tahapan-tahapan yang digunakan 

untuk menganalisis data yang diperoleh dari objek penelitian menggunakan alat 

analasis. Dalam penelitian ini ada empat tahapan penelitian yang memiliki alat 

pengolahan data untuk menentukan perumusan strategi bersaing, yaitu: 

a. Analisis Lingkungan Perusahaan 

Tahapan ini merupakan tahap awal dimana peneliti mengidentifikasi keadaan 

lingkungan internal dan eksternal perusahaan. Lingkungan internal perusahaan 

yang dimaksud meliputi departemen-departemen yang ada pada KSU Brosem. 

Sedangkan lingkungan eksternal yang dimaksud adalah keadaan diluar KSU 

Brosem, yang meliputi lingkungan jauh (ekonomi, teknologi, sosial-budaya), 

lingkungan industri (persaingan industri, barang substitusi), dan lingkungan 

operasional (daya tawar pemasok, tenaga kerja yang tersedia) 

b. Tahap Input (Tahap pengumpulan data) 

Dalam tahapan ini, peneliti mengidentifikasi lebih lanjut berbagai informasi 

yang telah ditemukan dari proses analisis lingkungan internal dan eksternal 

perusahaan. Informasi yang yang didapat dari tahapan sebelumnya di sortir dan 

diposisikan sesuai dengan ketentuannya. Alat yang digunakan untuk mengolah 

data tersebut adalah matriks EFE dan matriks IFE.. 

c. Tahap Matching (Pencocokan) 

Tahap ini merupakan tindak lanjut dari tahap Input. Pada tahap ini, data yang 

diperoleh dari tahap input di olah lebih lanjut. Alat pengolahan data yang 

digunakan adalah Matriks SWOT dan Matriks Internal Eksternal. Tahap ini 

berfungsi untuk memposisikan KSU Brosem ke dalam sebuah matriks yang 
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terdiri dari sembilan sel, analisis ini didasarkan pada dua dimensi kunci yakni 

skor bobot IFE total pada sumbu x dan skor bobot EFE total pada sumbu y.  

d. Tahap Keputusan  

Tahap terakhir merupakan tahap pengambilan keputusan dimana perusahaan 

diharuskan memilih alternatif strategi yang ada dengan alat pengolahan data 

Matriks Perencanaan Strategi Kuantitatif (QSPM). Teknik ini secara objektif 

menunjukkan strategi mana yang terbaik. QSPM menggunakan analisis dari 

tahap masukan dan hasil analisis tahap pencocokan untuk secara objektif 

menentukan strategi yang hendak dijalankan diantara strategi-strategi alternatif. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1      Gambaran Umum Objek Penelitian 

4.1.1 Sejarah Brosem 

Gambar 4.1  

Logo Brosem 

 

Brosem merupakan sebuah koperasi yang berdiri pada tanggal 14 Januari 

2004. Nama Brosem  adalah singkatan dari Bromo dan Semeru. Nama ini dipilih 

karena RW 10 terletak diantara 2 jalan, yaitu jalan Bromo dan jalan Semeru . 

Mulanya koperasi ini adalah perkumpulan ibu-ibu PKK dari RW 10, Kelurahan Sisir, 

Kota Batu.. Awal berdiri koperasi ini tidak memiliki dana yang cukup untuk memulai 

usaha, dan  memilih untuk menjalin kerjasama dengan PT Telekomunikasi Indonesia 

Tbk atau yang lebih dikenal dengan nama Telkom. Dengan adanya kerjasama dengan 

PT Telkom dan dana bantuan dari pemerintah, Brosem mampu membeli rumah 

produksi dan mesin untuk produksi. Oleh karena kerjasamanya dengan PT Telkom, 

daerah rumah produksi Brosem diberi nama “Kampung Maju Binaan Telkom, 

Brosem Agro Industri”. 
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Brosem adalah usaha yang bergerak dibidang pengolahan buah Apel. Apel 

dipilih sebagai bahan utama produk karena di Kota Batu mayoritas penduduknya 

berprofesi sebagai petani buah, terutama apel. Dengan melihat kondisi tersebut maka 

dipilihlah usaha dibidang pengolahan buah apel. Brosem memproduksi 2 jenis produk 

yang dihasilkan yaitu jenang apel dan sari apel. 

4.1.2 Visi dan Misi  Perusahaan 

Berikut ini adalah visi dan misi KSU Brosem : 

Visi : 

Brosem menjadi Ikon kota Batu sebagai sentra produksi olahan dan 

pemberdayaan masyarakat 

Misi : 

 Mengurangi pengangguran dengan memberdayakan ibu-ibu kelompok PKK 

yang ada dilingkungan sekitarnya 

 

4.1.3 Struktur Organisasi dan Deskripsi Tugas 

Pada tiap organisasi, baik yang berbentuk perusahaan, lembaga sosial maupun 

koperasi merupakan suatu kewajiban untuk memiliki struktur organisasi yang jelas 

dan juga diketahui oleh seluruh karyawannya. Struktur organisasi adalah kerangka 

penyusun organisasi yang menunjukkan hubungan, wewenang, dan tanggung jawab 

tiap anggota organisasi. Berikut adalah struktur organisasi dari Sari Apel Brosem : 
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Gambar 4.2 

Struktur Organisasi KSU Brosem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : KSU Brosem (2016) 
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Tugas utama jabatan dari masing-masing jabatan pada KSU Brosem adalah sebagai 

berikut : 

Tabel 4.1 

Keterangan Struktur Organisasi Brosem 

NO JABATAN KETERANGAN 

1 Ketua  Menyusun Visi, Misi, dan Tujuan perusaan serta 

bertanggung jawab atas perkembangan perusahaan 

2 Pengawas Sebagai pengawas dan pengontrol arah perkembangan 

perusahaan 

3 Manajer Bertanggung jawab atas operasional perusahaan sehari-hari 

4 Unit Toko Bertugas untuk melayani konsumen serta melakukan 

pencatatan penjualan 

5 Unit Produksi Bertugas untuk melakukan produksi setiap hari 

6 Unit 

Pengadaan 

Bertugas untuk mempersiapkan bahan baku serta menjaga 

agar persediaan bahan baku tetap tersedia 

7 Keuangan Mencacat segala macam transaksi baik penjualan, 

pembelian serta mengatur keuangan perushaan 

Sumber : KSU Brosem, (2016) 

4.2      Analisis Lingkungan Eksternal 

4.2.1 Analisis Lingkungan Jauh 

Pearce and Robison (2013) menjelaskan bahwa analisis Lingkungan Jauh 

(remote environment) terdiri atas factor-faktor yang berasal dari luar, dan biasanya 

tidak terkait dengan situasi suatu perusahaan. Lingkungan ini memberikan peluang 
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ancaman, dan batasan bagi perusahaan. Lingkungan jauh meliputi (1) ekonomi, (2) 

sosial, (3) politik, (4) teknologi, (5) ekologi. 

 
a. Faktor Ekonomi 

Kondisi ekonomi merupakan salah satu faktor penting yang harus 

dipertimbangkan dalam perencanaan strategi dan pengambilan keputusan organisasi. 

Salah satu hal yang dapat digunakan untuk melihat kondisi ekonomi kota Batu adalah 

pengeluaran perkapita penduduknya. Data hasil Susenas 2015 dapat memberikan 

informasi kesejahteraan masyarakat Kota Batu dengan indikator pengeluaran 

perkapita per bulan. Susenas 2015 menunjukkan bahwa penduduk dengan 

pengeluaran perkapita kurrang dari Rp 300.000 per bulan hanya sedikit yaitu sebesar 

3,46 persen. Sebanyak 42,07 persen penduduk di Kota Batu memiliki pengeluaran 

rata-rata per bulan lebih dari Rp 1.000.000 atau lebih dari Rp 35.000 per hari. 

Gambar 4.3 

Persentase Penduduk Kota Batu Menurut Kelompok Pengeluaran Per 

Kapita Per Bulan Tahun 2015 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : http://batukota.bps.go.id, 2016 
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Pada data tersebut dapat disimpulkan bahwa masyarakat Kota Batu mengalami 

peningkatan kesejahteraan. Hal ini ditunjukkan dengan semakin berkurangnya 

penduduk yang pengeluarannya < Rp 500.000,- perkapita setiap bulannya, yaitu 

sekitar 21,07 % lebih kecil daripada tahun 2014 (29,78 %) dan semakin 

bertambahnya rumah tangga yang memiliki pengeluaran > Rp 500.000,- perkapita 

setiap bulannya sebesar 78,93%, terjadi peningkatan dari tahun 2014 (70,22%). 

Dari data diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa terjadi peningkatan kesejahteraan 

warga Kota Batu pada tahun 2015, yang berarti akan terjadi peningkatan tingkat 

konsumsi. Hal ini merupakan kabar yang baik bagi pelaku bisnis, karena merupakan 

kesempatan yang baik untuk mengembangkan usahanya. 

 

b. Faktor Sosial 

Faktor sosial merupakan faktor tentang kebiasaan, tingkah laku dan pola pikir 

masyarakat. Kota Batu dengan kekayaan alam serta berbagai macam objek wisatanya 

mendeklarasikan diri sebagai Kota Wisata. Obyek wisata di Kota Batu sangat 

beragam, mulai dari wisata sejarah, pendidikan, keluarga, hingga alam. Sebagian 

besar penduduknya berprofesi sebagai pekebun, baik sayur maupun buah. 

Kawasan wisata pastilah tidak bisa lepas dari oleh-oleh atau produk khas daerah 

tersebut. Oleh karena itu banyak masyarakat Kota Batu menciptakan berbagai macam 

produk, baik pangan maupun non-pangan. 
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c. Faktor Politik 

Faktor politik adalah faktor eksternal yang berkaitan dengan kebijakan-kebijakan 

yang diambil oleh pemerintah. Bidang Perkoperasian merupakan bidang yang sudah 

lama menjadi focus pemerintah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta 

merupakan faktor penting dalam pembangunan perekonomian yang 

berkesinambungan. Dalam UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dijelaskan 

bahwa pembangunan koperasi merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah dan 

seluruh rakyat Indonesia yang diarahkan untuk membangun koperasi yang kuat dan 

mandiri berdasarkan prinsip koperasi sehingga mampu berperan serta untuk 

mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan 

UUD 1945. (www.depkop.go.id). Dalam usaha untuk terus mengembangkan bidang 

koperasi dan UMKM, pada tahun 2006 pemerintah membuat Lembaga keuangan 

bukan bank yang berada di bawah koordinasi Kementerian Koperasi dan UKM yang 

memiliki nama lengkap Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro 

Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM). Tujuan utama diciptakannya LPDB adalah 

guna memberdayakan serta meningkatkan baik kualitas maupun kuantitas agar 

memiliki competitive advantage dalam persaingan pasar baik dalam negeri maupun 

global. 

 

d. Faktor Teknologi 

Faktor teknologi merupakan faktor penting bagi tiap badan usaha, karena untuk 

beroperasi, sebuah badan usaha tidak akan bisa lepas dari teknologi. Teknologi dapat 

diibaratkan sebagai pedang bermata dua. Ketika sebuah badan usaha mampu 

 

http://www.depkop.go.id/


49 
  

 

memanfaatkannya dengan baik, maka teknologi akan memberikan kemudahan dan 

keuntungan, sebaliknya apabila tidak mampu memanfaatkan teknologi dengan baik, 

maka akan mendapatkan kesulitan dan ancaman dari teknologi itu sendiri. 

Di Kota Batu ,banyak badan usaha yang bergerak di bidang pengolahan apel, 

terutama sari apel. Hampir semua badan usaha tersebut sudah menggunakan 

teknologi yang mampu berproduksi dalam jumlah yang cukup besar. Dalam hal 

teknologi, Brosem masih kalah dengan pesaing-pesaingnya yang menggunakan 

teknologi yang lebih canggih. Tetapi, untuk sebuah unit usaha koperasi, Brosem bisa 

dikatakan sudah memiliki teknologi yang mumpuni untuk bersaing dengan 

perusahaan yang berukuran kecil-menengah. 

e. Faktor Ekologi 

Faktor Ekologi adalah lingkungan alam sekitar yang menunjang keberlangsungan 

perusahaan. Selain sebagai kota wisata, Kota Batu juga memiliki bidang pertanian 

dan perkebunan yang merupakan bidang yang ditonjolkan. Karena berada di 

ketinggian 700-1.700 meter di atas permukaan laut dan memiliki suhu udara rata-rata 

mencapai 12-19 derajat Celsius membuat tanaman perkebunan seperti apel, jeruk, 

strawberry, dan beraneka ragam sayur tumbuh subur. Sehingga bidang perkebunan 

Kota Batu mengalami perkembangan yang cukup pesat. 
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4.2.2 Analisis Lingkungan Industri 

Suyanto (2007) mengatakan bahwa lingkungan industri terdiiri dari faktor 

persaingan industry, hambatan masuk, produk substitusi, daya tawar pembeli, dan 

daya tawar pemasok. 

a. Persaingan Industri 

Tingkat persaingan industri bidang pengolahan apel di batu cukup tinggi. Hal ini 

dibuktikan dengan banyaknya produk olahan apel dengan berbagai macam merk. 

Salah satu merk sari apel yang mendominasi adalah Siiplah yang diproduksi oleh 

Kusuma AgroIndustri. Sari apel Brosem yang merupakan industry kecil hanya bisa 

menjadi market follower karena dalam hal teknologi, kuantitas produksi dan variasi 

produk tidak bisa menyaingi Kusuma Agroindustri. 

b. Produk Substitusi 

Produk substitusi adalah produk pengganti apabila tidak tersedianya produk yang 

diinginkan. Untuk produk substitusi sari apel brosem sangat banyak, seperti Siiplah, 

Flamboyan, dll. Dengan tersedianya banyak produk subtitusi, maka Brosem harus 

benar-benar memperhatikan kualitas, harga dan distribusi produknya agar 

pelanggannya tidak berpindah ke merk sari apel yang lain. 

c. Daya Tawar Pembeli 

Daya tawar pembeli memegang peranan yang cukup penting bagi perusahaan. 

Terutama bagi perusahaan yang bergerak di bidang produksi barang yang memiliki 

banyak pesaing dan produk substitusi. Dengan semakin banyaknya pesaing dan 

produk substitusi, maka konsumen akan semakin rawan untuk pindah menggunakan 
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produk lain. Untuk sari apel sendiri, banyak sekali produk lokal yang memproduksi 

sari apel, sehingga membuat daya tawar pembeli menjadi salah satu faktor penting 

yang harus dipertimbangkan guna mengembangkan produk untuk terus memenuhi 

permintaan dan kepuasan konsumen. 

d. Daya Tawar Pemasok 

Daya tawar pemasok adalah kekuasaan pemasok untuk menaikkan harga, karena 

terjadinya kenaikan permintaan bahan baku. Brosem sendiri memiliki hubungan yang 

baik dengan beberapa pemasok bahan baku (apel). Untuk bahan baku apel, Brosem 

menjalin kerjasama dengan paguyuban petani apel batu, karena beberapa petani apel 

juga adalah merupakan anggota koperasi dan adapula petani yang meminjam dana 

kepada koprasi untuk bertani apel. Sehingga para petani tersebut akan mengutaman 

pemenuhan kebutuhan apel Brosem. 

 

4.2.3 Analisis Lingkungan Operasional 

a. Posisi Bersaing 

Sebagai bentuk usaha yang tempat operasionalnya terbilang kecil, Brosem belum 

mampu mendominasi produk sari apel. Brosem juga belum bisa menyaingi 

perusahaan besar yang bergerak di bidang sari apel. Hal tersebut menjadikan Brosem 

sebagai follower market. 

b. Pasar Tenaga Kerja 

Sesuai dengan tujuan awal koperasi, yaitu untuk menyejahterakan anggotanya. 

Dalam hal ketenagakerjaan, Brosem hanya menggunakan tenaga kerja intern anggota 
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koperasi. Apabila Brosem membutuhkan tenaga kerja lebih, maka posisi yang 

dibutuhkan tersebut akan ditawarkan kepada anggota koperasi. 

 

4.3 Analisis Lingkungan Internal 

a. Manajemen 

Manajemen merupakan sebuah system yang bertugas untuk menjaga kelancaran 

operasional perusahaan. Manajemen memiliki 4 fungsi inti, yaitu Planning 

(perencanaan), Organizing (pengorganisasian), Actuating (aktualisasi), dan 

Controling (pengontrolan). Dalam hal planning, Brosem sudah memiliki pandangan 

yang jelas mengenai kemampuan, sumber daya dan juga rencana jangka pendek-

panjang. Dalam hal organizing, terlihat jelas bahwa para karyawan benar benar 

mengerti mengenai tugas dan kewajiban masing masing. Suasana kekeluargaan juga 

sangat terasa, hal tersebut di tunjukkan dengan sesekali para karyawannya saling 

berinteraksi dan bercanda satu sama lain saat bekerja. Hal ini dikarenakan para 

karyawan merupakan anggota koperasi dan tinggal dikawasan yang sama (tetangga), 

sehingga karyawan memiliki hubungan yang erat selain sebagai rekan kerja. Dalam 

hal actuating, manajemen selama ini hampir tidak pernah mengalami kegagalan 

dalam mencapai tujuan yang sudah direncanakan sebelumnya. Saat tujuan yang sudah 

direncakan tidak tercapai, manajemen Brosem selaku penyusun rencana sekaligus 

pelaksana melakukan evaluasi, untuk mencari informasi mengenai kegagalan 

pencapaian, dan informasi tersebut digunakan untuk penyusunan perencanaan yang 

selanjutnya. Sehingga perencanaan yang disusun tidak akan mengalami kegagalan 

yang sama dan menjadi lebih baik. Dalam controlling, manajemen Brosem membuat 
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aturan sanksi dan imbalan, maksudnya apabila ada karyawan yang melanggar aturan 

yang sudah disetujui dan ditetapkan bersama maka akan menerima sanksi, seperti 

peringatan sampai dengan pemotongan gaji. Sebaliknya apabila ada karyawan yang 

memiliki kinerja yang baik akan mendapatkan imbalan atas kinerjanya. Dengan 

demikian, selain dapat menjaga kelancaran operasional Brosem, para karyawan juga 

termotivasi dalam bekerja agar dapat mendapatkan imbalan serta menghindari sanksi 

yang sudah ditetapkan. 

 
b. Pemasaran 

Untuk hal pemasaran, Brosem tidak melakukan upaya-upaya khusus untuk 

memasarkan produknya. Dana yang dikeluarkan untuk melakukan promosi 

merupakan pertimbangan yang cukup berat karena Brosem merupakan badan usaha 

sebuah Koperasi. Oleh karena itu, Brosem melakukan pemasaran produknya melalui 

upaya-upaya yang minim biaya, seperti melaluin Media sosial dan website serta 

mouth to mouth marketing. Disamping itu, Karena Brosem merupakan badan usaha 

koperasi, Dinas Koperasi membantu memasarkan produk-produk dari Brosem. Selain 

upaya-upaya pemasaran tersebut, ada pula pihak eksternal yang secara tidak langsung 

membantu memasarkan produk produk Brosem yaitu konsumen yang tertarik untuk 

menjadi agen. Agen yang dimaksud adalah orang atau konsumen yang berniat untuk 

menjadi pihak kedua atau mediator bagi konsumen yang kesulitan untuk membeli 

produk Brosem secara langsung. 
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Guna mempermudah untuk mengetahui pemasaran dari suatu perusahaan, para ahli 

merumuskan bauran pesaran atau yang sering disebut 4P. Bauran pemasaran pada 

Brosem meliputi sebagai berikut : 

1. Product (Produk) 

Produk dari Brosem merupakan makanan dan minuman hasil olahan dari buah 

apel, yaitu sari apel, dan jenang apel. Mengingat Kota Batu merupakan kota yang 

terkenal dengan buah apel. Banyak usaha-usaha yang bergerak di bidang produk 

olahan apel, terutama sari apel. Brosem merupakan salah satu usaha yang tetap 

mampu bertahan di dalam persaingan pasar. Setelah menekuni usaha di bidang sari 

apel Brosem menyimpulkan bahwa faktor-faktor berikut adalah alasan mengapa 

Brosem masih bisa bertahan di dalam persaingan pasar. 

a. Menggunakan bahan yang berkualitas 

Brosem dalam produksinya selalu menggunakan bahan baku yang memenuhi 

strandar kualitas. Sebelum dilakukan pengolahan lebih lanjut, apel yang akan 

diolah harus melewati tahap penyortiran, sehingga apel-apel yang tidak memenuhi 

standar kualitas bisa disingkirkan. 

b. Meminimalisir penggunaan bahan kimia 

Para penikmat sari apel pasti memiliki kepekaan terhadap bahan kimia yang 

berbeda-beda, bagi penikmat sari apel yang memiliki perasa yang peka terhadap 

bahan kimia biasanya akan terasa tidak nyaman di tenggorokan. Oleh karena itu 

Brosem meminimalisir pengguanaan bahan kimia agar dapat dinikmati oleh 

konsumen tersebut 

c. Ketersediaan barang di pasar 
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Brosem menjalin kerjasama dengan banyak toko oleh-oleh dan agen penjual sari 

apel. Brosem juga memiliki jalur distribusinya sendiri, sehingga Brosem dapat 

mengontrol ketersediaan produknya dipasar. 

2. Price (Harga) 

Harga yang ditawarkan untuk produk Brosem mulai dari Rp 24.000–Rp45.000. 

Dengan harga tersebut diharapkan dapat dijangkau oleh konsumen dari berbagai 

macam segmen pasar.  

3. Place (Tempat) 

Lokasi pabrik Brosem terletak di Kota Batu tepatnya di Jl. Bromo, Gg I no.24, 

RT 01/RW10. Brosem memiliki outlet sendiri yang berjumlah satu outlet dan 

teletak di Jl. Bromo tepat disebrang gang lokasi pabrik Brosem berada. Dengan 

memilih lokasi outlet yang berdekatan dengan pabrik, Brosem mampu mengurangi 

biaya distribusi 

4. Promotion (Promosi) 

Brosem melakukan promosi untuk produknya dengan 2 cara, yang pertama 

yaitu dengan mempromosikan sendiri melalui media sosial dan website. Yang 

kedua, promosi yang dilakukan oleh Dinas Koperasi salah saatunya dengan cara 

mengadakan festival tahunan yang khusus untuk mempromosikan UMKM yang 

ada di kota Batu. 

 
c. Sumberdaya Manusia 

Sumberdaya manusia merupakan penggerak dalam setiap organisasi, semakin 

berkompeten sumberdaya manusia yang dimiliki organisasi maka dapat dipastikan 
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semakin mudah dan lancar organisasi tersebut berjalan. Dalam hal sumberdaya 

manusia ada beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu mengenai Rekrutmen 

karyawan, Penempatan Staff, Jadwal kerja, Gaji dan Tunjangan, serta Pelatihan 

Karyawan 

 Rekrutmen Karyawan 

Dalam Brosem, rekrutmen karyawan merupakan sesuatu hal yang jarang 

terjadi. Dikarenakan tingkat turn over karyawannya sangat rendah, maka sangat 

jarang Brosem melakukan perekrutan karyawan baru. Dalam melakukan 

perekrutan karyawan baru, Brosem menggunakan metode perekrutan tertutup. 

Maksudnya, Brosem tidak membuat pengumuman mengenai perekrutan karyawan 

kepada masyarakat umum, melainkan menawarkan posisi tersebut hanya kepada 

anggota koperasi. Dalam merekrut karyawan baru Brosem tidak meminta 

kriteria/persyaratan khusus. Syarat yang harus dipenuhi untuk mengisi posisi 

karyawan di Brosem adalah Bertanggungjawab, jujur, dan pekerja keras. 

 Penempatan Staff 

Penempatan staff dilakukan sesuai beban kerja dan jumlah karyawan Brosem. 

Berikut adalah daftar staff di tiap unit pekerjaan yang ada di Brosem : 

o Produksi     : 6 orang 

o Operator mesin   : 2 orang 

o Packing & Pengiriman : 6 orang 

o Pengadaan    : 1 orang 

o Admin   : 1 orang 

o Toko     : 4 orang 
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 Jadwal Kerja 

Karyawan Brosem memiliki jadwal kerja selama enam hari dalam satu 

minggu, mulai hari senin sampai sabtu. Untuk jam kerja, karyawan Brosem 

bekerja selama 8 jam sehari mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00 

Dengan 1 jam istirahat. 

 Gaji  

Gaji yang diberikan untuk para karyawan Brosem berbeda-beda tiap 

jabatannya. Selain itu, jumlah gaji yang diterima karyawannya tidak tentu, 

berubah-ubah sesuai dengan penjualan pada bulan tersebut.  

 Pelatihan Karyawan 

Untuk pelatihan karyawan, dari Brosem tidak melakukan pelatihan. Akan 

tetapi para karyawan menerima pelatihan seperti cara mengelola toko, 

menentukan jumlah  persediaan, pengelolaan keuangan, dll dari Dinas Koperasi 

 

d. Produksi/Operasional 

Kegiatan operasional Brosem berlangsung selama 8 jam dalam sehari, dimulai 

pada pukul 08.00-16.00 dengan satu jam istirahat pada pukul 12.00-13.00. penentuan 

jam kerja mulai pukul 08.00 diberlakukan karena hampir seluruh karyawan brosem 

adalah ibu rumah tangga yang harus mengurus kebutuhan rumah tangga untuk 

menyiapkan kebutuhan suami dan anak pada pagi hari. 

Sari apel selain dijadikan minuman sehari-hari, sering dijadikan suguhan untuk 

orang yang datang bertamu. Oleh karena itu ada waktu waktu tertentu dimana tingkat 

produksi harus dilipat gandakan, karena tingginya permintaan dari konsumen. 
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Melonjaknya permintaan dari konsumen terhadap produk Brosem biasanya terjadi 

pada musim liburan, pada saat Ramadhan dan juga menjelang idul fitri. Dengan 

tingginya permintaan dari pasar Brosem mewajibkan lembur untuk semua karyawan 

dan memperpanjang jam kerja hingga pukul 21.00. Selain memperpanjang jam kerja, 

pada saat-saat tersebut Brosem juga merekrut karyawan tambahan dari anggota 

koperasi untuk membantu operasional guna memenuhi permintaan pasar yang 

melonjak tinggi. 

 

4.4 Analisis Strategi 

4.4.1 Analisis Matriks EFE 

Analisis Matriks EFE digunakan untuk mengidentifikasi faktor-faktor 

eksternal dari KSU Brosem. Berikut adalah faktor-faktor eksternal yang ada pada 

KSU Brosem : 

A. Peluang 

 Meningkatnya tingkat pendapatan masyarakat 

Pertumbuhan ekonomi Kota Batu yang terjadi setiap tahunnya disertai dengan 

meningkatnya kesejahteraan penduduknya. Mengacu pada data dari 

http://batukota.bps.go.id, Kota batu mengalami peningkatan kesejahteraan dari 

tahun sebelumnya. Hal ini ditunjukkan dengan semakin berkurangnya 

penduduk yang pengeluarannya < Rp 500.000,- perkapita setiap bulannya, yaitu 

sekitar 21,07 % lebih kecil daripada tahun 2014 (29,78 %) dan semakin 

bertambahnya rumah tangga yang memiliki pengeluaran > Rp 500.000,- 

 

http://batukota.bps.go.id/
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perkapita setiap bulannya sebesar 78,93%, terjadi peningkatan dari tahun 2014 

(70,22%). 

Hal ini merupakan kabar yang baik bagi Brosem, mengingat kesejahteraan 

penduduk Kota Batu semakin meningkat dapat dipastikan kebutuhan yang 

harus dipenuhi juga akan meningkat. Sehingga kesempatan untuk 

mengembangkan pasar terbuka lebih lebar. 

 Meningkatnya kesadaran msyarakat terhadap produk lokal 

Semakin tingginya kesadaran masyarakat bahwa produk lokal tidaklah inferior 

dibandikan dengan produk produk luar negeri. Produk lokal Kota Batu, mulai 

banyak digemari di berbagai daerah lain. Kota Batu identic dengan buah apel, 

karena memang kondisi geografinya yang mendukung penduduk setempat 

untuk bertani apel, serta buah apel yang memang dijadikan ikon dari Kota Batu. 

sehingga banyak wisatawan yang berkunjung ke Kota Batu akan mencari 

produk-produk lokal yang khas, baik untuk konsumsi pribadi maupun untuk 

oleh-oleh. Sehingga secara tidak langsung hal ini menumbuhkan rasa bangga 

untuk masyarakatnya terhadap produk produk lokal Kota Batu. 

 Dukungan Pemerintah terdadap UMKM 

Pemerintah Kota Batu sangat mengapresiasi usaha-usaha lokal, karena UMKM 

lokal merupakan salah satu bidang penyumbang terbesar untuk pendapatan 

daerah. Pemerintah memiliki program LPDB dan KUR yang ditujukan untuk 

membantu pendanaan bagi UMKM dan Koperasi agar mampu mengembangkan 

usahanya. Dengan adanya program semacan ini kesempatan bagi Brosem untuk 
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mengembangkan usahanya menjadi semakin besar. Selain itu beberapa BUMN 

memiliki program program pemberdayaan usaha kecil dan koperasi, sehingga 

kesempatan untuk memulai usaha atau mengembangkan usaha kecil semakin 

terbuka lebar 

 Tingginya wisatawan yang datang ke Kota Batu 

Kota Batu merupakan daerah yang memiliki banyak kekayaan alam yang indah. 

Pemerintah setempat membuat Kota Batu dikenal karena memiliki banyak 

wisata alam yang dapat dinikmati oleh para wisatawan baik lokal maupun 

domestik. Dengan citra Kota Batu yang merupakan kota wisata, maka secara 

tidak langsung hal tersebut memberikan kesempatan bagi UMKM dan Koperasi 

setempat untuk memasarkan produknya kepada konsumen baru yang masih 

belum mengenal produknya.  

 Munculnya konsumen yang ingin menjadi agen penjual Brosem 

Sari apel dikenal sebagai minuman khas Kota Batu, sangat jarang ditemui 

daerah lain yang memproduksi sari apel. Oleh karena itu, tidak sedikit orang 

yang ingin menjadi agen penjual sari apel. Brosem menerima apabila ada yang 

ingin menjadi agen penjual produknya. Dengan demikian, secara tidak langsung 

Brosem dapat memperluas pasarnya karena produk sari apel Brosem akan 

dengan mudah didapatkan di daerah-daerah luar Kota Batu  

 Meningkatnya jumlah penduduk Kota Batu dan Malang 

Kota Batu bisa disebut daerah yang masih baru karena pada awalnya Kota Batu 

merupakan bagian dari Kabupaten Malang. Pada tanggal 6 Maret 1993. Kota 
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Batu melepaskan diri, dan membentuk pemerintahan sendiri. Sehingga UMKM 

dan Koperasi yang ada di Kota Batu tidak dapat dipungkiri pasti menargetkan 

Kota Batu dan Malang sebagai pangsa pasar utama. Malang dikenal sebagai 

salah satu kota yang memiliki banyak universitas. Dapat dipastikan tiap 

tahunnya, Malang akan mendapat kenaikan jumlah penduduk oleh para pelajar 

yang ingin melanjutkan pendidikannya di Malang. Hal ini secara tidak langsung 

memberikan peluang bagi Brosem untuk meningkatkan penjualannya. 

 

B. Ancaman  

 Munculnya pesaing di bidang yang sama 

Tidak dapat dipungkiri, sari apel merupakan salah satu produk unggulan yang 

dapat dibanggakan dari Kota Batu. oleh karena itu, warga setempat banyak 

yang membuka usaha di bidang pengolahan apel terutama sari apel. Hal ini 

merupakan ancaman bagi Brosem, karena semakin banyaknya produk sari apel 

yang tersedia di pasar maka akan semakin tinggi pula kemungkinan konsumen 

Brosem akan beralih pada produk sari apel lain 

 Perubahan selera konsumen 

Sari apel dapat dikatakan sebagai minuman yang sulit diolah, apabila apel tidak 

diolah dengan benar maka sari apel yang dihasilkan akan memiliki rasa yang 

tidak enak. Bahan kimia yang digunakan pula turut andil dalam menentukan 

rasa sari apel yang dihasilkan. Brosem memiliki produk yang memiliki rasa 

yang nikmat dengan meminimalisir penggunaan bahan kimia. Rasa sari apel 

Brosem didapatkan dari berkali-kali percobaan hingga mendapatkan racikan 
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yang dianggap tepat. Apabila ada produsen sari apel lain yang mampu 

memproduksi sari apel dengan rasa yang lebih disukai oleh konsumen maka hal 

tersebut merupakan ancaman bagi Brosem 

 Musim dan cuaca yang tidak stabil 

Apel merupakan buah yang sensitif dengan perubahan cuaca, apabila terlalu 

sering terkena hujan maka akan banyak buah apel yang busuk. Sebaliknya 

apabila cuaca terlalu kering dan jarang mendapatkna hujan, tanaman apel tidak 

akan mampu tumbuh dengan baik. Hampir sebagian besar petani buah apel di 

Kota Batu masih menggunakan metode tradisional, masih sedikit yang sudah 

mengguanakan metode modern yang mengguanakan rumah kaca. Sehingga 

para petani tersebut masih sangat bergantung pada keadaan cuaca. 

 Bahan Baku yang tidak selalu tersedia 

Selain cuaca yang berubah-ubah, hama merupakan ancaman yang sering 

dialami oleh petani apel. Hal ini menyebabkan turunnnya kualitas dan kuantitas 

apel. Secara tidak langsung, permasalahan ini mengancam usaha-usaha yang 

bergerak dibidang pengolahan apel. Karena dengan keadaan tersebut dapat 

mengganggu kelancaran produksi atau bahkan dalam keadaan yang lebih buruk, 

para produsen harus mengurangi kuota produksinya yang bisa berakibat tidak 

tersedianya produk dipasaran 
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 Keterlambatan bahan baku 

Brosem tidak bisa menghasilkan bahan baku yang digunakan untuk proses 

produksinya sendiri, sehingga harus membeli bahan baku ke pihak lain. 

Keterlambatan pengiriman bahan baku merupakan permasalahan yang biasa 

terjadi pada perusahaan-perusahaan yang membeli bahan baku pada pihak lain. 

Keterlambatan biasa terjadi karena permasalahan yang terjadi ada diluar kendali 

Brosem dan pihak penyedia bahan baku. Permasalahan yang biasa terjadi 

adalah terjadinya kecelakaan saat pengiriman dan bencana alam (longsor, 

banjir) 

 Tingginya tingkat fluktuasi harga bahan baku 

Kenaikan harga kebutuhan pokok seperti BBM pastinya akan memicu kenaikan 

pada bidang bidang lain. Biaya yang ditanggung Brosem untuk terus 

menjalankan operasionalnya tidak hanya biaya yang digunakan untuk membeli 

bahan baku. biaya-biaya umum lain seperti listrik, bahan bakar kompor, bahan 

bakar mesin pengemasan, serta biaya maintenance mesin, serta biaya 

perlengkapan kantor lain. Dengan terjadinya kenaikan harga kebutuhan umum 

dapat mengganggu kelancaran operasional Brosem 

 

Berdasarkan peluang dan ancaman yang telah dianalisis, kemudian faktor-faktor 

tersebut dimasukkan kedalam matriks EFE untuk diolah lebih lanjut dengan cara 

pemberian bobot dan rating. Berikut adalah Matriks EFE dari Brosem berserta rincian 

mengenai bobot dan rating: 
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Bobot : 

1. 0,00-0,04 : Kurang penting 

2. 0,05-0,08 : Sedikit penting 

3. 0,09-0,12 : Penting 

4. 0,13-0,16 : Sangat Penting 

5. 0,17-0,20 : Sangat penting sekali 

 

Rating 

1 : Sangat tidak berpengaruh 

2 : Tidak berpengaruh 

3 : Berpengaruh 

4 : Sangat berpengaruh 

 

Tabel 4.2 

Matriks EFE Brosem 

No Faktor Eksternal Utama Bobot Rating Skor 

PELUANG 

1 Meningkatnya tingkat pendapatan masyarakat 0,12 4 0,48 

2 Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap produk 

lokal 

0,08 3 0,24 

3 Dukungan Pemerintah terdadap UMKM 0,07 4 0,28 

4 Tingginya wisatawan yang datang ke Kota Batu 0,10 4 0,40 

5 Munculnya konsumen yang ingin menjadi agen 

penjual Brosem 

0,09 2 0,18 

6 Meningkatnya jumlah penduduk Kota Batu dan 

Malang 

0,08 4 0,32 

Sub Total 0,54  1,90 

 



65 
  

 

Lanjutan Tabel 4.2 

No Faktor Eksternal Utama Bobot Rating Skor 

ANCAMAN 

1 Munculnya pesaing di bidang yang sama 0,10 4 0,40 

2 Perubahan selera konsumen 0,06 3 0,18 

3 Musim dan cuaca yang tidak stabil 0,07 3 0,21 

4 Bahan Baku yang tidak selalu tersedia 0,07 3 0,21 

5 Keterlambatan bahan baku 0,07 3 0,21 

6 Tingginya tingkat fluktuasi harga bahan baku 0,09 3 0,27 

Sub Total 0,46  1,48 

Total 1  3,38 

Sumber : Data Diolah (2017) 

Berdasarkan hasil analisis di atas, dapat diketahui tentang faktor-faktor 

eksternal yang memiliki pengaruh besar bagi Brosem : 

a) Faktor peluang terbesar Brosem adalah faktor meningkatnya pendapatkan 

masyarakat dengan skor 0,48. Dengan meningkatnya pendapatan masyarakat, 

maka daya beli masyarakat juga meningkat sehingga kesempatan bagi Brosem 

semakin besar untuk meningkatkan penjualan. 

b) Faktor ancaman Brosem yang terbesar adalah munculnya pesaing yang sama 

dengan skor 0,40. Hal ini dapat dilihat melalui 2 perspektif, pertama dari 

perspektif konsumen, dengan munculnya pesaing dibidang produksi sari apel, 

maka konsumen akan disuguhkan dengan berbagai macam merk sari apel. Hal 
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ini meningkatkan kemungkinan konsumen Brosem untuk beralih pada merk 

lain, yang akan berefek pada penjualan dan pendapatan Brosem. Dari 

perspektif produsen, munculnya pesaing yang berberak di bidang yang sama, 

akan memiliki kesempatan dan ancaman yang sama, dan apabila pesaing yang 

baru tersebut memiliki modal, teknologi, dan SDM yang lebih baik maka hal 

inilah yang menjadikan ancaman terbsar bagi Brosem. 

c) Total hasil analisis EFE adalah 3,38 yang berarti Brosem memiliki 

kemampuan untuk merespon faktor eksternal diatas rata-rata. Hal ini 

menunjukkan bahwa Brosem mampu memanfaatkan peluang dan 

menghindari ancaman dengan baik 

 

4.4.2 Analisis Matriks IFE 

Analisis Matriks IFE digunakan untuk menganalisis faktor-faktor internal yang 

ada pada Brosem. Berikut adalah faktor-faktor yang internal yang ada pada Brosem 

A. Kekuatan 

 Produk yang dihasilkan minim bahan kimia 

Salah satu keunggulan Brosem adalah memproduksi sari apel dengan 

meminimalisir penggunaan bahan kimia. Jika dibandingkan dengan produk sari 

apel lain, Brosem memiliki batas kadaluarsa yang lebih rendah yaitu 6 bulan, 

sedangkan beberapa produk sari apel lain ada yang mampu bertahan selama 

satu tahun setelah produksi. Dari segi rasa, produk Brosem akan terasa 

menyegarkan walaupun dikonsumsi dalam jumlah yang cukup banyak. 

Sedangkan beberapa produk sari apel lain, bila dikonsumsi dalam jumlah yang 
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cukup banyak akan menyebabkan rasa tidak nyaman ditenggorokan 

dikarenakan penggunaan bahan kimia. 

 Suasana kerja yang kekeluargaan 

Suasana kerja di Brosem terasa hangat dan kekeluargaan, hal ini dikarenakan 

semua pegawai Brosem adalah tetangga yang berasal dari warga RW 10 

kecamatan Batu. Atmosfer kekeluargaan yang terasa di pabrik Brosem berasal 

dari kesamaan latar belakang dari para karyawannya yang merupakan anggota 

koperasi dan persatuan ibu-ibu PKK RW 10 yang juga merupakan tetangga. 

Dengan saling mengenal dan memahami karakteristik dari masing-masing 

karyawan tersebut terciptalah kondisi kerja yang nyaman. 

 Memiliki sistem distribusi produk sendiri 

Sistem distribusi merupakan suatu hal yang penting bagi perusahaan terutama 

perusahaan yang bergerak di bidang industri. Sistem distribusi merupakan 

jembatan penyambung antara produsen dengan pasar(konsumen). Dengan 

memiliki sistem distribusi sendiri dan tidak tidak bergantung pada 

pihak(distributor) eksternal, Brosem bisa mengatur jalur distribusi yang 

dianggap paling tepat dan efisien. Selain itu dalam jangka panjang dengan 

memiliki jalur distribusi sendiri akan mampu memotong biaya yang 

dikeluarkan untuk distribusi dibandingkan dengan menggunakan 

pihak(distributor) eksternal. 
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 Perekrutan karyawan minim biaya 

Perekrutan karyawan merupakan salah satu kegiatan yang cukup menyita 

waktu, tenaga, dan dana, untuk mendapatkan karyawan yang dianggap sesuai 

dengan kriteria dan beguna bagi perusahaan. Perekrutan karyawan di Brosem 

berbeda dengan perekrutan karyawan pada umumnya. Karena Brosem 

merupakan sebuah usaha koperasi, apabila Brosem membutuhkan tenaga 

kerja/karyawan tambahan maka akan langsung merekrut anggota koperasi yang 

lain untuk mengisi kekosongan tersebut,s ampai saat ini Brosem tetap 

memegang teguh prinsip koperasi untuk memberdayakan dan mensejahterakan 

setiap anggota koperasi. Semua karyawan Brosem merupakan warga RW 10 

kecamatan Batu. 

 Rendahnya tingkat turn over karyawan 

Tingginya tingkat turn over karyawan merupakan salah satu hal yang 

merugikan bagi perusahaan, selain kehilangan asset SDM, perusahaan juga 

harus mengadakan perekrutan untuk mengisi kekosongan tersebut dan 

melakukan pelatihan apabila diperlukan. Rendahnya tingkat turn over karyawan 

Brosem merupakan suatu hal yang patut dibanggakan. Sejak berdirinya usaha 

ini 13 tahun yang lalu, pergantian karyawan hanya terjadi satu kali. Pergantian 

karyawan teradi pada bagian kepala divisi pengadaan, dikarenakan faktor usia. 

 Memiliki modal yang kuat 

Memiliki modal yang maksudnya adalah dalam hal permodalan, Brosem 

memiliki berrbagai pilihan yang bisa diambil untuk mendapatkan modal, seperti 
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: (1) Menjual saham Brosem, (2) Pinjaman kepada PT. Telkom, (3) Melakukan 

pinjaman kepada Dinas Koperasi, (4) Mengambil pinjaman melalui program 

pemerintah seperti KUR dan LPDB, (5) Melakukan pinjaman kepada Bank. 

Dengan melihat banyaknya opsional permodalan yang bisa diambil, Brosem 

tidak akan mengalami permasalahan besar yang diakibatkan karena kurangnya 

modal 

B. Kelemahan 

 Minimnya usaha pengelolaan limbah 

Proses produksi sari apel hanya membutuhkan sari dari buah apel, dan apabila 

buah apel selesai melewati proses produksi akan menjadi limbah karena sudah 

tidak bisa digunakan. Limbah tersebut tidak ada proses pengelolaan, dan hanya 

diletakkan dalam karung dan ditumpuk di bagian depan pabrik untuk diambil 

oleh tukang sampah. Tukang sampah datang untuk mengambil karung-karung 

limbah setiap 3 hari sekali. Selama 3 hari karung-karung yang berisi limbah 

tersebut menumpuk di depan pabrik dan mengeluarkan aroma yang tidak sedap. 

 Pabrik yang kecil 

Ukuran pabrik Brosem melakukan proses produksi sejak awal berdirinya 

hingga saat ini tidak pernah berubah. Brosem melakukan kegiatan produksinya 

di pabrik yang pada awalnya adalah sebuah rumah. Dengan ukuran tempat 

produksinya lebih cocok untuk disebut sebagai rumah produksi ketimbang 

pabrik. Dengan kegiatan produksi yang tinggi, akan lebih baik apabila pihak 
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Brosem melakukan renovasi atau memindahkan tempat produksinya ke 

bangunan yang lebih luas. 

 Tidak ada sistem cuti  

Brosem tidak meiliki sistem cuti. Apabila ada karyawan yang sakit atau 

memiliki urusan keluarga yang berhalangan untuk bekerja, maka karyawan 

tersebut cukup mengabari kepala divisinya bahwa ia berhalangan hadir. Dan 

apabila ada karyawan yang berhalangan hadir, maka tanggungan pekerjaan 

karyawan tersebut dilimpahkan kepada rekan satu divinya, sehingga rekan-

rekannya mendapatkan beban tambahan dari karyawan yang tidak masuk 

tersebut. 

 Website dan media sosial yang tidak terurus 

Di era perkembangan teknologi yang sangat pesat, teknologi dan internet 

merupakan sarana yang sangat baik untuk memasarkan produk serta media bagi 

konsumen untuk memberikan tanggapan baik kritik maupun saran, sehingga 

perusahaan dapat lebih mengerti keadaan dan keinginan dari konsumen. 

Website dan facebook merupakan ide dari manajemen dan dikelola langsung 

oleh manajer. Pada awalnya website dan facebook dikelola dengan baik oleh 

manajer, akan tetapi karena memiliki banyak kesibukan, saat ini website dan 

facebook sudah tidak lagi terurus, Brosem sendiri juga tidak memiliki 

bagian/divisi untuk mengelolanya. 
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 Harga produk yang sedikit lebih mahal daripada pesaing 

Sari apel merupakan produk khas daerah Kota Batu dan Malang. Di wilayah 

Kota Batu dan Malang sendiri banyak ditemukan sari apel dengan berbagai 

macam merk. Melihat banyaknya merek sari apel yang beredar dipasar, harga 

merupakan faktor yang memiliki dampak besar dalam mempengaruhi minat 

beli konsumen. Dengan memasang harga yang sedikit lebih mahal dibanding 

harga yang ditawarkan pesaing, Brosem ingin berfokus pada rasa dan kualitas. 

 Rangkap Jabatan 

Brosem memiliki beberapa karyawan yang bertanggung jawab pada lebih dari 

satu departemen. Pada unit Pengadaan dan bagian keuangan, hanya ditempati 

oleh satu karyawan. Sementara kedua departemen ini memegang peranan yang 

sangat penting pada kelancaran operasional Brosem. Dengan hanya ditangani 

oleh satu karyawan saja tentu saja beban yang ditanggung oleh karyawan 

tersebut sangatlah besar. Oleh karena itu manajer dan wakil manajer juga 

memiliki tanggungjawab secara khusus untuk membantu dan bekerja pada dua 

departemen ini. Bpk IR. H Riyanto yang memiliki jabatan sebagai Manajer juga 

memiliki tanggungjawab khusus pada departemen keuangan untuk  membantu 

melakukan dan memeriksa pencatatan, dan rekap transaksi keuangan Brosem. 

Bpk. Sugeng Pribadi sebagai wakil manajer juga memiliki tanggungjawab pada 

unit pengadaan untuk menjaga ketersediaan semua bahan baku. 

Kemudian faktor-faktor tersebut dimasukkan kedalam matriks EFE untuk 

diolah lebih lanjut dengan cara pemberian bobot dan rating.  
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Bobot : 

1. 0,00-0,04 : Kurang penting 

2. 0,05-0,08 : Sedikit penting 

3. 0,09-0,12 : Penting 

4. 0,13-0,16 : Sangat Penting 

5. 0,17-0,20 : Sangat penting sekali 

 

Rating 

1 : Sangat tidak berpengaruh 

2 : Tidak berpengaruh 

3 : Berpengaruh 

4 : Sangat berpengaruh 

 

Tabel 4.3 

Matriks IFE Brosem 

No Faktor Internal Utama Bobot Rating Skor 

KEKUATAN 

1 Produk yang dihasilkan minim bahan kimia 0,09 4 0,36 

2 Suasana kerja yang kekeluargaan 0,08 3 0,24 

3 Memiliki sistem distribusi sendiri 0,07 3 0,21 

4 Perekrutan karyawan minim biaya 0,06 3 0,18 

5 Rendahnya tingkat turn over karyawan 0,07 3 0,21 

6 Memiliki modal yang kuat 0,10 4 0,40 

Sub Total 0,47  1,6 
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Lanjutan tabel 4.3    

No Faktor Internal Utama Bobot Rating Skor 

KELEMAHAN 

1 Minimnya usaha pengelolaan limbah 0,07 2 0,14 

2 Pabrik yang kecil 0,08 2 0,16 

3 Tidak ada sistem cuti  0,11 2 0,22 

4 Website dan media sosial yang tidak terurus 0,09 2 0,18 

5 Harga produk yang sedikit lebih mahal daripada 

pesaing 

0,10 2 0,20 

6 Rangkap jabatan 0,08 2 0,16 

Sub Total 0,53  1,06 

Total 1  2,66 

Sumber : Data Diolah (2017) 

Berdasarkan hasil analisis di atas, dapat diketahui tentang faktor-faktor internal 

yang memiliki pengaruh besar bagi Brosem : 

a) Faktor kekuatan terbesar Brosem adalah memiliki modal yang kuat dengan skor 

0,40 karena Brosem memiliki banyak sumber modal yang bisa digunakan untuk 

operasional serta pengembangan Brosem. Berikut adalah beberapa sumber 

permodalan Brosem :  

 Modal Awal Brosem berasal dari Pinjaman BLM kelurahan Sisir Kota Batu 

sebesar Rp 3.000.000,- 

 Bantuan dari PKK Kota Batu sejumlah Rp 5.000.000 

 Saham dari warga RW 10 kelurahan Sisir Rp 325.000.000 
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 Pinjaman lunak dari PT TELKOM Jatim Rp 250.000.000 

 Bantuan Presiden RI sebesar Rp 125.000.000 

Saat ini, sumber modal yang berasal dari pinjaman kepada pihak lain sudah 

dilunasi, sehingga apabila Brosem membutuhkan modal tambahan untuk 

melakukan operasional ataupun pengembangan usaha, pihak pihak tersebut 

menawarkan bantuan untuk membantu masalah permodalan. 

b) Faktor kelemahan Brosem yang memiliki bobot teringgi (0,22) adalah tidak 

adanya sistem cuti. Dengan tidak adanya sistem cuti, kinerja karyawan dan 

operasional akan sedikit mengalami penurunan. Hal ini dikarenakan, apabila 

seorang karyawan berhalangan untuk kerja (sakit ataupun urusan keluarga), maka 

beban kerja karyawan tersebut harus ditanggung oleh karyawan lain yang bekerja 

pada hari itu. Sehingga beban untuk karyawan pada hari itu menjadi bertambah, 

hal tersebut bisa menyebabkan kelelahan pada karyawan karena harus memenuhi 

target produksi pada hari itu dengan lebih sedikit karyawan. Hal ini dapat 

mengganggu operasional karena kemungkinan terjadinya kesalahan akan 

meningkat. 

c) Total hasil analisis IFE adalah 2,66 yang berarti posisi internal Brosem berada 

diatas rata-rata (2,50). Internal yang berada diatas rata-rata menunjukkan bahwa 

Brosem memililki kondisi internal yang mampu bersaing didalam industri 

pengolahan sari apel. 
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4.4.3 Matriks SWOT 

Matriks SWOT adalah sebuah alat manajemen yang digunakan untuk 

menganalisis faktor-faktor yang diperoleh dari analisis IFE dan EFE. Matriks SWOT 

merupakan alat yang sangat membantu manajemen untuk menentukan alternatif-

alternatif strategi yang dapat diambil oleh perusahaan, yang secara garis besar dibagi 

menjadi 4 jenis strategi, yaitu : Strategi SO, strategi SW, Strategi WO dan strategi 

WT. Berikut adalah gambaran Matriks SWOT  yang disusun dengan  melihat 

kekuatan-kelemahan internal dan peluang-ancaman eksternal yang dimiliki oleh 

Brosem : 
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Gambar 4.4 

Matriks SWOT Brosem 

 Kekuatan (S) 

1. Minim bahan kimia 

2. Suasana kerja yang 

kekeluargaaan 

3. Memiliki sistem 

distribusi sendiri 

4. Perekrutan karyawan 

minim biaya 

5. Rendahnya tingkat 

turnover karyawan 

6. Memiliki modal yang 

kuat 

Kelemahan (W) 

1. Minim pengolahan 

limbah 

2. Pabrik yg kecil 

3. Tidak ada sistem 

cuti 

4. Website dan media 

sosial yg tidka 

terurus 

5. Harga produk 

sedikit lebih mahal 

6. Rangkap jabatan 

Peluang (O) 

1. Meningkatnya tingkat 

pendapatan masyarakat 

2. Meningkatnya kesadaran 

terhadap produk lokal 

3. Dukungan Pemerintah 

terdadap UMKM 

4. Tingginya wisatawan 

yang datang ke Kota 

Batu 

5. Munculnya agen penjual 

Brosem 

6. Meningkatnya jumlah 

penduduk Kota Batu dan 

Malang 

Strategi SO 

1. Melakukan penetrasi 

pasar, pengembangan 

pasar dan pengembangan 

produk (S6,O3) 

2. Mengembangkan media 

promosi untuk 

membantu pemasaran 

produk (S1,O2) 

3. Menambah jumlah 

karyawan (S4,O6) 

Strategi WO 

1. Melakukan 

perbaikan/perluasan 

pabrik (W2,O3) 

2. Membuat sistem 

pemasaran untuk 

membantu 

pemasaran produk 

(W4,O2) 

3. Mengembangkan 

sistem 

pengolahan/pengelo

laan 

limbah(W1,O3) 

Ancaman (T) 

1. Munculnya pesaing 

dibidang yang sama 

2. Perubahan selera 

konsumen 

3. Musim dan cuaca yg 

tidak stabil 

4. Bahan baku yg tidak 

selalu tersedia 

5. Keterlambatan bahan 

baku 

6. Tingginya tingkat 

fluktuasi bahan baku 

Strategi ST 

1. Menjaga penggunaan 

bahan kimia seminimal 

mungkin (S1,T1) 

2. Memperhitungkan  

tingkat produksi guna 

mencegah terjadinya 

penurunan margin 

penjualan yang 

berlebihan (S6,T6) 

3. Menguatkan integrasi 

kebelakang (S3,T5) 

Strategi WT 

1. Menambah mesin 

guna memotong 

biaya 

produksi/menguran

gi karyawan serta 

menurunkan target 

produksi (W5,T6) 

2. Memperbaiki/mem

perluas pabrik 

(W2,T1) 

3. Membuat sistem 

pemasaran sendiri 

guna menguatkan 

posisi produk di 

pasar (W4,T1) 

Sumber : Data diolah (2017) 
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Setelah dilakukan analisis mengenai faktor-faktor internal dan eksternal 

dengan menggunakan matriks EFE dan IFE, diketahui bahwa pada internal Brosem 

kelemahan memiliki skor 1,06 dan kekuatan memiliki point 1,60. Sedangkan pada 

eksternalnya, peluang mendapat skor 1,90 dan lebih tinggi ketimbang ancaman yang 

mendapat skor 1,48. Dengan melihat hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa Brosem 

sebaiknya menerapkan strategi SO.  

 

4.4.4 Matriks Internal Eksternal (IE) 

Analisis Internal-Eksternal (IE) digunakan untuk memetakan skor matriks 

EFE dan IFE sehingga Brosem mengetahui posisi strategis dan alternatif strategi yang 

sebaiknya diambil. Pada analisis EFE Brosem mendapatkan skor 3,38 sedangkan 

pada analisis IFE Brosem mendapatkan skor 2,66. Setelah mengetahui skor EFE dan 

IFE Brosem, kemudian skor tersebut dimasukkan kedalam matiks IE yang terdiri dari 

9 sel untuk mengetahui posisi strategis Brosem. Berikut adalah hasil analisis dari 

matriks Internal-Eksternal (IE) : 
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Gambar 4.5 

Matriks IE Brosem 

 
Sumber : Data Diolah (2017) 

 

Berdasarkan data dari analisis EFE dan IFE, posisi Brosem berada pada 

koordinat 3,38;2,66 pada matriks IE. Hal ini membuat posisi Brosem berada dalam 

sel II, yang digambarkan sebagai kondisi grow and build. Strategi yang cocok 

diterapkan pada kondisi grow and build adalah strategi intensif seperti penetrasi 

pasar, pengembangan pasar, pengembangan produk atau strategi terintegrasi seperti 

integrasi kedepan, integrasi kebelakang dan intergrasi horizontal.  
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4.4.5 Matriks QSPM 

Matriks QSPM (Quantitative Strategic Planning Matriks) merupakan alat 

manajemen yang digunakan untuk pengambilan keputusan secara objektif berdasaran 

faktor-faktor internal dan eksternal Brosem. Berdasarkan hasil analisis dari matriks 

diperoleh beberapa alternatif strategi seperti integrasi kedepan, integrasi kebelakang, 

integrasi horizontal, pengembangan produk, pengembangan pasar, dan penetrasi pasar 

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Brosem, diantara alternatif strategi 

Matriks IE yang bisa digunakan, penetrasi pasar, pengembangan pasar dan 

pengembangan produk adalah strategi yang memiliki kecocokan paling tinggi dengan 

Brosem dibandingkan alternatif strategi lainnya.  

Untuk integrasi kebelakang, Brosem sudah menjalin kerjasama dengan 

beberapa petani apel dan selama 13 tahun berjalan, Brosem tidak memiliki kendala 

yang serius karena para petani selalu menyediakan pasokan apel yang dibutuhkan 

Brosem untuk beroperasi. Untuk Intergrasi kedepan, Brosem memiliki jalur distribusi 

sendiri yang cukup sederhana dan sepenuhnya dikendalikan oleh Brosem dan tidak 

memerlukan distributor untuk mendistribusikan produknya. Selama jalur distribusi 

yang dimiliki Brosem tidak memiliki masalah dan mampu mendistribusikan 

produknya dengan baik maka akan lebih baik modalnya dialokasikan pada alternatif 

strategi yang lain. Sedangkan untuk integrasi horizontal, mengingat Brosem 

merupakan sebuah Koperasi pihak Brosem sendiri mengatakan bahwa intergrasi 

horizontal akan sangat sulit dilakukan dan kemungkinannya sangat kecil bagi Brosem 

untuk melakukan integrasi horizontal. Oleh karena itu dalam matriks QSPM berikut, 
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Brosem akan berfokus pada Strategi penetrasi pasar, strategi pengembangan pasar 

dan pengembangan produk. 

Dasar pengisian matriks QSPM adalah dengan memberikan skor pada kolom 

AS dam kemudian mengalikan dengan bobot sehingga akan menghasilkan total AS, 

berikut penjelasannya : 

1. AS (Attractive Score) adalah nilai daya Tarik relatif penerapan dari masing-

masing faktor yang ada 

2. TAS (Total Attactive Score) adalah total nilai AS dari masing-masing strategi 

yang ditawarkan 

Kemudian AS pada kolom QSPM diisi sesuain nilai sebagai berikut : 

 Tidak memiliki daya tarik : 1 

 Daya tarik rendah  : 2 

 Daya tarik sedang  : 3 

 Daya tarik tinggi  : 4 

Berikut adalah analisis Matriks QSPM dari Brosem : 
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Tabel 4.4 

Analisis Matriks QSPM 

      
Penetrasi 

Pasar 

Pengembangan 

Pasar 

Pengembangan 

Produk 

NO 
FAKTOR EKSTERNAL 

UTAMA 
BOBOT AS TAS AS TAS AS TAS 

PELUANG 

1 
Meningkatnya tingkat 

pendapatan masyarakat 
0,12 4 0,48 4 0,48 4 0,48 

2 

Meningkatnya kesadaran 

masyarakat terhadap 

produk lokal 
0,08 3 0,24 1 0,08 3 0,24 

3 
Dukungan Pemerintah 

terdadap UMKM 
0,07 2 0,14 2 0,14 3 0,21 

4 
Tingginya wisatawan yang 

datang ke Kota Batu 
0,1 2 0,2 2 0,2 3 0,3 

5 

Munculnya konsumen 

yang ingin menjadi agen 

penjual Brosem 

0,09 1 0,09 4 0,36 2 0,18 

6 

Meningkatnya jumlah 

penduduk Kota Batu dan 

Malang 

0,08 2 0,16 1 0,08 2 0,16 

  TOTAL PELUANG 0,54   1,31   1,34   1,57 

ANCAMAN 

1 
Munculnya pesaing di 

bidang yang sama 
0,1 4 0,4 2 0,2 3 0,3 

2 
Perubahan selera 

konsumen 
0,06 1 0,06 1 0,06 3 0,18 

3 
Musim dan cuaca yang 

tidak stabil 
0,07 1 0,07 1 0,07 1 0,07 

4 
Bahan Baku yang tidak 

selalu tersedia 
0,07 1 0,07 1 0,07 1 0,07 

5 Keterlambatan bahan baku 0,07 1 0,07 1 0,07 1 0,07 

6 
Tingginya tingkat fluktuasi 

harga bahan baku 
0,09 1 0,09 3 0,27 2 0,18 

  TOTAL ANCAMAN 0,46   0,76    0,74    0,87 

  TOTAL BOBOT 

EKSTERNAL 
1   2,07    2,08    2,44 
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Lanjutan Tabel 4.4 

      
Penetrasi 

Pasar 

Pengembangan 

Pasar 

Pengembangan 

Produk 

NO 
FAKTOR INTERNAL 

UTAMA 
BOBOT AS TAS AS TAS AS TAS 

KEKUATAN 

1 
Produk yang dihasilkan 

minim bahan kimia 
0,09 1 0,09 1 0,09 3 0,27 

2 
Suasana kerja yang 

kekeluargaan 
0,08 1 0,08 1 0,08 1 0,08 

3 
Memiliki sistem distribusi 

sendiri 
0,07 3 0,21 3 0,21 1 0,07 

4 
Perekrutan karyawan 

minim biaya 
0,06 1 0,06 1 0,06 1 0,06 

5 
Rendahnya tingkat turn 

over karyawan 
0,07 1 0,07 1 0,07 1 0,07 

6 Memiliki modal yang kuat 0,1 4 0,4 4 0,4 4 0,4 

  TOTAL KEKUATAN 0,47   0,91   0,91   0,95 

ANCAMAN 

1 
Minimnya usaha 

pengelolaan limbah 
0,07 1 0,07 1 0,07 2 0,14 

2 Pabrik yang kecil 0,08 1 0,08 2 0,16 3 0,24 

3 Tidak ada sistem cuti  0,11 1 0,11 1 0,11 1 0,11 

4 
Website dan media sosial 

yang tidak terurus 
0,09 4 0,36 3 0,27 1 0,09 

5 

Harga produk yang sedikit 

lebih mahal daripada 

pesaing 
0,1 3 0,3 3 0,3 2 0,2 

6 Rangkap jabatan 0,08 1 0,08 1 0,08 1 0,08 

  TOTAL KELEMAHAN 0,53   1   0,99   0,86 

  TOTAL BOBOT 

INTERNAL 
1   1,91 

  
1,76 

  
1,81 

  
TOTAL BOBOT 

INTERNAL-

EKSTERNAL 

    3,98   3,84   4,25 

                                                                          Sumber: Data diolah (2017) 
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Berdasarkan hasil analisis matriks QSPM, Strategi pengembangan produk 

memiliki nilai yang paling besar yaitu 4,25 dibandingkan dengan strategi penetrasi 

pasar dan strategi pengembangan pasar yang mendapat nilai 3,98 dan 3,84. Dengan 

demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa, strategi pengembangan produk adalah 

alternatif strategi yang paling baik untuk Brosem. Strategi pengembangan produk 

strategi yang berfokus pada peningkatan kualitas, melakukan inovasi pada produk 

yang sudah ada ataupun membuat produk yang benar-benar baru. Dalam hal ini, 

strategi yang bisa diambil oleh Brosem adalah sebagai berikut : 

Brosem memiliki prinsip untuk tetap meminimalisir penggunaan bahan kimia, 

dan mementingkan kealamian dari produknya. Sehingga akan sangat sulit untuk 

melakukan inovasi seperti menambah varian rasa dari produknya, karena hal tersebut 

memerlukan campuran dari bahan-bahan kimia. Sehingga strategi yang 

memungkinkan untuk dilakukan adalah melakukan inovasi kemasan, produk sari apel 

yang beredar dipasaran sebagian besar memiliki kemasan yang sama, yaitu kemasan 

120ml. Dengan membuat variasi jenis ukuran kemasan, seperti ukuran cup 220ml, 

ukuran botol kecil 300ml, ukuran botol sedang 600ml, atau bahkan ukuran botol 

besar 1500ml. dengan adanya variasi ukuran kemasan, diharapkan Brosem akan 

mampu untuk menambah minat konsumen untuk mengkonsumsi produk sari apelnya. 

Menghidupkan kembali produk jenang apel. Produk jenang apel merupakan 

produk pertama KSU Brosem yang saat ini sudah hampir tidak pernah diproduksi 

lagi. Jenang apel sendiri terbuat dari apel hasil produksi sari apel. Saat ini apel yang 

telah menjalani proses produksi untuk sari apel, hanya menjadi limbah dan tidak 
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memiliki kegunaan apapun. Dengan menghidupkan kembali produk jenang apel, 

selain tidak memerlukan tambahan jumlah bahan baku, juga mampu mengurangi 

limbah yang dikeluarkan dari sisa produksi sari apel. Disamping itu juga dapat 

menambah pendapatan dari KSU Brosem sendiri. Tetapi perlu digaris bawahi bahwa 

apabila ingin menghidupkan kembali produk jenang apel, harus didukung dengan 

usaha-usaha pemasaran yang baik. Jadi untuk melakukan strategi ini pertama-tama 

Brosem harus membuat sistem pemasaran terlebih dahulu. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan sebelumya, maka dapat ditarik 

beberapa kesimpulan berikut : 

1. Berdasarkan hasil analisis eksternal, faktor peluang yang memiliki skor paling 

tinggi adalah meningkatnya pendapatan masyarakat. Sementara faktor ancaman 

terbesar adalah munculnya pesaing dibidang yang sama. Sedangkan dari sisi 

lingkungan internalnya, faktor kekuatan yang memiliki skor tertinggi adalah 

memiliki modal yang kuat. Sedangkan faktor kelemahan terbesarnya adalah tidak 

ada sistem cuti.  

 

2. Berdasarkan hasil analisis SWOT dan IE  diperoleh matriks QSPM yang 

menunjukkan bahwa Brosem memiliki 3 strategi yang paling memungkinkan 

untuk dilakukan, yaitu strategi penetrasi pasar, strategi pengembangan produk 

dan strategi pengembangan pasar. Setelah dilakukan analisis berdasarkan data-

data yang diperoleh, strategi pengembangan produk merupakan strategi yang 

paling cocok untuk diterapkan. 
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2.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan, berikut adalah saran yang 

dapat diberikan kepada Brosem : 

1. Dengan melihat kondisi Brosem, hendaknya Brosem lebih mengoptimalkan 

kekuatan internalnya dengan melakukan beberapa perbaikan guna mengatasi 

kelemahan-kelemahan internal yang ada saat ini, karena beberapa hal seharusnya 

masih bisa diperbaiki dan dioptimalkan. Seperti pabrik yang terlalu sempit untuk 

usaha yang sudah berjalan selama 13 tahun dan memiliki tingkat produksi yang 

cukup tinggi. Sebaiknya Brosem melakukan perbaikan dan perluasan terhadap 

pabriknya dan membuat sistem pengolahan limbah hasil produksi agar karyawan 

lebih nyaman dan lebih produktif saat bekerja 

 

2. Melihat semakin banyaknya usaha-usaha yang bergerak di bidang pengolahan 

buah apel, terutama sari apel, Brosem harus terus melakukan inovasi-inovasi 

baru, baik dari sisi produk maupun manajemen. Dari sisi produk, Brosem bisa 

membuat variasi kemasan dari produk sari apelnya dan bisa menghidupkan 

kembali produk jenang apel. Dari sisi manajemen, Brosem bisa melakukan 

pengoptimalan struktur perusahaan sehingga tidak ada rangkap jabatan  

 

3. Agar terus mampu bersaing didalam bisnis pengolahan sari apel, sebaiknya 

Brosem mulai berpikir untuk mengembangkan sistem marketingnya. Dengan 

memiliki departemen pemasaran sendiri selain mampu menambah daya saing 

dengan pesaing lokal, Brosem juga mampu memasarkan produknya ke seluruh 

penjuru Indonesia melalui media sosial dan internet 
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LAMPIRAN 

 

Daftar Pertanyaan Umum 

1. Bagaimana sejarah awal pendirian KSU Brosem? 

Jawaban : “Awalnya Brosem itu didirkan oleh oleh kelompok ibu-ibu PKK sini buat 

bantu-bantu ekonomi keluarganya, soalnya rata-rata suaminya itu buruh atau 

gak petani. Terus di sini kan daerah  perkebunan, banyak buah apel, jadinya 

punya ide buat ngolah buah apel.  

2. Asal mula nama Brosem? 

Jawaban : “Sebenarnya nama Brosem itu singkatan, mas. Brosem ini kan lokasinya di 

persimpangan jalan Bromo sama jl Semeru. Jadinya digabung jadi Brosem” 

3. Apa saja visi, misi, dan tujuan dari KSU Brosem? 

Jawaban : “Visi : Brosem menjadi Ikon kota Batu sebagai sentra produksi olahan dan 

pemberdayaan masyarakat 

Misi : Mengurangi pengangguran dengan memberdayakan ibu-ibu kelompok 

PKK yang ada dilingkungan sekitarnya.” 

4. Bagaimana Struktur organisasi dari KSU Brosem? 

Jawaban : “Bisa dilihat di dokumen, mas.” 

5. Apa tujuan jangka pendek yang ingin dicapai oleh KSU Brosem? 

Jawaban : “Jangka pendek ya ? Untuk jangka pendek sih kita narget peningkatan 

penjualan dari bulan-bulan lalu.” 

6. Apa tujuan jangka panjang yang ingin dicapai oleh KSU Brosem? 

Jawaban : “Kalo jangka panjang, kita bisa menjual produk lebih dari tahun tahun 

kemarin, sama kita bisa menjadi produk sari apel yang lebih dikenal dan 

dipercaya oleh masyarakat terutama masyarakat Malang dan Batu.” 

7. Siapa saja pesaing KSU Brosem? 

Jawaban : “Ya banyak mas, Siiplah, Flamboyan, Agrosari, sama usaha-usaha rumahan 

yang juga produksi sari apel” 

 

 



8. Adakah kebijakan pemerintah yang mempengaruhi kinerja atau operasional KSU 

Brosem? 

Jawaban : “Tidak ada” 

9. Apa harapan bapak/ibu terhadap perkembangan KSU Brosem kedepannya? 

Jawaban : “Brosem menjadi usaha sari apel yang semakin besar, menjadi yang nomer 

satu” 

  

 



Daftar Pertanyaan Departemen SDM 

1. Jumlah karyawan KSU Brosem?  

Jawaban : “Total semua karyawannya dua puluh orang, mas” 

2. Apa saja tugas dari departemen SDM di KSU Brosem? 

Jawaban : “Untuk departemen SDM sebenarnya nggak ada mas, karena ini usaha yang 

masih terbilang sedikit karyawannya, jadi masalah karyawan langsung diurus 

oleh manajer.” 

3. Apakah deskripsi dan spesifikasi pekerjaan sudah jelas? 

Jawaban : “Saya kira sudah jelas.” 

4. Bagaimana proses rekrutmen karyawan pada KSU Brosem? 

Jawaban : “Untuk rekrutmen karyawan, kita cuma ngasi tau aja ke anggota koperasi, 

Soalnya Brosem ini kan koperasi mas, nah jadi ya harus memberdayakan 

anggotanya.” 

5. Adakah kriteria khusus yang harus dipenuhi untuk menjadi karyawan KSU Brosem? 

Jawaban : “Tidak ada, pokoknya yang penting rajin, ulet, jujur, dan pekerja keras.” 

6. Bagaiman jadwal kerja, libur, cuti, dan lembur pegawai KSU Brosem? 

Jawaban : “Jam kerja karyawan Brosem mulai jam 08.00 sampai sampai jam 16.00, ada 

istirahat makan siang jam 12.00 sampai jam 13.00. Kita produksinya senin 

sampai sabtu, minggu libur, sama kita ngikutin libur nasional dari pemerintah. 

Disini nggak ada cuti mas. Kalo lembur perorangan tidak ada, kita disini 

sudah paham waktu-waktu lembur, biasanya menjelang puasa sama hari raya 

itu pasti kita lembur, soalnya pesanan banyak.” 

7. Bagaimana tingkat Turnover karyawan di KSU Brosem? 

Jawaban : “Selama 13 tahun brosem jalan, cuma pernah ganti karyawan dua kali saja, 

yang pertama karena memang sudah terlalu tua, yang kedua karena memang 

mengundurkan diri.” 

8. Masalah yang pernah/kadang/sering terjadi di departemen SDM? 

Jawaban : “Nggak ada mas, paling kalo ijin sakit aja, karyawan yang lain jadi harus ngisi 

posisinya.” 

 

 

 



9. Apakah KSU Brosem memiliki program pelatihan karyawan? 

Jawaban : “Kalo pelatihan, kita ikut pelatihan dari dinas koperasi mas. Biasanya setahun 

sekali.” 

10. Apakah KSU Brosem memiliki program CSR? 

Jawaban : “Ada mas, kita ada program CSR. Kegiatannya biasanya menyantuni anak 

yatim, janda-janda tua, dan anak-anak yang kurang beruntung. Ada juga 

membantu sumbangan untuk bedah rumah warga RT 04 RW 10.” 

11. Apabila bapak/ibu memiliki sumberdaya dan dana yang cukup, hal apa yang ingin 

diperbaiki/dikembangkan dari departemen SDM? 

Jawaban : “Nambah karyawan, dan bikin pelatihan sendiri, biar karyawan kita makin 

terampil.” 

  

 



Daftar Pertanyaan  Departemen Operasional 

1. Bagaimana SOP(Standart operating Procedure) kegiatan produksi di KSU Brosem? 

Jawaban : “Pertama-tama, kita ngecek persediaan di gudang mas, setelah dicek kita 

nentuin berapa banyak kita produksi hari itu. Setelah itu, kita mulai produksi 

sari apelnya. Pertama, di masak dulu apelnya, terus nanti diolah pakai mesin 

sampai jadi sari apel, terus dikemas pake mesin pengemas, hasil produksinya 

dibagi mas, ada yang dikirim ke agen, ada yg ke toko oleh-oleh, ada yang ke 

toko depan (toko milik Brosem), ada yang ditaruh di gudang.” 

2. Produk apa saja yang diproduksi oleh KSU Brosem? 

Jawaban : “Sari apel dan Jenang apel, tapi sekarang sudah jarang produksi jenang apel 

mas, soalnya jarang yang minat. Kita sekarang produksi jenang apel cuma 

kalo ada yang pesen saja.” 

3. Teknologi apa saja yang sudah digunakan untuk proses produksi pada KSU Brosem? 

Jawaban : “Kalo teknologi, kita pake mesin pengolah sama packing aja mas” 

4. Masalah yang pernah/kadang/sering terjadi di departemen operasional? 

Jawaban : “Mesinnya kadang-kadang error, jadi produksinya agak terganggu.” 

5. Darimana KSU Brosem Mendapatkan bahan baku untuk produksi? 

Jawaban : “Kita dapat bahan baku ya dari petani apel sini mas, kalo gula dari Kasin, kalo 

kemasan sama box dari Sukun.” 

6. Masalah yang pernah/kadang/sering terjadi dengan supplier? 

Jawaban : “Selama ini gak pernah ada masalah yang serius, paling cuma telat ngirim 

beberapa jam. Itupun nggak terlalu mempengaruhi produksi kita, soalnya kan 

kita ada persediaan bahan baku. Jadi semisal mereka ngirimya telat kita pake 

persediaan dulu, jadi nggak ngganggu produksi.” 

7. Apakah KSU Brosem pernah melakukan pemutusan hubungan dengan salah satu 

supplier? 

Jawaban : “Kalo pemutusan kita nggak pernah mas, paling ya kalo kontrak habis kita 

ngambil keputusan buat terus atau stop. Soalnya kan kita nyari bahan baku 

yang paling murah, kalo semisal ada yang menawarkan dengan harga yang 

lebih murah, kita konfirmasi dulu dengan supplier kita, mereka bisa ngga 

 



ngasi kita harga yang sama kaya yang ditawarkan pihak tadi, kalo mereka 

bisa ya kita lanjut, kalo engga ya kita ganti supplier.” 

8. Bagaimana cara menjaga hubungan baik para supplier? 

Jawaban : “Kalo kita sering beli bahan di mereka, lama-lama mereka bakal percaya sama 

kita.” 

9. Bagaimana saluran distribusi KSU Brosem? 

Jawaban : “Saluran distribusinya ya ? jadi Brosem itu setelah produksi, bisa langsung 

dijual langsung ke konsumen lewat toko. Bisa juga setelah produksi, dikirim 

ke toko oleh-oleh, baru bisa sampai ke konsumen. Atau bisa juga dari 

Brosem, dikirim ke agen, baru sampai ke konsumen.” 

10. Apabila bapak/ibu memiliki sumberdaya dan dana yang cukup, hal apa yang ingin 

diperbaiki/dikembangkan dari departemen operasional? 

Jawaban : “Memperluas pabrik mas, ato enggak pindah ke pabrik baru, sama beli mesin 

baru” 

  

 



Daftar Pertanyaan Departemen Pemasaran 

1. Apa saja tugas dari departemen pemasaran? 

Jawaban : “Kita ngga ada departemen pesaran mas, kalo masalah pemassaran kita ngikut 

dari Dinas Koperasi.” 

2. Dalam hal promosi, usaha apa saja yang sudah dilakukan KSU Brosem untuk 

memasarkan produknya? 

Jawaban : “Brosem ikut bazar atau festival tahunan yang digelar Dinas Koperasi.” 

3. Apakah KSU Brosem memiliki website atau media social yang digunakan untuk 

memasarkan produknya? 

Jawaban : “Ada, tapi sekarang sudah nggak aktif, soalnya nggak ada yang ngurusi.” 

4. Apakah KSU Brosem menganggarkan biaya untuk kegiatan pemasaran ? 

Jawaban : “Enggak mas, kita kalo pemasaran ngikut dari Dinas Koperasi.” 

5. Segmentasi konsumen yang ditargetkan oleh KSU Brosem ? 

Jawaban : “Kita nggak masang target tertentu, soalnya Brose mini menjangkau semua 

kalangan.” 

6. Masalah yang pernah/kadang/sering terjadi di departemen pemasaran ? 

Jawaban : “Tidak ada” 

7. Bagaimana cara menjalin hubungan baik dengan konsumen ? 

Jawaban : “Untuk konsumen perorangan kita sulit menjalin hubungan baik, paling untuk 

konsumen yang agen atau toko oleh-oleh kita kadang ngasi diskon.” 

8. Apabila bapak/ibu memiliki sumberdaya dan dana yang cukup, hal apa yang ingin 

diperbaiki/dikembangkan dari departemen pemasaran ? 

Jawaban : “Mungkin kedepannya kita akan bikin departemen pemasaran sendiri.” 
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