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RINGKASAN 

 
 Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan proses pengambilan 
keputusan inovasi produk sebagai strategi keunggulan bersaing dengan cara 
analisis lingkungan eksternal (EFAS) dan internal (IFAS) dengan menggunakan 
diagram dan matrik SWOT (strength, weakness, opportunity, threat), untuk 
mengetahui proses implementasi inovasi produk yang telah dilakukan serta 
evaluasi inovasi produk terhadap kinerja perusahaan.   
 Penelitian ini dapat diklasifikasikan sebagai penelitian deskriptif dengan 
pendekatan studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara, dokumentasi serta 
studi pustaka. Teknik analisa yang digunakan adalah analisa kualitatif (naratif) 
dan kuantitatif. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari matrik EFAS didapat skor 
peluang 1,90 lebih besar daripada ancaman sebesar 1,15. begitu pula dengan 
matrik IFAS didapat kekuatan sebesar 2,00 lebih besar daripada kelemahan 
sebesar 0,55. Dari hal tersebut maka posisi perusahaan sesuai diagram SWOT 
terletak pada sel I yang berarti sebaiknya mengarahkan perusahaan pada usaha 
intensif untuk meningkatkan posisi bersaing. Strategi yang telah dilakukan keripik 
tempe Bu Noer sampai saat ini sudah tepat yaitu inovasi produk, yang diharapkan 
dengan menjalankan strategi tersebut dapat meningkatkan posisi bersaing 
perusahaan dan mendapat keunggulan bersaing dibanding pesaingnya.  
 Tahapan implementasi inovasi produk keripik tempe Bu Noer meliputi 
tahap penggalian ide, pengembangan konsep, pengembangan strategi pemasaran, 
analisis bisnis, pengembangan produk serta pengujian pasar. Ide sebagian besar 
masih berasal dari pemilik, perancangan strategi pemasaran dirancang sederhana, 
dengan menggunakan papan nama, dari mulut ke mulut, kerjasama dengan pihak 
hotel dengan sistem kepercayaan.  
 Evaluasi inovasi produk terhadap kinerja perusahaan terlihat bahwa dari 
ketiga produk baru, meskipun brownies tempe diluncurkan pertama, konsumen 
masih lebih menyukainya, realisasi penjualan perlahan-lahan terus meningkat. 
Dari realisasi penjualan yang ada, dapat disimpulkan konsumen tertarik akan 
produk baru tersebut sehingga Keripik tempe Aneka Rasa Bu Noer memperoleh 
keunggulan bersaing dengan adanya inovasi produk. Hal ini juga berdampak pada 
sisi keuangan perusahaan yang semakin lama semakin meningkat sehingga laba 
perusahaan juga akan meningkat.  
 
Kata kunci: inovasi produk, keunggulan bersaing 
 



BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Seiring dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat, maka konsumsi 

akan barang semakin meningkat. Dengan semakin meningkatnya konsumsi akan 

barang maka banyak pula perusahaan yang muncul di lingkungan bisnis, dan 

semakin tinggi pula keinginan dari perusahaan-perusahaan tersebut agar 

produknya dapat diterima dan sesuai dengan keinginan konsumen.  

 Banyaknya perusahaan yang menawarkan dan menghasilkan produk atau 

jasa yang sejenis dengan segmen pasar yang sama pula, mengakibatkan semakin 

besarnya arus persaingan bisnis demi mengejar sebuah pertumbuhan yang 

berkelanjutan dan menguntungkan. Perusahaan-perusahaan tersebut berkompetisi 

demi mendapat keunggulan bersaing, dan mereka dituntut untuk berjuang 

menciptakan diferensiasi maupun membuat terobosan untuk menyiasati 

persaingan. Untuk mempertahankan bahkan mengembangkan perusahaan, 

dibutuhkan suatu strategi untuk membuat perubahan ke arah yang lebih baik, 

karena pada dasarnya tujuan akhir dari sebuah perusahaan adalah bagaimana 

produk atau jasa yang dihasilkannya dapat diterima oleh konsumen dan 

perusahaan juga dapat terus survive. Sedangkan tindakan konsumen dalam 

melakukan pembelian barang semakin selektif dan bersikap rasional. Hal ini 

disebabkan oleh kemajuan pengetahuan konsumen terhadap jenis dan karakteristik 

dari produk. Disamping semakin banyaknya produk yang sejenis yang ditawarkan 

di pasar, hambatan lain yang dihadapi oleh perusahaan adalah selera konsumen 

1 
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yang cenderung berubah-ubah. Untuk itu perusahaan harus dapat mengantisipasi 

keadaan ini, apabila perusahaan kurang peka terhadap kondisi ini maka akan 

berdampak merugikan terhadap produk yang dihasilkan dan dipasarkan, yaitu 

kurang optimalnya penjualan dan akhirnya berpengaruh juga pada keuntungan 

yang nantinya akan diperoleh perusahaan.   

 Banyaknya produk yang ditawarkan perusahaan dengan berbagai macam 

keunggulan membuat konsumen lebih selektif dalam memilih produk. Hanya 

produk yang dirasa sesuai dengan selera konsumen yang akan terus bertahan di 

pasaran. Apabila perusahaan tidak berupaya untuk terus melakukan 

pengembangan produknya secara terus-menerus, maka dalam jangka waktu yang 

relatif singkat akan muncul produk sejenis namun dengan berbagai kualitas dan 

harga. Oleh karena itu, perusahaan tentunya harus mempunyai suatu strategi yang 

tepat untuk mengatasi keadaan ini. Dengan kondisi seperti ini pula, strategi yang 

dirasa sangat efektif untuk mengatasi permasalahan di atas adalah strategi inovasi 

produk. 

 Jumlah penduduk Kota Malang yang cukup besar merupakan suatu pasar 

yang potensial bagi setiap produk konsumsi masyarakat, tak terkecuali untuk 

produk makanan. Jumlah penduduk yang cukup besar tersebut antara lain 

diakibatkan oleh Kota Malang dikenal sebagai kota pendidikan. Ribuan 

masyarakat maupun mahasiswa yang ada di Kota Malang tentunya berasal dari 

berbagai daerah yang ada di Indonesia. Selain sebagai kota pendidikan, kota 

Malang juga terkenal sebagai kota pariwisata. Banyak macam-macam wisata yang 

ada di Kota Malang, dan tempat-tempat wisata tersebut biasanya menjadi tujuan 

dari berbagai masyarakat lain yang ingin menikmati liburan. Dengan terkenalnya 
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Kota Malang sebagai kota pendidikan dan pariwisata maka banyak pula orang-

orang yang berkunjung ke Kota Malang. Untuk lebih menarik maupun  

menyenangkan para wisatawan dan pendatang lainnya yang datang, kota wisata 

ini juga mempunyai produk-produk yang dapat diunggulkan. Salah satu produk 

yang dapat diunggulkan dan juga sebagai makanan khas yang bisa dibuat oleh-

oleh untuk daerah asalnya yaitu Kripik Tempe.  

 Dengan banyaknya produk-produk yang dapat diunggulkan tentunya dapat 

memberikan kontribusi sendiri bagi perekonomian dan mampu untuk mendorong 

pertumbuhan ekonomi untuk lebih cepat. Selain itu setidaknya juga mampu 

membantu mengatasi pengangguran, serta dapat menyediakan lapangan kerja 

yang dapat dijadikan sebagai sumber penghasilan bagi masyarakat dan juga dapat 

meningkatkan standart hidup masyarakat.   

 Industri pembuatan produk Kripik Tempe ini dianggap sebagai usaha yang 

cukup potensial untuk dikembangkan lebih lanjut, mengingat usaha ini mudah dan 

murah. Kripik tempe ini digemari oleh banyak konsumen. Industri-industri rumah 

tangga pembuatan tempe mudah ditemui di setiap wilayah atau daerah kabupaten, 

tetapi pusat dari industri ini terletak di sentra industri tempe tepatnya di daerah 

Sanan, Malang. Di daerah Sanan tersebut, banyak wiraswasta yang berkecimpung 

dalam bidang usaha kripik tempe, salah satunya yaitu Kripik Tempe Aneka Rasa 

milik Bu Noer. Namun Kipik Tempe Aneka Rasa Bu Noer tidak berada di daerah 

Sanan seperti yang lainnya, melainkan berada di daerah Ciliwung, Malang. 

Dengan banyaknya pesaing yang sama-sama memproduksi produk yang sama 

yaitu Kripik Tempe, maka Kripik Tempe milik Bu Noer haruslah selalu cermat, 

tanggap dalam menjalankan setiap bisnisnya agar bisnis yang dijalankan terus 
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berjalan dan berkembang dan juga dalam menghadapi persaingan yang semakin 

tajam.  

 Menurut Kotler (2007:150) pesaing adalah perusahaan-perusahaan yang 

memuaskan kebutuhan pelanggan yang sama. Sedangkan menurut Sexton 

(2006:73) competitor atau pesaing adalah organisasi apa pun yang dapat 

memuaskan kebutuhan customer dari perusahaan tersebut, baik sekarang maupun 

di masa yang akan datang. Untuk saat ini, pesaing yang turut dalam persaingan 

pada bisnis ini yaitu : Perusahaan Abadi, Perusahaan Ardani, Perusahaan Mirasa, 

Perusahaan Putra Ardani, dan masih banyak lagi UKM-UKM lainnya. 

(www.malangkota.go.id). 

 Dalam menghadapi persaingan yang semain tajam, Kripik Tempe Bu Noer 

ini harus mampu mengkoordinir dan mengkoordinasikan seluruh bagian yang 

terkait dengan perusahaan untuk dapat memenangkan persaingan. Selain itu 

Kripik Tempe Bu Noer dituntut agar dapat menggunakan segala sumber daya 

yang dimiliki oleh perusahaan secara maksimal di dalam mengembangkan 

perusahaan, meningkatkan pertumbuhan dan keunggulan bersaingnya. 

 Salah satu strategi yang dapat dilakukan oleh Kripik Tempe Bu Noer 

dalam menghadapi persaingan yang begitu ketat adalah melalui inovasi produk. 

Melalui inovasi produk perusahaan akan memiliki hal baru yang dapat digunakan 

untuk mencegah kebosanan dan menggaet pelanggan baru sehingga dapat 

meningkatkan atau mempertahankan posisi pasar dan bersaing perusahaan. Selain 

itu, dengan adanya inovasi produk ini menjadikan produk tersebut mempunyai 

keunggulan. Sesuai dengan motto dari perusahaan yaitu “Produk Tradisional, Cita 

Rasa Internasional”, perusahaan telah melakukan strategi inovasi ini. Hal ini 
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dilakukan oleh perusahaan selain agar dapat lebih menggaet konsumen, 

perusahaan telah menawarkan berbagai macam produk/ beragam produk agar 

konsumen tidak merasa jenuh, dan dalam pembuatan produk yang baru dapat 

mempunyai keunggulan bersaing sehingga nantinya perusahaan dapat lebih 

menghadapi tingkat persaingan yang semakin lama semakin ketat. 

 Hal ini dilakukan agar produk dari kripik tempe dapat terus diterima oleh 

pasar. Diterimanya produk kripik tempe serta inovasi produknya oleh pasar akan 

berdampak pada industri Kripik Tempe Aneka Rasa milik Bu Noer sendiri. 

Dimana kontribusi positif akan tetap dapat dipertahankan apabila industri milik 

Bu Noer ini mempunyai prinsip yang harus digunakan yaitu : menciptakan suatu 

produk yang dapat diterima oleh konsumen dan mempunyai keunggulan dalam 

bersaing dengan produk yang lain. 

 Keripik Tempe Bu Noer dalam menjual produknya bukan hanya sekedar 

kreatif, inovatif, tetapi Bu Noer sudah mulai jeli, pemikiran yang ada pada 

pemilik sampai saat ini sudah mengarah pada pemikiran secara strategik, melihat 

kecenderungan pasar (trend pasar saat ini) tentang bagaimana menciptakan dan 

menawarkan produk baru yang sesuai dengan selera sehingga konsumen 

mempunyai pilihan baru, tidak merasa jenuh serta nantinya dapat lebih 

memuaskan konsumen tersebut, dimana pihak Bu Noer juga tetap harus 

memperhatikan bahwa keberhasilan inovasi yang diciptakan dipengaruhi oleh 

kemampuan perusahaan untuk menyerap dan mengevaluasi informasi lingkungan 

eksternal. Jadi peluang dan ancaman yang ada di sekitar perusahaan secara cermat 

perlu terus diperhatikan. 
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 Sesuai dengan pernyataan dari Peter Drucker pada buku Hitt, Ireland 

(2002:216) inovasi adalah cara-cara yang digunakan pengusaha untuk 

menciptakan sumber daya baru yang memproduksi kekayaan atau 

mendayagunakan sumber daya yang sudah ada, dengan meningkatkan potensinya, 

untuk menghasilkan kekayaan. Pihak Bu Noer telah melakukan inovasi terutama 

pada produk yang nantinya akan ditawarkan. Bu Noer melakukan inovasi produk 

karena produk keripik tempe termasuk dalam shooping goods, dimana konsumen 

masih membandingkan produk untuk pemilihan dan pembeliannya, diantara 

alternatif yang ada. Kriteria perbandingan tersebut meliputi harga, kualitas, dan 

model masing-masing barang. Oleh karena itu Bu Noer dalam menciptakan 

produk baru/ inovasi produk, lebih mengutamakan pada trend pasar saat itu, apa 

yang diinginkan pasar/ konsumen, wujud produk seperti apa yang nantinya 

konsumen dapat tertarik, kualitas produk serta macam-macam rasa yang nantinya 

dapat memuaskan konsumen/ pelanggan. Inovasi ditujukan untuk meningkatkan 

daya saing strategis perusahaan dan kinerja keuangan. Ini sesuai dengan apa yang 

menjadi tujuan dari pihak Bu Noer yaitu terutama untuk meningkatkan daya saing 

perusahaan dan natinya akan berdampak juga pada sisi keuangan yang lebih baik 

dari sebelumnya.  

 Sampai saat ini, Kripik Tempe Aneka Rasa milik Bu Noer ini dapat 

disebut sebagai pemimpin pasar dalam hal inovasi produk atau dalam pengenalan 

produk baru. Hal ini bisa terjadi karena para pesaing dalam industri Kripik Tempe 

jarang ada yang menawarkan produk lain baik dengan bahan dasar kedelai 

maupun yang lainnya selain kripik tempe. Sebagian besar pesaing lainnya hanya 

menawarkan produk seputar Kripik Tempe. Lain halnya dengan Kripik Tempe 
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Aneka Rasa milik Bu Noer ini, industri ini lebih banyak menawarkan berbagai 

jenis produk baik yang bahan dasarnya terbuat dari kedelai maupun 

memanfaatkan sesuatu dari lingkungan sekitar. Hal ini dilakukan oleh Bu Noer 

mengingat para pesaing yang begitu banyak yang sama-sama menawarkan produk 

yang sama pula. Selain itu untuk menghindari agar para konsumen tidak jenuh 

akan penawaran produk yang sama di berbagai tempat. Inovasi yang telah 

dilakukan oleh pemilik Kripik Tempe Aneka Rasa Bu Noer ini yaitu : Cake 

Bekatul, Brownies Tempe, serta Roti Boy “Bekatul”. Selain inovasi produk yang 

dipilih, juga telah melakukan pengembangan produk dari Kripik Tempe yang 

berupa pelopor dari kripik tempe aneka rasa serta kripik tempe aneka daun.   

 Industri Kripik Tempe milik Bu Noer pasti menyadari bahwa apa yang 

menjadi keinginan dan kebutuhan konsumen tentang suatu produk pasti akan 

mengalami suatu perubahan yang bersifat dinamis. Semua terjadi karena 

perkembangan yang menuntut mereka untuk menyesuaikan dengan kondisi yang 

ada sekarang dan di masa yang akan datang. Untuk itulah industri kripik tempe Bu 

Noer perlu melakukan inovasi produk yang mempunyai keunggulan di mata 

konsumen sehingga para konsumen tersebut akhirnya mempunyai suatu 

pandangan yang baik terhadap produk baru tersebut. 

 Inovasi produk menjadi penting dengan berbagai faktor yang memperkuat 

hal-hal yang memang berpengaruh bagi konsumen dalam penentuan pembelian 

suatu produk. Dan di sisi lain konsumen juga terkadang tidak memahami apa yang 

diinginkannya. Faktor-faktor yang mempengaruhinya antara lain : perubahan 

kebutuhan dan selera konsumen, lingkungan, teknologi, siklus produk yang 

semakin singkat, dan semakin tingginya tingkat persaingan. Inovasi produk harus 
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dilaksanakan secara berkelanjutan mengikuti perubahan-perubahan yang 

mempengaruhi di atas. Waktu juga merupakan faktor yang penting. Perusahaan 

yang dapat mengelola waktu dalam produksi, mengembangkan produk baru, 

memperkenalkan, menjual, mendistribusikan, serta bergerak lebih cepat akan 

memenangkan persaingan. Perusahaan yang menduduki posisi pertama (first to 

the market) menghasilkan keunikan untuk bersaing. 

 Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, menjadi menarik 

untuk mengamati lebih jauh mengenai bagaimana inovasi produk yang telah 

dilakukan pada industri makanan Kripik Tempe Aneka Rasa Bu Noer dalam 

rangka mencapai keunggulan bersaing.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

 Mengacu pada latar belakang masalah yang telah dijelaskan diatas, maka 

masalah tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimana proses pengambilan keputusan inovasi produk pada Kripik 

Tempe Aneka Rasa Bu Noer sebagai strategi keunggulan bersaing? 

2. Bagaimana proses implementasi inovasi produk di industri makanan 

Kripik Tempe Aneka Rasa Bu Noer? 

3. Bagaimana pengaruh inovasi produk tersebut terhadap kinerja perusahaan?  

  

1.3 Tujuan penelitian 

 Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mendeskripsikan proses pengambilan keputusan inovasi produk 

sebagai strategi keunggulan bersaing di Keripik Tempe Bu Noer.  
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2. Untuk mengetahui tahapan implementasi inovasi produk di industri 

makanan Kripik Tempe Aneka Rasa Bu Noer. 

3. Untuk mengevaluasi pengaruh inovasi produk terhadap kinerja industri 

Kripik Tempe Aneka Rasa Bu Noer 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Manfaat bagi perusahaan 

Sebagai bahan pertimbangan dan informasi bagi pihak manajemen Industri 

Kripik Tempe Bu Noer dalam menetapkan kebijakan pelaksanaan strategi 

inovasi produk agar lebih efektif sebagai strategi keunggulan bersaing. 

2. Manfaat bagi Pihak lain 

a. Dapat dijadikan sebagai referensi dalam pembuatan karya ilmiah dan 

dalam melakukan penelitian selanjutnya. 

b. Hasil dari penelitian dapat menambah pengetahuan dalam bidang 

strategi terkait strategi inovasi produk yang bermanfaat dalam 

pengembangan bisnis. 

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

penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan strategi inovasi 

perusahaan.             



BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1  Pengertian Manajemen Strategi 

 Untuk mencapai tujuan jangka panjang yang ditetapkan, perusahaan 

memerlukan adanya suatu sarana yang disebut strategi. Strategi diperlukan suatu 

perusahaan untuk mengeksplorasi dan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya 

yang dimiliki perusahaan dalam lingkunagan yang berubah-ubah. Strategi yang 

digunakan akan menentukan apakah nantinya perusahaan tersebut menjadi 

unggul, bertahan dalam industrinya, atau malah nantinya akan mengalami 

kemunduran. 

 Manajemen strategik merupakan proses tiga lapis yang melibatkan para 

perencana di tingkat korporasi, bisnis, dan fungsional serta personil-personil 

pendukung. Makin rendah tingkatnya, kegiatan strategik makin bersifat lebih 

rinci, tetapi peluangnya untuk memberikan dampak besar juga kecil. Penyusunan 

manajemen strategik harus dipandang sebagai usaha untuk mengetahui sedini 

mungkin kekuatan dan kelemahan perusahaan agar mampu bertahan (survive) 

menghadapi perubahan lingkungan bisnis yang terus menerus. Dengan demikian, 

perusahaan siap setiap saat merebut peluang bisnis yang muncul. 

 Pengertian manajemen strategik menurut Jauch & Glueck (1998:6) adalah 

sejumlah keputusan dan tindakan yang mengarah pada penyusunan suatu strategi 

atau sejumlah strategi yang efektif untuk membantu mencapai sasaran perusahaan. 

Proses manajemen strategi ialah cara dengan jalan dimana para perencana strategi 

menentukan sasaran dan mengambil keputusan. 

10 
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Wheelen dan Hunger (2001:4) mendefinisikan manajemen strategi sebagai 

berikut: 

“Serangkaian keputusan dan tindakan manjerial yang menentukan 
kinerja perusahaan dalam jangka panjang. Manajemen strategi meliputi 
pengamatan lingkungan, perumusan strategi (perencanaan strategi atau 
perencanaan jangka panjang), implementasi strategi, dan evaluasi serta 
pengendalian. Manajemen strategi menekankan pada pengamatan dan 
evaluasi peluang dan ancaman lingkungan dengan melihat kekuatan dan 
kelemahan perusahaan.” 
 

 Dari beberapa pengertian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa 

manajemen strategik merupakan serangkaian pola pikir strategis untuk 

melaksanakan fungsi-fungsi manajemen, yaitu perencanaan (formulasi) strategi, 

implementasi strategi, dan evaluasi strategi. Dari sinilah keputusan strategis yang 

diambil oleh perusahaan akan sangat menentukan metode atau cara apa yang akan 

dilakukan oleh perusahaan dalam menghadapi peluang maupun tantangan yang 

muncul dari lingkungan eksternal, dengan memanfaatkan berbagai kekuatan 

(potensi) dan kelemahan yang dimiliki oleh perusahaan. Manajemen strategi dapat 

menuntun perusahaan untuk mencapai tujuan jangka panjangnya. 

 

2.2 Proses Manajemen Strategi 

 Proses manajemen strategik didasarkan pada keyakinan bahwa organisasi 

seharusnya terus-menerus memantau peristiwa dan kecenderungan internal dan 

eksternal sehingga dapat melakukan perubahan tepat waktu. Agar dapat bertahan 

hidup, semua organisasi harus mampu dengan cerdik mengenali dan 

menyesuaikan diri dengan perubahan. Proses manajemen strategik bertujuan 

memungkinkan suatu organisasi menyesuaikan diri secara efektif untuk berubah 
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dalam jangka panjang. Berikut ini adalah gambar model manajemen strategik 

menurut J. David Hunger & Thomas L. Wheelen : 

Gambar 2.1 
Model Manajemen Strategi 
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Lingkungan Pengendalian
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Strategi
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Perumusan Strategi Implementasi Strategi

Eksternal Misi

Sumber : J. David Hunger & Thomas L. Wheelen, 2001, Manajemen Strategi 
 

Menurut Wheelen dan Hunger (2001:12) proses manajemen strategik terdiri dari 

empat tahap, yaitu : 

1. Pengamatan Lingkungan 

 Lingkungan eksternal terdiri dari variabel-variabel (kesempatan dan 

ancaman) yang berada di luar organisasi dan tidak secara khusus ada dalam 

pengendalian jangka pendek dari manajemen puncak. Variabel-variabel tersebut 

membentuk keadaan dalam organisasi dimana organisasi ini hidup. 

Lingkungan internal terdiri dari variabel-variabel (kekuatan dan kelemahan) yang 

ada dalam organisasi tetapi biasanya tidak dalam pengendalian jangka pendek dari 

manajemen puncak. Variabel-variabel tersebut membentuk suasana dimana 

pekerjaan dilakukan. 
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2. Perumusan Strategi 

 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. 

3. Implementasi Strategi 

 Implementasi strategi adalah proses dimana manajemen mewujudkan 

strategi dan kebijakannya dalam tindakan melalui perubahan budaya secara 

menyeluruh, struktur dan atau sistem manajemen dari organisasi secara 

keseluruhan. Kecuali ketika diperlukan perubahan secara drastis pada perusahaan, 

manajer level menengah dan bawah akan mengimplementasikan strateginya 

secara khusus dengan pertimbangan dari manajemen puncak. 

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. Para manajer di semua level 

menggunakan informasi hasil kinerja untuk melakukan tindakan perbaikan dan 

memecahkan masalah. Walaupun evaluasi dan pengendalian merupakan elemen 

akhir yang utama dari manajemen strategi, elemen itu juga dapat menunjukkan 

secara tepat kelemahan-kelemahan dalam implementasi strategi sebelumnya dan 

mendorong proses keseluruhan untuk dimulai kembali. 
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2.3 Analisis Lingkungan 

 Setiap organisasi bisnis dihadapkan pada dua jenis lingkungan, yaitu 

lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Makin besar perusahaan atau 

organisasi bisnis, makin kompleks pula bentuk, jenis, dan sifat interaksi yang 

terjadi dalam menghadapai kedua jenis lingkungan tersebut. 

 Untuk membuat atau menentukan tujuan, sasaran, dan strategi-strategi 

yang akan diambil, diperlukan suatu analisis mendalam serta menyeluruh 

mengenai lingkungan dimana perusahaan berada. Menurut Agustinus Sri 

Wahyudi (1996:34) ada dua faktor yang membuat analisis lingkungan menjadi 

suatu analisis penting dalam manajemen strategik dan harus selalu dilakukan oleh 

para manajer, yaitu : 

1. Bahwa organisasi atau perusahaan tersebut tidak berdiri sendiri (terisolasi) 

tetapi berinteraksi dengan bagian-bagian lain dari lingkungannya dan 

lingkungan itu sendiri selalu berubah-ubah setiap saat. Dalam banyak kasus, 

beberapa perusahaan akan hancur dengan ketidakmampuannya dalam 

menganalisis dan beradaptasi dengan kondisi lingkungan yang selau 

berfluktuasi. 

2. Pengaruh lingkungan yang sangat rumit dan kompleks dapat mempengaruhi 

kinerja banyak bagian yang berbeda dari sebuah perusahaan. 

 Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa analisis lingkungan 

merupakan salah satu komponen yang penting dan menjadi dasar kegiatan 

perumusan strategi. Analisis lingkungan eksternal akan menghasilkan peluang 

serta ancaman yang mungkin akan dihadapi oleh perusahaan. Sedangkan analisis 

internal akan menghasilkan suatu gambaran penting mengenai kekuatan 
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perusahaan yang dapat dikembangkan, serta kelemahan perusahaan yang harus 

senantiasa diperbaiki atau dihilangkan. 

2.3.1 Lingkungan Eksternal 

 Menurut Pearce dan Robinson (1997:93) ada banyak faktor ekstern yang 

mempengaruhi pilihan dan arah tindakan suatu perusahaan, dan akhirnya struktur 

organisasi dan proses internalnya. 

Gambar 2.2 
Lingkungan Eksternal Perusahaan 
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Sumber: Pearce dan Robinson, Managemen strategik, 1997  

1. Lingkungan Jauh 

Lingkungan jauh terdiri dari faktor-faktor yang bersumber dari luar, dan biasanya 

tidak berhubungan dengan situasi operasional perusahaan. Lingkungan ini 
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memberi peluang, ancaman, dan kendala bagi perusahaan. Tetapi suatu 

perusahaan jarang sekali mempunyai pengaruh berarti terhadap lingkungan ini. 

Lingkungan jauh terdiri dari : 

a) Faktor ekonomi 

Faktor ekonomi berkaitan dengan arah dan sifat sistem ekonomi tempat 

suatu perusahaan beroperasi. Dalam perencanaan strateginya setiap 

perusahaan harus mempertimbangkan kecendurungan ekonomi di segmen-

segmen yang mempengaruhi industrinya. Sebab pola konsumsi 

dipengaruhi oleh kesejahteraan relatif berbagai segmen pasarnya. 

b) Faktor sosial 

Faktor sosial yang mempengaruhi suatu perusahaan adalah kepercayaan, 

nilai, sikap, opini, dan gaya hidup orang-orang di lingkungan ekstern 

perusahaan yang berkembang dari pengaruh kultural, ekologi, demografi, 

agama, pendidikan, dan etnik. Seperti kekuatan lain dalam lingkungan 

ekstern jauh, kekuatan sosial juga bersifat dinamis, dan selalu berubah 

sebagai akibat upaya orang untuk memuaskan keinginan dan kebutuhan 

mereka melalui pengendalian dan penyesuaian diri terhadap faktor-faktor 

lingkungan. 

c) Faktor Politik 

Arah dan stabilitas faktor-faktor politik merupakan pertimbangan penting 

bagi para manajer dalam merumuskan strategi perusahaan. Faktor-faktor 

politik menentukan parameter legal dan regulasi yang membatasi operasi 

perusahaan. Beberapa undang-undang dan peraturan bersifat membatasi 

dan cenderung mengurangi potensi laba perusahaan. Misalnya undang-
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undang antitrust, program perpajakan, ketentuan upah minimum, dan 

sebagainya. Tetapi beberapa tindakan politik dirancang untuk melindungi 

dan memberi manfaat bagi perusahaan. Misalnya meliputi undang-undang 

paten, subsidi, hibah, dsb. 

d) Faktor Teknologi 

Untuk menghindari keusangan dan mendorong inovasi, perusahaan harus 

mewaspadai perubahan teknologi yang mungkin mempengaruhi 

industrinya. Adaptasi teknologi yang kreatif dapat membuka kemungkina 

terciptanya produk baru, penyempurnaan produk yang sudah ada, atau 

penyempurnaan dalam teknik produksi dan pemasaran. 

e) Faktor Ekologi 

Ancaman terhadap ekologi pendukung kehidupan kita yang utamanya 

disebabkan oleh kegiatan manusia dalam suatu masyarakat industri 

biasanya dinamakan polusi. Sebagai penyebab utama polusi ekologis, 

bisnis sekarang memikul tanggung jawab untuk meniadakan hasil 

sampingan beracun dari proses manufaktur mereka dan untuk 

membersihkan kembali lingkungan yang telah tercemar akibat ulah 

mereka sebelumnya. Para manajer kini diharuskan pemerintah atau 

diharapkan masyarakat untuk mempertimbangkan masalah ekologi dalam 

pengambilan keputusannya. Terlepas dari usaha-usahanya pembersihan 

lingkungan sampai saat ini, tugas melindungi ekologi akan terus menjadi 

prioritas utama. 
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2. Lingkungan Industri 

 Sifat dan derajat persaingan dalam suatu industri bergantung pada lima 

kekuatan atau faktor, yaitu ancaman pendatang baru, kekuatan pembeli, kekuatan 

pemasok, ancaman produk pengganti atau jasa substitusi, dan pertarungan di 

antara para anggota industri. 

 Inti dari formulasi strategi adalah untuk menanggulangi dan memenangkan 

persaingan. Apalagi, dalam perjuangan memperoleh bagian pasar (market share), 

persaingan tidak hanya terjadi di antara peserta persaingan. Persaingan dalam 

suatu industri berakar pada situasi ekonomi yang mendasarinya, dan kekuatan 

persaingan yang tidak hanya berupa peserta persaingan atau perusahaan yang ada 

dalam industri tersebut. Situasi persaingan dalam suatu industri bergantung pada 

lima kekuatan pokok, yaitu : 

1. Ancaman pendatang baru  

Masuknya pendatang baru membawa akibat semakin berkurangnya tingkat 

kemampulabaan karena pendatang baru membawa kapasitas baru, 

keinginan untuk merebut/memperoleh bagian pasar sehingga harga 

menjadi turun. Kadang-kadang perusahaan baru memasuki  suatu bisnis 

dengan produk berkualitas tinggi, harga lebih rendah dan sumber daya 

pemasaran yang besar. 

2. Ancaman produk pengganti  

Produk pengganti adalah produk lain yang memiliki fungsi yang sama 

dengan produk industri. Dalam banyak industri, perusahaan bersaing dekat 

dengan produsen produk substitusi dalam industri yang berbeda. 

Keberadaan produk substitusi menciptakan batas harga tertinggi yang 
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dapat dibebankan sebelum konsumen beralih ke produk substitusi. Cara 

terbaik untuk mengukur kekuatan kompetitif produk substitusi adalah 

dengan memantau pangsa pasar yang didapat oleh produk-produk tersebut, 

juga dengan memantau rencana perusahaan untuk meningkatkan kapasitas 

dan penetrasi pasar.  

3. Kekuatan tawar-menawar pembeli  

Pembeli bersaing dengan industri dengan cara memaksa harga turun, 

tawar-menawar untuk mutu yang lebih tinggi dan pelayanan yang lebih 

baik, serta berperan sebagai pesaing satu sama lain, semuanya dengan 

mengorbankan kemampulabaan industri. 

4. Kekuatan tawar-menawar pemasok  

Kekuatan tawar-menawar pemasok mempengaruhi intensitas persaingan 

dalam suatu industri, khususnya ketika ada sejumlah besar pemasok, 

ketika hanya ada sedikit barang substitusi yang cukup bagus, atau ketika 

biaya untuk mengganti bahan baku sangat mahal. Kekuatan ini terletak 

pada ancaman kenaikan harga atau menurunkan mutu produk yang akan 

dibeli oleh industri. 

5. Persaingan di antara para pesaing yang ada 

Persaingan antarperusahaan sejenis biasanya merupakan kekuatan terbesar 

dalam lima kekuatan kompetitif. Strategi yang dijalankan oleh suatu 

perusahaan dapat berhasil hanya jika mereka memberikan keunggulan 

kompetitif dibandingkan strategi yang dijalankan perusahaan pesaing. 

Perubahan strategi oleh satu perusahaan mungkin akan mendapat serangan 

balasan, seperti menurunkan harga, meningkatkan kualitas, menambah 



 20

features, menyediakan jasa, memperpanjang garansi, dan meningkatkan 

iklan. 

Gambar 2.3 
Kekuatan-kekuatan yang mempengaruhi persaingan industri 
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Sumber: J. David Hunger & Thomas L. Wheelen, 2001, Manajemen Strategi 

3. Lingkungan Operasional 

 Lingkungan operasional juga disebut lingkungan persaingan atau tugas, 

terdiri dari faktor-faktor dalam situasi persaingan yang mempengaruhi 

keberhasilan suatu perusahaan dalam mendapatkan sumber daya yang dibutuhkan 

atau dalam memasarkan dan jasanya secara menguntungkan. 
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a) Posisi Bersaing 

Menilai posisi bersaing dapat meningkatkan kesempatan perusahaan untuk 

merancang strategi yang mengoptimalkan peluang yang muncul dari 

lingkungan. 

b) Profil Pelanggan 

Kemungkinan hasil paling lemah dalam menganalisis lingkungan 

operasional adalah pemahaman terhadap pelanggan perusahaan. 

Mengembangkan profil pelanggan dan calon pelanggan perusahaan 

meningkatkan kemampuan para manajernya untuk merencanakan operasi 

strategik, untuk mengantisipasi perubahan besar pasar, dan untuk 

merelokasi sumber daya guna mendukung perubahan pola permintaan. 

Ancangan tradisional untuk mensegmentasi pelanggan didasarkan pada 

profil pelanggan yang disusun menurut informasi geografis, demografis, 

psikografis, dan perilaku pembeli. 

c) Pemasok 

Hubungan yang dapat diandalkan antara suatu perusahaan dan 

pemasoknya sangat penting bagi kelangsungsan hidup dan pertumbuhan 

jangka panjang perusahaan. 

d) Kreditor 

Karena kuantitas, kualitas, dan aksepbilitas sumber daya keuangan, 

manusia, dan bahan baku jarang sekali ideal, penilaian atas pemasok dan 

kreditor sangat penting untuk evaluasi lingkungan eksternal. 
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e) Sumber daya manusia 

Kemampuan perusahaan untuk menarik dan mempertahankan karyawan 

yang berkemampuan sangat penting untuk sukses. Akses perusahaan ke 

karyawan yang dibutuhkan utamanya dipengaruhi oleh tiga faktor, yaitu 

reputasi perusahaan sebagai penyedia kesempatan kerja, tingkat 

kesempatan kerja setempat, dan ketersediaan orang dengan ketrampilan 

yang dibutuhkan. 

2.3.2 Analisis Lingkungan Internal 

 Mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan sebuah perusahaan pada 

dasarnya adalah mencoba menggali suatu keunggulan bersaing dari perusahaan 

tersebut. Namun mengetahui dan memahami peluang dan ancaman saja tidak 

cukup. Perusahaan harus menemukan jati diri dan kemampuan dalam 

organisasinya agar peluang dan ancaman tersebut  bisa dimanfaatkan secara 

efektif dan efisien, sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai. Menurut Pearce 

dan Robinson (1997:238) faktor kunci internal suatu perusahaan dilihat dari 

ancaman fungsional perusahaan adalah: 

1. Pemasaran 

2. Keuangan dan akunting 

3. Produksi, operasi, dan teknik 

4. Personalia 

5. Manajemen mutu 

6. Sistem informasi 

7. Organisasi dan manajemen umum 
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Faktor-faktor kunci inilah yang dijadikan acuan untuk dilakukan analisis untuk 

mengetahui kekuatan dan kelemahan yang dimiliki perusahaan. 

 Menurut J. David Hunger dan Thomas L. Wheelen (2003:160) “Manajer 

strategis dapat mengamati dan menganalisis variabel internal dengan 

menggunakan salah satu atau kombinasi tiga pendekatan ini : 

1. Analisis PIMS (Profit Impact of Market Strategy). Analisis dengan 

pendekatan ini dengan menggunakan data dari pasar tentang faktor internal 

yang mempengaruhi keberhasilan suatu perusahaan. 

2. Analisis Rantai Nilai. Sebagaimana dikemukakan oleh M. E. Porter adalah 

salah satu cara untuk menguji sifat dan tingkat sinergi, apabila ada, diantara 

kegiatan-kegiatan internal perusahaan. 

3. Analisis fungsional. Cara ini merupakan yang paling sederhana dimana 

analisis dilakukan dengan asumsi bahwa keahlian dan sumber daya 

perusahaan dapat diatur ke dalam profil kompetensi sesuai dengan fungsi 

bisnis seperti pemasaran, keuangan, penelitian dan pengembangan, dan 

operasi. 

 

2.4 Penentuan strategi 

 Analisis lingkungan internal dan eksternal tersebut akan menghasilkan 

alternatif strategi, berikut rekomendasi strategi yang seharusnya dilaksanakan oleh 

perusahaan, yaitu : 

2.4.1 Penentuan strategi dari Pearce dan Robinson 

Menurut Pearce dan Robinson (1997:289) terdapat empat belas strategi umum 

yaitu : 
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1. Pertumbuhan terkonsentrasi 

Memusatkan perhatian pada satu kombinasi produk dan pasar tertentu. 

Merupakan strategi perusahaan yang mengarahkan sumber dayanya untuk 

mencapai pertumbuhan yang menguntungkan hanya pada satu produk, di 

satu pasar dan dengan satu teknologi yang dominan. 

2. Pengembangan pasar 

Memasarkan produk lama, hanya sedikit modifikasi kepada pelanggan di 

wilayah-wilayah pasar terkait dengan menambah saluran distribusi atau isi 

iklan atau promosi. 

3. Pengembangan produk 

Memodifikasi dengan cukup besar atas produk lama atau penciptaan 

produk baru yang masih berkaitan yang dapat dipasarkan pada pelanggan 

lama melalui saluran yang sudah ada. 

4. Inovasi 

Menciptakan suatu daur hidup produk baru dan karenanya membuat 

produk lama yang serupa menjadi usang. 

5. Integrasi horizontal 

Akuisisi satu atau beberapa perusahaan sejenis yang beroperasi pada 

tingkat rangkaian produk-pemasaran yang sama (merger usaha-usaha yang 

bersaing). 

6. Integrasi vertikal 

Akuisisi atau merger usaha pemasok atau pelanggan. 
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7. Diversifikasi konsentrik 

Akuisisi bisnis yang terkait dengan perusahaan pengakuisisi dari segi 

teknologi, pasar, atau produk. Bisnis baru yang dipilih mempunyai 

kesesuaian yang tinggi dengan bisnis lama perusahaan. 

8. Diversifikasi konglomerat 

Mengakuisisi suatu bisnis karena bisnis ini memberikan peluang investasi 

yang paling menarik, didasarkan pada pertimbangan laba. 

9. Berbenah diri (turnaround) 

Dimulai melalui salah satu dari dua bentuk penghematan, yaitu : reduksi 

biaya dan reduksi aset. 

10. Divestasi 

Penjualan suatu perusahaan atau komponen utama perusahaan kepada 

pihak lain. 

11. Likuidasi 

Menjual seluruh aset perusahaan atau dengan kata lain menutup sebuah 

perusahaan. 

12. Joint venture 

Dua atau lebih perusahaan bekerja sama membentuk suatu perusahaan 

baru yang terpisah dai kedua induknya. Usaha patungan meluaskan 

hubungan pemasok-konsumen dan memberikan manfaat strategik bagi 

kedua mitra. 

13. Aliansi 

Perusahaan yang terlibat tidak saling memiliki saham di perusahaan 

mitranya. 



 26

14. Konsorsium 

Keterhubungan raksasa yang saling terkait antara bisnis – bisnis dalam 

suatu industri. 

2.4.2 Penentuan Strategi dari M. Porter 

 Menurut Umar (2003:34) yang dikutip dari Porter, ada tiga strategi 

bersaing (generik) yang digunakan sehingga dapat mengungguli perusahaan lain 

dalam ketatnya persaingan industri, yaitu : 

a. Keunggulan Biaya Menyeluruh 

Perusahaan yang menerapkan strategi ini berfokus pada pengurangan dan 

meminimalkan biaya produksi yang dikeluarkan untuk menghasilkan laba 

yang lebih besar. Laba yang lebih besar daripada pesaing industri akan 

memberikan posisi bersaing yang lebih baik di antara perusahaan lain. 

Keunggulan bersaing ini dimulai dengan efisiensi dan efektivitas biaya dari 

seluruh kegiatan perusahaan. 

b. Diferensiasi 

Diferensiasi mengharuskan perusahaan untuk memberikan sesuatu yang 

baru atau berbeda dengan produk perusahaan pesaing. Dimensi-dimensi 

dalam strategi diferensiasi antara lain : citra produk (merek), teknologi, ciri 

khusus, pelayanan, jaringan distribusi, dan dimensi produk lainnya. 

Diferensiasi menghindarkan perusahaan dari persaingan harga murah karena 

persahaan akan memiliki sesuatu yang unik dan berbeda yang membuat 

konsumen loyal terhadap perusahaan. 
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c. Fokus 

Strategi ini hanya digunakan perusahaan yang terjun pada pasar yang telah 

tersegmentasi dengan perusahaan hanya mendapatkan segmen pasar tertentu 

saja. Strategi ini memusatkan perusahaan kepada segmen tersebut dan 

berkonsentrasi penuh memberikan pelayanan yang terbaik kepada bagian 

itu. Strategi ini akan memberikan keunggulan bagi perusahaan karena 

dengan pasar yang sedikit memberikan keleluasaan bagi perusahaan untuk 

berkreativitas dan mengeruk keuntungan sebanyak-banyaknya. Dalam 

perkembangannya, strategi pasar ini dibagi menjadi 2 (dua) strategi generik, 

yaitu : 

1) Fokus diferensiasi 

Strategi fokus diferensiasi dimaksudkan agar perusahaan berkonsentrasi 

pada pangsa pasar tertentu saja dengan memberikan sesuatu yang 

berbeda pada produknya (diferensiasi). Strategi ini dimaksudkan agar 

peruhaan bisa menghindar dari para pesaing perusahaan. 

2) Fokus keunggulan biaya 

Pada strategi generik ini perusahaan akan berusaha untuk berkonsentrasi 

pada segmen pasar tertentu dengan menggunakan strategi keunggulan 

biaya. Perusahaan berusaha menekan biaya operasional sehingga harga 

jual ke konsumen juga dapat ditekan. 
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Gambar 2.4 

Strategi Generik Porter 
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Sumber : Umar, strategic management in action, 2003 

Ketiga strategi persaingan di atas tidak semata-mata diterapkan oleh 

perusahaan untuk bersaing dalam persaingan industri. Kemampuan perusahaan 

menjadi pertimbangan yang paling utama saat memilih alternatif strategi bagi 

perusahaan. Strategi bersaing ini juga membutuhkan perbaikan organisasi, 

prosedur pengendalian dan sistem insentif ke arah yang lebih baik. 

 

2.5 Alat-alat Analisis Perencanaan Strategi 

2.5.1 Analisis EFE (Eksternal Factor Evaluation) 

 Analisis EFE merupakan analisis terhadap faktor-faktor lingkungan 

eksternal perusahaan yang dapat berpengaruh baik secara langsung maupun tidak 

langsung, yaitu : faktor ekonomi, faktor politik, faktor budaya, faktor teknologi, 

faktor demografi, dan faktor ekologi. Dengan dilakukannya analisis EFE, maka 

akan dilakukan analisis menyeluruh terhadap setiap faktor lingkungan eksternal 

yang berpengaruh bagi perusahaan. 
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2.5.2 Analisis IFE (Internal Factor Evaluation) 

 Selain melakukan analisis terhadap berbagai peluang dan ancaman, 

perusahaan harus juga melakukan analisis terhadap kelemahan dan kekuatan yang 

dimiliki dari faktor internal yang teridentifikasi, yang memiliki pengaruh secara 

langsung terhadap strategi perusahaan. 

 Analisis dilakukan dengan menggunakan matriks IFE sehingga akan 

dilakukan analisis terhadap faktor lingkungan internal yang berpengaruh bagi 

perusahaan. Data dan informasi aspek internal perusahaan didapatkan dari 

beberapa fungsional perusahaan, misalnya dari aspek manajemen, keuangan, 

personalia, pemasaran, sistem informasi, dan produksi atau operasi. 

2.5.3 Analisis TOWS/ SWOT 

 Matriks TOWS dapat menggambarkan secara lebih jelas bagaimana 

interaksi antara kekuatan dan kelemahan terhadap peluang dan ancaman yang 

dihadapi oleh perusahaan. Faktor-faktor kekuatan dan kelemahan didapat dari key 

success factors analisa IFE sedangkan faktor-faktor peluang dan ancaman didapat 

dari analisis EFE. Matriks ini menghasilkan empat sel kemungkinan alternatif 

strategi, yang dijabarkan sebagai berikut : 

a) Strategi SO (Strength-Opportunity) 

Strategi ini dipilih berdasarkan pemikiran bahwa dengan memanfaatkan 

seluruh kekuatan untuk merebut dan memanfaatkan peluang sebesar-besarnya. 

b) Strategi WO (Weakness-Opportunity) 

Strategi ini bertujuan untuk memperkecil kelemahan-kelemahan internal 

perusahaan dengan memanfaatkan peluang-peluang eksternal. 
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c) Strategi ST (Strength-Threat) 

Melalui strategi ini perusahaan berusaha untuk menghindari atau mengurangi 

dampak dari ancaman-ancaman eksternal. 

d) Strategi WT (Weakness-Threat) 

Strategi ini merupakan taktik untuk bertahan dengan cara mengurangi 

kelemahan internal serta menghindari ancaman. 

 

2.6 Keunggulan Bersaing 

2.6.1 Pengertian Keunggulan Bersaing 

 Keunggulan bersaing menurut Kotler dan Amstrong (2001:322) adalah 

“suatu keunggulan di atas pesaing yang diperoleh dengan menawarkan nilai lebih 

kepada konsumen, baik melalui harga atau dengan menyediakan lebih banyak 

manfaat yang mendukung penetapan harga lebih mahal”. 

 Menurut Salusu (1996:391) suatu organisasi disebut memperoleh 

keunggulan bersaing apabila ia mendapatkan keuntungan dari pihak lawan/ 

pesaing dalam merangkul konsumen dan dalam mempertahankan diri terhadap 

kekuatan-kekuatan persaingan dari luar.  

2.6.2 Sumber Keunggulan Bersaing 

 Sebuah perusahaan dikatakan mempunyai keunggulan bersaing bilamana 

memiliki sesuatu yang lebih dibandingkan dengan pesaingnya dan dapat 

mempertahankan diri atas kekuatan persaingan yang mencoba menekan 

perusahaan. Perusahaan seringkali tidak menyadari bahwa banyak sekali sumber-

sumber keunggulan bersaing yang dapat dipergunakan dalam menghadapi 

persaingan. Menurut Hariadi (2003:81), terdapat beberapa sumber keunggulan 
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bersaing yang dapat menentukan keberhasilan perusahaan (key success factors), 

yaitu : 

1. Kualitas 
Yaitu produk yang dihasilkan harus memiliki kualitas yang lebih baik 
daripada produk para pesaing. 

2. Lokasi 
Perusahaan yang memiliki lokasi strategis dan mudah dijangkau akan 
dapat memberikan kemudahan bagi konsumen untuk mendapatkan 
pelayanan atas produk yang mereka beli. 

3. Inovasi 
Yaitu kemampuan perusahaan dalam menyediakan produk yang selalu 
berbeda dan selalu berkembang mengikuti selera dari konsumennya. 
Sehingga dapat menampilkan suatu perbedaan dengan pesaingnya. 

4. Harga 
Harga merupakan masalah yang sensitif bagi pelanggan, agar memiliki 
suatu keunggulan dalam bersaing maka perusahaan harus bisa memberikan 
harga yang lebih rendah daripada pesaing. 

5. Merek dan reputasi perusahaan yang sudah teruji 
Dengan memiliki merek serta reputasi perusahaan yang baik, maka akan 
dapat memberikan citra yang positif di mata konsumen untuk lebih 
memilih merek tersebut dibandingkan merek yang belum terkenal serta 
reputasi perusahaan yang belum teruji. 

6. Variasi produk 
Dengan memberikan produk yang bervariasi, maka konsumen akan 
memiliki pilihan yang beragam dalam memenuhi kebutuhannya. 

7. Respon terhadap pelanggan 
Perusahaan harus bisa memberikan respon secara cepat terhadap 
pelanggan yang memiliki keluhan atas produk atau jasa yang digunakan 
oleh pelanggan. 
 

 Seluruh sumber keunggulan tersebut yang dimiliki oleh suatu produk akan 

menjadikan produk tersebut diminati pasar, dan apabila dapat dipertahankan 

dalam jangka waktu yang lama akan memberikan profit yang optimal bagi 

perusahaan yang memproduksinya. Walaupun begitu, tentu tidak akan mudah 

bagi setiap perusahaan untuk menghasilkan produk tersebut mengingat ketatnya 

persaingan bisnis. Maka untuk itu dibutuhkan strategi bersaing yang tepat serta 

mampu diimplementasikan secara efektif. 
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2.6.3 Menciptakan Keunggulan Bersaing 

 Cravens (1996:18) menguraikan bahwa perusahaan memperoleh 

keunggulan bersaing dengan memberikan nilai lebih kepada para konsumen 

melalui: 

a. Harga yang lebih rendah dibandingkan dengan para pesaing untuk manfaat 

yang sama. 

b. Keunikan manfaat yang dapat menutupi harga yang tinggi. 

 Beberapa pertimbangan penting untuk memberikan kepuasan kepada 

konsumen dan memperoleh keunggulan bersaing, yaitu : 

a. Prosesnya harus terfokus pada konsumen. 
b. Analisis kebutuhan atau keinginan (prasyarat) hendaknya dilakukan 

dengan melihat pada kelompok-kelompok pembeli yang mempunyai 
kebutuhan/keinginan yang sama (segmen pasar). 

c. Peluang untuk memperoleh manfaat, dimana terdapat kesenjangan (gap) 
antara apa yang diinginkkan oleh konsumen dengan usaha para pesaing 
untuk memuaskan mereka. 

d. Peluang dapat diketahui dengan mencari atribut produk/jasa yang khusus, 
dimana permintaan pembeli ada yang tidak terpuaskan. 

e. Analisis kepuasan konsumen hendaknya dapat mengindentifikasi peluang 
yang terbaik bagi organisasi dalam penciptaan nilai yang unggul. 
(Cravens, 1996:18) 

 
 

2.7 Inovasi Produk 

2.7.1 Pengertian Inovasi Produk 

 Menurut Keegan (1996:111) sebuah inovasi adalah sesuatu yang baru atau 

berbeda dalam arti absolut atau dalam arti situasional. Dalam arti absolut, setelah 

produk diperkenalkan kemana-mana maka produk itu tidak lagi merupakan 

inovasi karena bukan merupakan sesuatu yang baru lagi. Akan tetapi, suatu 

produk yang sudah dikenal di suatu tempat mungkin disebut inovatif di pasar lain, 

karena barang itu baru dan merupakan produk yang berbeda untuk pasar yang 
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baru. Ellitan dan Anatan (2009:36) menyatakan bahwa inovasi dapat diartikan 

sebagai proses adaptasi produk, jasa, ide atau proses baik yang sudah ada dalam 

organisasi maupun yang dikembangkan dari luar organisasi. Dari sisi Bateman 

dan Snell (2008:14) berpendapat tentang inovasi (innovation) adalah 

memperkenalkan berbagai produk dan jasa yang baru. Sedangkan menurut Hitt, 

Ireland dan Hoskisson (2002: 217) penemuan adalah tindakan menciptakan atau 

mengembangkan suatu produk atau proses baru. Inovasi adalah proses penciptaan 

produk komersial dari suatu penemuan. 

2.7.2 Pentingnya Inovasi Produk 

 Sebuah perusahaan memenuhi tanggung jawab dasarnya kepada 

masyarakat melalui produknya dan perusahaan tidak akan dapat mempertahankan 

terus penjualan produk yang cacat. Oleh karena itu perlu adanya inovasi, karena : 

1. Produk mempunyai daur hidup 
 Ada dua hal yang berkaitan dengan konsep daur hidup yang 
membantu menjelaskan mengapa inovasi produk sangat penting. Pertama, 
setiap produk yang ada dalam perusahaan akhirnya tidak akan terpakai lagi 
karena pangsa pasar dan volume penjualan dikurangi oleh produk saingan. 
Kedua, keuntungan pada umumnya akan menurun karena usia produk 
semakin menua. Jika produk-produk itu tak diubah atau diganti, laba, 
pangsa pasar dan volume penjualan perusahaan akan berkurang. Dan pada 
akhirnya perusahaan itu sendiri akan bangkrut. 

2. Produk akan menentukan laba 
 Produk baru sangat penting untuk mempertahankan laba yang telah 
direncanakan. Jadi memperkenalkan produk baru pada waktunya akan 
membantu perusahaan mempertahankan tingkat laba yang diinginkan. 

3. Produk baru sangat penting bagi pertumbuhan 
 Kata-kata pegangan untuk manajemen harus “inovasi atau mati”, 
dan sikap inovatif seperti ini dapat menjadi falsafat perusahaan yang 
sejajar dengan konsep pemasaran. Peter Drucker melihat pentingnya kedua 
konsep ini waktu dia berkata, “karena tujuan perusahaan menciptakan 
konsumen, maka setiap usahanya berdasarkan pada dua fungsi dasar yaitu 
pemasaran dan inovasi”. Berbagai studi telah membuktikan bahwa industri 
yang tumbuh berkembang adalah industri yang berorientasi pada produk 
baru.  
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4. Faktor faktor yang menunjang dan merintangi pengembangan produk baru 
 Beberapa faktor di luar perusahaan akan mempercepat 
pengembangan dan usaha memperkenalkan produk baru. Faktor-faktor ini 
antara lain: kemajuan dan teknologi, perubahan dalam kebutuhan 
konsumen, daur hidup produk yang semakin pendek, dan makin 
meningkatnya pasar internasional. Pada waktu yang sama, faktor di luar 
dan di dalam perusahaan juga dapat merintangi pengembangan produk di 
masa yang akan datang. Dari luar, kendala yang merintangi misalnya 
makin tingginya biaya modal, peraturan-peraturan pemerintah dan biaya 
tenaga kerja yang mahal. Dari dalam perusahaan sendiri, pemusatan 
perhatian pada laba jangka pendek dan kurangnya perhatian manajemen 
pada produk baru. Kurangnya perhatian pada orientasi produk baru 
tercermin dari riset pemasaran yang tidak memadai, keterlambatan dalam 
memutuskan produk baru dan kekurangan strategi produk baru. Faktor 
penghambat lainnya adalah ketakutan bahwa produk baru hanya akan 
membunuh pasar produk perusahaan yang sudah ada. Artinya, produk baru 
mencuri bagian penjualan produk perusahaan yang sedang berjalan. 

5. Konsumen yang makin selektif 
 Selama beberapa tahun ini konsumen menjadi semakin selektif 
dalam memilih produk. Karena pendapatan konsumen makin meningkat 
dan juga karena makin banyaknya produk, keinginan konsumen hampir 
terpuaskan seluruhnya. Jika kejenuhan pasar dalam kuantitas timbul, 
konsumen akan lebih selektif dalam menilai produk baru. Bila konsumen 
mulai selektif, pasar yang mulai dibanjiri dengan produk-produk 
berkualitas imitasi atau produk yang hampir serupa denganyang lain. 
Situasi seperti ini akan menimbulkan keadaan di mana “produk tidak dapat 
diserap” pasar. Penyembuhannya adalah dengan mengembangkan produk 
yang benar-benar baru atau inovasidan bukan hanya imitasi atau meniru 
saja.  

6. Pertimbangan lingkungan dan sumber daya 
 Kita sekarang menyadari bahwa suplai sumber daya alam kita 
terbatas dan tidak mungkin diganti. Oleh karena itu perlu adanya 
perencanaan yang cermat dari produk baru. Seperti halnya sumber daya 
alam yang harus dikelola secara efektif, begitu juga sumber daya manusia 
terutama bakat-bakat teknis dan ilmiah yang langka. (Stanton, 1996:226) 

 
2.7.3 Dimensi Inovasi 

Menurut Ellitan dan Anatan (2009:36) inovasi merupakan suatu konsep 

multidimensional yang terdiri dari empat dimensi, yaitu: 

1. Orientasi kepemimpinan perusahaan terhadap inovasi 
Orientasi kepemimpinan menunjukkan posisi perusahaan dalam pasar, 
apakah perusahaan sebagai first-to-the-market (perusahaan 
menitikberatkan pada implementasi inovasi proses dan inovasi produk 
untuk menghasilkan produk yang unik dan inovatif), perusahaan sebagai 
second-to-the-market (perusahaan memonitor inovasi yang dilakukan 
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perusahaan pesaing dan menirukan pesaing), atau perusahaan sebagai late-
entrant (hanya melakukan penjiplakan produk yang memiliki merek 
terkenal dan menjualnya pada harga yang rendah)  

2. Tipe Inovasi yang dilakukan 
Tipe inovasi mewakili kombinasi inovasi manufaktur yaitu proses yang 
dilakukan dan produk yang dihasilkan perusahaan. Inovasi proses 
menekankan pada metode-metode baru dalam pengoperasian dengan cara 
membuat teknologi baru atau mengembangkan teknologi yang telah ada. 
Sedangkan inovasi produk merupakan hasil dari penciptaan dan 
pengenalan produk secara radikal atau modifikasi produk yang telah ada. 
Pemilihan tipe inovasi dipengaruhi oleh investasi yang dimiliki 
perusahaan, dan pada akhirnya akan mempengaruhi kinerja perusahaan.   

3. Sumber Inovasi 
Menjelaskan pelaksanaan aktivitas inovasi, apakah ide inovasi berasal dari 
internal perusahaan (perusahaan mempercayakan untuk melakukan inovasi 
baik pada proses atau produk pada usaha bagian riset dan pengembangan), 
eksternal perusahaan, atau keduanya. 

4. Investasi yang Dibutuhkan dalam Inovasi 
Tingkat investasi mencakup investasi baik dalam hal investasi keuangan, 
teknologi, maupun investasi sumber daya manusia. 
 

2.7.4 Tipe Inovasi 

 Implementasi strategi inovasi menurut Gilbert dalam Ellitan dan Anatan 

(2009:38) dapat dilakukan dengan menggunakan dua pendekatan yaitu: 

1. Incremental Innovation, merupakan perluasan lini produk atau 

penambahan modifikasi dari produk yang telah ada.  

2. Radical Innovation, adalah pengembangan lini produk baru berdasarkan 

ide atau teknologi baru atau reduksi biaya yang substansial yang 

mentransformasikan “economic of a business” dan memerlukan 

kompetensi eksploitasi. Kegiatan eksploitasi berhubungan dengan kegiatan 

memperbaiki atau memperluas produk dan proses yang sudah ada. 

2.7.5 Hubungan Inovasi dan Product Life Cycle (PLC) 

 Bila didasarkan penampilan Product Life Cycle dan kemudian perusahaan 

akan melakukan inovasi maka inovasi ini perlu dihubungkan dengan: 

1. Inovasi produk memerlukan pasar baru sehingga perlu penetrasi pasar 
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2. Inovasi produk harus mampu menumbuhkan pasar 

3.  Inovasi produk perlu melihat pasar 

4.  Inovasi produk perlu ditinjau kembali bila penjualan produk tersebut 

sudah mengalami penurunan. (Soekartawi,1993:78) 

2.7.6 Macam Inovasi 

 Schumpeter yang dikutip oleh Enka (1963:97) menggolongkan lima 

macam inovasi yaitu: 

“First, producing a new good,or one of different quality. Second, 
producing a new good in a new way, which has not yet been trien bya 
anymore. Third,entering a new market, which a particular industry has 
never previously penetrated. Fourth, taking raw or partly processed 
materials from an existing source not formerly used by an industry. Fifth, 
organizing production in new form, such as creating or breaking a 
monopoly”. 
 

Dari pendapat di atas diterjemahkan sebagai berikut: 

1. Memproduksi suatu produk baru atau dengan kualitas yang berbeda 

dengan yang lain. 

2. Memproduksi barang dengan cara baru yang belum pernah dicoba oleh 

siapapun. 

3. Memasuki pasar baru yang belum pernah dimasuki oleh industri lain. 

4. Memakai bahan baku atau sebagian bahan baku dari sumber yang ada 

namun belum pernah digunakan industri lain. 

5. Mengorganisir produksi dengan format baru seperti menciptakan atau 

menghilangkan monopoli. 
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2.8 Produk 

2.8.1 Pengertian produk 

 Kotler, Ang, dkk (2002:212) menjelaskan pengertian produk adalah segala 

sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk diperhatikan, dimiliki, digunakan, 

atau dikonsumsi, yang dapat memuaskan keinginan atau kebutuhan. Keegan 

dalam Tjiptono dkk (2004:294) mendefinisikan produk merupakan kumpulan 

berbagai atribut fisik, psikologis, jasa atau layanan, dan simbolik yang secara 

kolektif membentuk kepuasan atau manfaat bagi para pembeli atau pemakai. 

Sedangkan menurut Kotler dan Armstrong (2006:218) produk didefinisikan 

“product as anything that can be offered to a market for attention, acquisition, 

use, or consumptionand might satisfy a want or need”. Produk sebagai segala 

sesuatu yang dapat ditawarkan ke suatu pasar untuk permintaan, kepemilikan, 

penggunaan, atau konsumsi dan mungkin untuk memenuhi keinginan atau 

kebutuhan. Produk-produk ini meliputi barang fisik, jasa, pengalaman, peristiwa, 

tempat, properti, organisasi dan gagasan.  

2.8.2 Pengertian Produk Baru 

 Perusahaan tidak akan dapat bertahan dalam persaingan pasar saat ini yang 

sangat ketat dengan hanya mengandalkan pada produk-produk yang sudah 

dihasilkan tanpa berusaha untuk menciptakan suatu produk baru. Menurut 

Tjiptono (2002:118) pengertian produk baru bisa meliputi produk orisinil, produk 

yang disempurnakan, produk yang dimodifikasi, dan merek baru yang 

dikembangkan melalui usaha riset dan pengembangan. Swastha dan Irawan 

(2003:181) mendefinisikan produk baru sebagai barang dan jasa yang pada 

pokoknya berbeda dengan yang telah dipasarkan oleh sebuah perusahaan. 
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Sedangkan menurut Tjiptono, Adriana dkk (2008:395) konsep produk baru dapat 

ditelaah dari dua perspektif, yakni (1) baru bagi pasar (new to market) yang 

mengandung arti belum ada perusahaan yang memproduksi atau memasarkan 

produk tersebut sebelumnya, (2) baru bagi perusahaan bersangkutan (new to the 

firm), artinya perusahaan-perusahaan lain sudah memasarkan produk tersebut 

tetapi perusahaan yang bersangkutan belum memasarkannya.    

2.8.3 Sumber Ide Produk Baru 

 Ide atau gagasan produk baru bisa berasal dari beberapa pihak baik dari 

intern maupun ekstern. Beberapa ahli pemasaran memberikan pendapatnya 

tentang sumber ide/ gagasan produk, diantaranya Kotler, et al (2000:42-44) 

menyatakan bahwa ide produk baru berasal dari : 

1. Kebutuhan dan keinginan pelanggan 
Perusahaan dapat mengidentifikasikan kebutuhan pelanggan dan keinginan 
pelanggan melalui survey pelanggan, pengujian proyektif, diskusi 
kelompok, serta surat keluhan dan saran dari pelanggan. 

2. Ilmuwan, insinyur, perancang dan karyawan 
Perusahaan yang berhasil membangun budaya perusahaan yang 
mendorong setiap karyawan untuk mencari ide-ide baru untuk 
mengembangkan produksi, produk, dan layanan perusahaan. 

3. Pesaing 
Perusahaan dapat menemukan ide-ide produk baru yang baik. Mereka 
mempunyai pengamatan pertama tentang kebutuhan dan keluhan 
pelanggan. Mereka seringkali merupakan orang pertama yang mempelajari 
pengembangan kompetitif  

4. Manajemen Puncak 
Manajemen puncak dapat menjadi sumber utama lain untuk ide produk 
baru. Beberapa pimpinan perusahaan mengambil tanggung jawab pribadi 
untuk inovasi teknologi di dalam perusahaan mereka. 
 

 Ide produk tersebut bagi perusahaan dapat meliputi penciptaan produk-

produk baru guna memenuhi kebutuhan lama dan kebutuhan baru, perubahan 

pada produk lain guna membuatnya sesuai dengan perubahan, perubahan dalam 
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permintaan konsumen dan pertambahan produk dalam usaha mencari laba yang 

lebih besar.  

2.8.4 Kategori Produk Baru 

 Menurut Chandra (2002:111) secara garis besar, aktivitas pengembangan 

produk baru dapat menghasilkan 6 (enam) macam kategori produk baru, yaitu : 

1. Produk Baru bagi Dunia (new to the world product) 
Yaitu produk-produk yang menciptakan pasar yang sama sekali baru dan 
membentuk siklus hidup produk yang baru. Diperkirakan bahwa tipe ini 
mencakup sekitar 10% dari total introduksi produk baru. Pada saat 
pertama kali diluncurkan, produk yang sungguh-sungguh baru ini tidak 
memiliki pesaing baru. 

2. Lini Produk Baru (new product line) 
Yaitu produk-produk yang baru bagi perusahaan, namun diluncurkan bagi 
pasar yang sudah ada. New Product Lines diestimasikan mencakup 20% 
dari total pengenalan produk baru. 

3. Perluasan Lini (line extension) 
Yaitu produk yang memungkinkan perusahaan memperluas pasar yang 
dilayani dengan menawarkan manfaat yang berbeda. Diperkirakan bahwa 
perluasan lini mencatat sekitar 26% dari total pengenalan produk. 

4. Penyempurnaan Produk yang telah ada (improvements to existing product) 
Yaitu produk-produk yang biasanya dirancang untuk menggantikan 
penawaran produk yang sudah ada. Diperkirakan bahwa tipe produk baru 
ini mencakup sekitar 26% dari total produksi baru. Penyempurnaan 
tersebut dapat dalam bentuk kinerja atau persepsi nilai (perceived value) 
yang lebih tinggi. 

5. Repotitioning 
Yaitu pengembangkan teknis yang memungkinkan suatu produk 
menawarkan aplikasi baru dan melayani kebutuhan yang baru. 
Repotitioning diperkirakan berkontribusi pada sekitar 7% dari total 
introduksi produk baru. 

6. Pengurangan Biaya (cost reduction)  
Yaitu versi dari produk yang ada dapat memberikan kinerja setara pada 
tingkat harga yang lebih murah. Meskipun tergolong tidak benar-benar 
“baru” berdasarkan perspektif pemasaran, namun tipe ini dapat 
berpengaruh pada proses produksi dan daya saing perusahaan. Tipe produk 
seperti ini mencakup sekitar 11% dari semua program pengenalan produk 
baru. 
 

 Suatu produk mungkin merupakan suatu temuan atau inovasi yang 

seluruhnya baru atau mungkin sebuah modifikasi ringan sampai modifikasi besar 
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bagi perusahaan. Produk yang ada sekarang mungkin tidak baru bagi sebuah 

perusahaan, tetapi bisa saja baru bagi pasar tertentu. 

2.8.5 Tahapan Dalam Produk Baru 

 Proses pengembangan produk baru untuk menemukan dan 

mengembangkan produk baru menurut Kotler dan Armstrong (2008:310) 

memiliki delapan langkah utama : 

1. Penggalian ide 
 Langkah awal dalam pengembangan produk baru adalah 
penggalian gagasan, yang bisa diartikan sebagai proses pencarian gagasan 
produk baru secara sistematis. Dalam proses ini, perusahaan tidak bisa 
melakukan tanpa konsep yang jelas. Biasanya perusahaan harus 
menghasilkan banyak gagasan yang bagus. Sumber utama dari gagasan 
produk ini bisa berasal dari beberapa sumber, yaitu : 
a. Sumber internal 

Salah satu penelitian menyebutkan bahwa lebih dari 55% dari semua 
gagasan produk baru lewat litbang formal, ilmuwan, insinyur, 
karyawan manufaktur, ataupun eksekutif perusahaan. Tenaga penjual 
juga bisa dipakai sebagai sumber yang baik karena sehari-hari 
melakukan kontak dengan pelanggan. 

b. Pelanggan 
Hampir 28% dari semua gagasan produk baru merupakan hasil dari 
proses mengamati dan mendengarkan pelanggan. Untuk mengetahui 
kebutuhan dan keinginan konsumen, perusahaan bisa melakukan 
survey. Selain itu, perusahaan juga bisa menganalisis pertanyaan dan 
keluhan pelanggan untuk mendapatkan produk baru yang lebih baik. 
Tenaga penjualan perusahaan dapat menemui pelanggan untuk 
meminta saran dari pelanggan untuk mengatasi keluhan dari pelanggan 
tersebut. 

c. Pesaing 
Kira-kira 30% dari gagasan produk baru yang didapatkan perusahaan, 
dengan menganalisis produk pesaing. Upaya yang dilakukan 
perusahaan bisa dengan mengamati iklan pesaing dan jenis komunikasi 
yang lain untuk memperoleh petunjuk mengenai produk baru pesaing. 
Perusahaan bisa juga dengan membeli produk baru pesaing, 
membongkarnya untuk mengetahui cara kerjanya, menganalisis 
penjualannya, dan memutuskan apakah perusahaan harus meluncurkan 
produk baru tersebut.     

d. Distributor, pemasok, dan lain-lain 
Pedagang merupakan orang yang paling dekat dengan pasar dan dapat 
menyampaikan informasi mengenai masalah konsumen dan 
kemungkinan munculnya produk baru. Sedangkan pemasok dapat 
memberi masukan pada perusahaan mengenai konsep, teknik, dan 
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materi baru mengenai pengembangan produk baru. Sumber gagasan 
lain yang dapat dimanfaatkan perusahaan antara lain majalah 
perdagangan, seminar, kantor pemerintah, konsultan produk baru, agen 
iklan, pemasaran, laboratorium universitas dan penemu. 

2. Penyaringan ide/ gagasan 
 Dengan banyaknya gagasan yang muncul pada proses penggalian 
gagasan, maka diperlukan suatu penyaringan gagasan. Tujuan dari tahapan 
ini adalah untuk mengenali gagasan yang lebih baik dan 
mengesampingkan gagasan yang jelek sedini mungkin. Karena biaya 
pengembangan produk akan meningkat tajam dalam tahap-tahap 
selanjutnya, maka perusahaan hanya ingin melanjutkan dengan produk 
yang akan menghasilkan laba. 

3. Pengembangan dan pengujian konsep 
 Gagasan yang dianggap menarik, harus dikembangkan menjadi 
konsep produk. Perlu adanya pembedaan antara gagasan produk, konsep 
produk, dan citra produk. Gagasan produk merupakan gagasan mengenai 
kemungkinan produk yang dibayangkan akan dijual oleh perusahaan ke 
pasar. Konsep produk adalah gagasan bahwa konsumen akan tertarik pada 
produk yang mempunyai mutu, prestasi kerja dan sifat-sifat yang paling 
baik. Oleh karena itu, organisasi seharusnya mencurahkan energinya untuk 
terus menerus melakukan perbaikan produk. Versi terinci dari gagasan 
produk baru dinyatakan dengan cara yang bermakna bagi konsumen. 
Sehingga citra produk merupakan cara konsumen membayangkan produk 
yang sebenarnya atau produk potensial. Setelah gagasan yang dipilih 
dikembangkan menjadi konsep produk, selanjutnya dilakukan pengujian 
konsep. Dalam tahap ini, diperlukan pengujian konsep produk baru dengan 
kelompok sasaran untuk mengetahui apakah konsep tersebut mempunyai 
daya tarik yang kuat terhadap konsumen. Konsep ini disajikan kepada 
konsumen baik secara simbolis ataupun secara fisik.      

4. Pengembangan strategi pemasaran 
 Dalam tahap ini dirancang strategi pemasaran awal untuk produk 
baru berdasarkan konsep produk. Pernyataan strategi pemasaran ini terdiri 
dari tiga bagian, yaitu : 
a. Menguraikan pasar sasaran, penempatan posisi produk yang 

direncanakan dan juga sasaran penjualan. 
b. Menguraikan garis besar harga produk yang direncanakan dan 

anggaran pemasaran untuk tahun pertama. 
c. Menguraikan rencana penjualan jangka panjang, strategi laba, dan 

strategi bauran pemasaran. 
5. Analisis Bisnis 

 Setelah memutuskan konsep produk dan strategi pemasaran, pihak 
manajemen dapat mengevaluasi daya tarik bisnis dari proposal. Dalam 
analisis ini, dilakukan tinjauan ulang penjualan, biaya, dan proyeksi laba 
dari produk baru untuk mengetahui apakah akan memenuhi sasaran 
perusahaan. Untuk memperkirakan penjualan, perusahaan harus melihat 
sejarah penjualan dari produk serupa dan harus melakukan survey 
terhadap pasar. Perusahaan harus memperkirakan penjualan maksimum 
dan minimum untuk nilai kisaran resiko. Setelah menyiapkan ramalan 
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penjualan, manajemen dapat memperkirakan biaya produk dan laba. 
Kemudian perusahaan menggunakan angka penjualan dan biaya ini untuk 
menganalisis daya tarik produk dari sudut keuangan.  

6. Pengembangan produk 
 Bila konsep produk telah lulus ujian konsep, selanjutnya masuk ke 
dalam pengembangan produk. Pada saat ini, litbang atau bagian rekayasa 
mengembangkan konsep produk menjadi produk fisik. Departemen litbang 
satu atau beberapa versi dari konsep produk. Litbang berharap untuk 
merancang prototype yang memuaskan dan menarik konsumen serta dapat 
diproduksi dengan biaya yang dianggarkan. Mengembangkan konsep 
prototype yang sukses, mungkin memerlukan waktu beberapa hari, 
minggu, bulan, bahkan tahun. Prototype itu harus memiliki sifat-sifat yang 
dibutuhkan dan dapat menyampaikan karakteristik psikologi yang 
dimaksudkan. Bila sudah siap, prototype tersebut harus diuji. Pengujian 
fungsional dilakukan di laboratorium dan lapangan untuk memastikan 
bahwa produk tersebut mempunyai kinerja yang aman dan efektif.  

7. Pengujian pasar 
 Uji pasar memberikan pengalaman bagi pemasar dengan 
memasarkan produk sebelum terjun langsung dalam tahap introduksi 
sepenuhnya. Uji pemasaran memberikan kesempatan pada perusahaan 
untuk menguji produk dan program pemasaran, termasuk strategi 
segmenting, iklan, distribusi, penetapan harga, penetapan merek dan 
kemasan, serta tingkat anggaran. Kalau biaya pengembangan dan 
introduksi rendah, atau kalau manajemen sudah merasa mantap mengenai 
produk baru, perusahaan dapat hanya sedikit atau tidak melakukan uji 
pasar. 

8. Komersialisasi 
 Uji pemasaran memberikan informasi yang dibutuhkan kepada 
manajemen untuk mengambil keputusan akhir mengenai apakah 
perusahaan akan meluncurkan produk baru. Jika perusahaan melanjutkan 
dengan komersialisasi, yaitu memperkenalkan produk baru ke pasar, 
perusahaan akan menghadapi biaya yang tinggi. Perusahaan yang 
meluncurkan produk baru, harus memperhatikan beberapa hal, yakni: 
a. Kapan (waktu perkenalan) 
b. Dimana meluncurkan produk baru tersebut 
c. Kepada siapa (kelompok pembeli) produk yang akan dijual 
d. Bagaimana (strategi yang akan digunakan untuk memasarkan produk 

baru) 
    

2.8.6 Faktor Penghambat Pengembangan Produk Baru 

 Meskipun inovasi dinilai efektif dalam penciptaan produk baru, namun 

tidak seluruhnya penciptaan produk baru tersebut selalu berjalan mulus. Kottler 

(2002:377) menyebutkan faktor-faktor yang menghambat pengembangan produk 

baru antara lain : 



 43

1. Kekurangan gagasan mengenai produk baru yang penting di dalam bidang 
tertentu : mungkin hanya ditemukan sedikit cara untuk memperbaiki 
produk dasar. 

2. Pasar yang terbagi-bagi : persaingan yang ketat menyebabkan pasar 
menjadi terbagi-bagi, dimana perusahaan harus mengarahkan produk 
mereka ke segmen pasar yang lebih kecil, dan hal itu berarti penjualan dan 
laba yang lebih rendah untuk tiap produk. 

3. Kendala sosial dan pemerintah : produk baru harus memenuhi kriteria, 
keamanan konsumen dan keseimbangan lingkungan. Persyarata 
pemerintah telah menghambat inovasi di industri obat, dan industri lain. 

4. Mahalnya proses pengembangan produk baru: perusahaan pada umumnya 
harus menciptakan berbagai gagasan tentang produk baru untuk 
menemukan hanya satu produk yang layak dikembangkan. Selanjutnya, 
perusahaan sering menghadapi kendala biaya litbang, manufaktur dan 
pemasaran tinggi. 

5. Waktu pengembangan yang lebih singkat : perusahaan-perusahaan yang 
tidak dapat mengembangkan produk-produk baru secara cepat akan berada 
di pihak yang tidak memiliki keunggulan. Perusahaan-perusahaan harus 
belajar bagaimana mempersingkat waktu pengembangan dengan 
menggunakan teknik perancangan yang dibantu komputer dan teknik 
manufaktur, mitra strategis, pengujian konsep awal, dan perencanaan 
pemasaran tingkat tinggi. 

6. Siklus hidup produk yang lebih singkat : ketika suatu produk baru berhasil, 
pesaing dengan cepat akan meniru. 

 
2.8.7 Penyebab Gagal atau Berhasilnya Peluncuran Produk Baru. 

 Banyak kajian telah digiatkan untuk mengetahui sebab-sebab dasar 

kegagalan produk baru. Berbagai rintangan internal untuk keberhasilan yang 

sering dituding adalah kurangnya perhatian pada produk baru, penekanan pada 

profitabilitas jangka pendek, dalam berbagai penundaan pengambilan keputusan. 

Lebih lanjut, Stanton (1996:236) menjelaskan bahwa sebab lainnya atas kegagalan 

produk antara lain : 

1. Riset pemasaran yang jelek. Salah menilai produk yang dikehendaki pasar; 
terlalu optimis menilai potensi penjualan produk baru; dan kekurangan 
pengetahuan akan motif kebiasaan beli. 

2. Masalah teknis dalam desain produk atau produknya. Kualitas dan 
penampilan yang buruk dari produk : produk terlalu rumit, dan terutama 
produk tidak memiliki kelebihan dibandingkan produk saingannya. 

3. Meluncurkan produk ke pasar dalam waktu yang kurang tepat. Terlambat 
meluncurkan produk baru ke pasar, dan sebaliknyaterlalu cepat. 
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4. Praktek manajemen yang buruk. Kurangnya strategi pengembangan 
produk baru; kurangnya dukungan dari manajemen puncak; organisasi 
pengembangan produk baru yang tidak efektif. 

 
Selanjutnya Stanton juga menjelaskan bahwa produk baru yang sukses dapat 
disebabkan oleh : 

a. produk memuaskan satu atau lebih kebutuhan pasar. 
b. Produk secara teknologis hebat dan tentunya memiliki keuntungan dalam 

persaingan. 
c. Produk sesuai dengan kekuatan fungsional di dalam perusahaan seperti 

bagian penjualan, distribusi dan produksi. 
d. Manajemen puncak memiliki keterikatan jangka panjang dengan 

pengembangan produk baru. Pengalaman-pengalaman mereka 
memungkinkan peningkatan ketrampilan dalam meluncurkan produk-
produk baru ke pasar. 

e. Strategi produk baru dirancang dengan jelas. Hal ini memungkinkan 
perusahaan memilih produk baru yang benar-benar sesuai dengan 
kebutuhan strategi dalam perusahaan dan kebutuhan pasar. 

f. Gaya manajemennya baik dan organisasinya efektif. Struktur organisasi 
dibentuk dengan tujuan mempromosikan pengembangan produk baru. 
Gaya manajemen merangsang pengembangan produk baru yang mampu 
menyesuaikan dengan kesempatan produk baru yang terus berubah. 

 

2.9 Kepuasan Pelanggan 

2.9.1 Definisi Kepuasan Pelanggan 

 Persaingan antar perusahaan yang semakin ketat menyebabkan setiap 

perusahaan harus menempatkan orientasi pada kepuasan pelanggan. Hal ini 

tercermin dari semakin banyaknya perusahaan yang menyertakan komitmennya 

terhadap kepuasan pelanggan dalam pernyataan misinya, iklan maupun public 

relation release. Dewasa ini semakin diyakini bahwa kunci utama untuk 

memenangkan persaingan adalah memberikan nilai dan kepuasan kepada 

pelanggan melalui penyampaian produk dan jasa yang berkualitas. Ada beberapa 

pakar yang memberikan definisi mengenai kepuasan pelanggan. 

 Menurut Engel dalam Fandy Tjiptono (2002:24) menyatakan bahwa 

“Kepuasan pelanggan merupakan evaluasi purna beli dimana alternatif yang 
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dipilih sekurang-kurangnya sama atau melampaui harapan pelanggan. Sedangkan 

ketidakpuasan timbul apabila hasil tidak memenuhi harapan”. 

 Selanjutnya Kotler dalam Fandy Tjiptono (1997:147) menjelaskan bahwa 

“Kepuasan pelanggan adalah tingkat perasaan seseorang setelah membandingkan 

kinerja atau hasil yang ia rasakan dibandingkan dengan harapannya”. 

Kepuasan pelanggan atas pembelian tertentu bergantung pada kinerja produk 

secara relatif terhadap harapan pelanggan. Apabila kinerja produk sesuai dengan 

harapan pelanggan mala akan menimbulkan rasa puas, dan sebaliknya apabila 

kinerja produk buruk dan tidak sesuai dengan harapan pelanggan maka akan 

menimbulkan rasa tidak puas pada pelanggan. Dalam membentuk harapan, 

pelanggan mendasarkan pada pengalaman, referensi serta informasi-informasi. 

Produsen atau penyedia jasa juga harus berhati-hati dalam menetapkan tingkat 

harapan. Apabila penyedia jasa menetapkan jasa terlalu rendah, penyedia jasa 

akan memuaskan pelanggan dengan mudah tetapi gagal dalam menarik pelanggan 

dalam jumlah yang cukup banyak. Sebaiknya apabila mereka menaikkan harapan 

terlalu tinggi, pelanggan mungkin tidak akan merasa puas. Untuk perusahaan yang 

berfokus pada kepuasan pelanggan, kepuasan pelanggan adalah sasaran sekaligus 

sebagai alat pemasaran. Konsep kepuasan pelanggan dapat kita lihat pada gambar 

di bawah ini. 
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Gambar 2.5 
Konsep Kepuasan Pelanggan 

 

Tujuan Perusahaan 

Produk 

Nilai produk bagi 
pelanggan 

Kebutuhan pelanggan 
dan keinginan 

pelanggan 

Harapan pelanggan 
terhadap produk 

Tingkat kepuasan 
pelanggan 

 

Sumber : Fandy Tjiptono, strategi pemasaran 1997. 

 Kepuasaan pelanggan mengukur seberapa besar harapan pelanggan telah 

terpenuhi. Adanya kepuasan yang diharapkan dapat menciptakan sebuah 

kesetiaan. Kesetiaan pelanggan disini mengukur seberapa besar minat mereka 

untuk melakukan kemitraan bagi organisasi. Dalam prakteknya sangat sulit 

mengukur kepuasan pelanggan. 

2.9.2 Metode Pengukuran Kepuasan Pelanggan 

Philip Kotler (2002:9) membuat beberapa metode yang dapat digunakan oleh 

penyedia jasa untuk mengukur seberapa besar kepuasan pelanggan yang mereka 

ciptakan, yaitu : 

1. Sistem Keluhan dan Saran 

Sistem ini menggunakan media formulir atau kuesioner dalam 

penyampaian keluhan atau usulan. Sistem ini bukan hanya membantu 
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penyedia jasa untuk bertindak lebih cepat dalam mengatasi masalah, tetapi 

juga memberi gagasan baru untuk peningkatan produk atau layanan. 

2. Survei Kepuasan Pelanggan 

Penyedia jasa dapat melakukan survei rutin untuk mengetahui kepuasan 

pelanggan. Kelebihan dari metode ini adalah dapat mengetahui penilaian 

pelanggan terhadap produk yang ditawarkan secara berkala, sehingga 

dapat menjaga konsistensi pelayanan. Namun metode ini membutuhkan 

biaya yang cukup mahal. 

3. Belanja Samaran atau Siluman 

Belanja samaran disini menggunakan pihak lain yang dianggap 

independen untuk mengkonsumsi produk dari penyedia jasa dan 

melaporkan pengalaman mereka ketika mengkonsumsi produk tersebut. 

Cara ini sangat efektif untuk mengetahui kinerja staf dan karyawan. 

4. Analisis Pelanggan yang Hilang 

Metode ini dilakukan dengan cara menghubungi pelanggan yang berhenti 

mengkonsumsi produk penyedia barang, atau beralih ke produk lainnya. 

Penyedia barang bukan hanya melakukan wawancara dengan pelanggan 

yang beralih, tetapi juga harus memonitor tingkat kehilangan pelanggan. 

Tingkat kehilangan yang menunjukkan bahwa perusahaan gagal 

memuaskan pelanggan. 

2.9.3 Strategi Kepuasan Pelanggan 

 Pada dasarnya strategi kepuasan pelanggan menyebabkan pesaing harus 

berusaha keras dan memerlukan biaya yang tinggi dalam usahanya merebut 

pelanggan dalam suatu perusahaan pesaing. 
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Menurut Schnaars dalam Fandy Tjiptono (1997:134) “Kepuasan pelanggan 

merupakan strategi jangka panjang yang membutuhkan komitmen, baik 

menyangkut dana maupun sumber daya manusia”. 

Ada beberapa strategi yang dapat dipadukan untuk meraih dan meningkatkan 

kepuasan pelanggan, antara lain : 

1. Strategi pemasaran berupa Relationship Marketing 
Merupakan strategi dimana suatu transaksi antara penjual dan pembeli 
berkelanjutan dan tidak berakhir setelah proses penjualan selesai. Dengan 
kata lain terjalin suatu kemitraan dengan pelanggan secara terus-menerus. 
Strategi ini dapat diimplementasikan dengan membuat daftar nama 
pelanggan, mencakup catatan penting lainnya mengenai pelanggan yang 
dianggap perlu dibina hubungan jangka panjang. Dengan tersedianya 
informasi semacam itu, maka diharapkan perusahaan dapat memuaskan 
para pelanggan secara lebih baik, yang pada gilirannya dapat 
menumbuhkan loyalitas pelanggan sehingga terjadi pembelian ulang. 

2. Strategi Superior Customer Service 
Merupakan strategi dimana perusahaan berorientasi untuk menawarkan 
pelayanan yang lebih baik dari para pesaing. Hal ini membutuhkan dana 
yang besar, kemampuan sumber daya manusia, dan usaha yang gigih agar 
dapat tercipta suatu pelayanan superior. Akan tetapi perusahaan akan 
memperoleh manfaat yang sangat besar dari pelayanan yang lebih baik. 

3. Strategi Unconditional Service Guarantee 
Strategi ini berintikan komitmen untuk menyediakan kepuasan kepada 
pelanggan yang pada gilirannya akan menjadi sumber dinamisme 
penyempurnaan mutu produk atau jasa dan kinerja perusahaan. Selain itu 
juga akan meningkatkan motivasi para karyawan untuk mencapai tingkat 
kinerja yang lebih baik. 

4. Strategi Peningkatan Kinerja Perusahaan 
Meliputi berbagai upaya seperti, melakukan pemantauan dan pengukuran 
kepuasan pelanggan secara berkesinambungan, memberikan pendidikan 
dan pelatihan menyangkut komunikasi, salesmanship, dan public relations 
kepada pihak manajemen dan karyawan, memasukkan unsur kemampuan 
untuk memuaskan pelanggan ke dalam sistem penilaian prestasi karyawan, 
dan memberikan empowerment yang lebih besar kepada karyawan dalam 
melaksanakan tugasnya. 

5. Menerapkan Quality Function Deployment 
Yaitu praktek untuk merancang proses sebagai tanggapan terhadap 
kebutuhan pelanggan, QFD berusaha menterjemahkan apa yang 
dibutuhkan pelanggan menjadi apa yang dihasilkan organisasi. Dengan 
demikian, QFD memungkinkan suatu perusahaan untuk memprioritaskan 
kebutuhan pelanggan, menemukan tanggapan inovatif terhadap kebutuhan 
tersebut, dan memperbaiki proses hingga mencapai efektivitas maksimum. 
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2.10 Strategi Inovasi Produk Sebagai Strategi Keunggulan Bersaing 

 Inovasi produk sangat penting bagi kelangsungan hidup suatu perusahaan, 

sehingga perusahaan tersebut perlu untuk melakukan atau menciptakan produk 

yang baru yang produk tersebut tidak terdapat pada perusahaan. Karena menurut 

penulis, inovasi dari produk merupakan suatu strategi yang harus dijalankan oleh 

suatu perusahaan agar perusahaan tersebut dapat terus eksis dalam persaingan 

usaha. Suatu perusahaan tidak akan mampu untuk tumbuh menjadi suatu 

perusahaan yang besar tanpa adanya produk yang mampu bersaing di pasar. Oleh 

karena itu, diperlukan suatu penerapan untuk membuktikan apakah dengan 

inovasi produk yang dilakukan dapat menjadi keunggulan bersaing bagi 

perusahaan tersebut atau inovasi produk tersebut masih belum mampu untuk 

menjadi strategi keunggulan bersaing suatu perusahaan.  

 Kesuksesan implementasi strategi inovasi produk membutuhkan 

penyesuaian antara proses dan lingkungan yang mendukung inovasi produk. Hal 

ini merupakan langkah terpenting bagi perusahaan untuk menciptakan nilai baru 

bagi pelanggan dan untuk mencapai keunggulan bersaing perusahaan. Inovasi 

produk baru memerlukan ketepatan waktu dan kecepatan agar dapat menjadi 

produk yang sukses di pasar. Inovasi ditujukan untuk meningkatkan daya saing 

strategis perusahaan/ mencapai keunggulan bersaing dan kinerja keuangan. 

(Ellitan & Anatan, 2009:44) 

2.11 Kerangka Pikir Konseptual 

 Berdasarkan latar belakang, permasalahan, tujuan penelitian, dan landasan 

teori yang ada, maka dapat disusun kerangka pikir konseptual sebagai berikut: 
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Gambar 2.6 
Kerangka Pikir Konseptual 

Persaingan Industri Keripik Tempe Sanan semakin ketat. Keripik tempe 
Aneka Rasa Bu Noer perlu membuat terobosan baru, yaitu salah satunya 

dengan inovasi produk

Analisis lingkungan, baik lingkungan eksternal maupun internal. Alat analisis 
menggunakan IFAS, EFAS, SFAS. 

Hasil dapat dilihat dari diagram SWOT, matrik SWOT. Penentuan strategi 
dapat dilihat dari macam strategi M. Porter serta dari Pearce dan Robinson. 

Dengan berfikir secara kreatif dan inovatif, pihak Bu Noer terus membuat 
terobosan-terobosan baru agar dapat terus bersaing. 

Salah satu cara yang diperlukan agar dapat bersaing yaitu dengan 
menggunakan strategi inovasi produk.  

Proses implementasi inovasi produk 

Evaluasi terhadap kinerja perusahaan, yang akhirnya terlihat perusahaan 
dapat meningkatkan daya saing/ keunggulan bersaing dan kinerja keuangan. 

 

 



BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian 

 Penelitian adalah pencarian atas sesuatu yang sistematis dengan penekanan 

bahwa pencarian ini dilakukan terhadap masalah-masalah yang dapat dijelaskan. 

Untuk melakukan sebuah penelitian diperlukan sebuah metode penelitian yang 

berguna sebagai dasar dalam penelitian tersebut. 

 Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

deskriptif dengan metode pendekatan studi kasus. Metode deskriptif adalah suatu 

studi yang bertujuan untuk menguraikan karakteristik (sifat-sifat) tentang suatu 

keadaan pada waktu tertentu dari suatu populasi tertentu (Supranto, 2003:56). 

Pendapat lain seperti yang diungkapkan oleh Indriantoro dan Supomo (1999:88) 

menyebutkan penelitian deskriptif merupakan penelitian terhadap fenomena atau 

populasi tertentu yang diperoleh peneliti dari subyek berupa individu, 

organisasional, industri atau perspektif yang lain.  

 Dalam suatu penelitian, diperlukan suatu konsep dalam penelitian tersebut. 

Menurut Indriantoro dan Supomo (1999:57) konsep merupakan dasar pemikiran 

peneliti yang kemudian dikomunikasikan kepada orang lain. 

 Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, 

gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, 

sifat-sifat serta hubungan antara fenomena-fenomena yang diselidiki. (Nasir, 

1998:63) 
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3.2 Lokasi Penelitian 

 Penelitian dilakukan pada Industri Kripik Tempe Bu Noer yang terletak di 

jalan Ciliwung II/2 Malang, Jawa Timur. 

3.3 Ruang Lingkup Penelitian 

 Ruang lingkup penelitian ini terbatas pada inovasi produk sebagai strategi 

keunggulan bersaing dari subyek penelitian. Menurut Kuncoro (2003:63) subyek 

penelitian adalah individu, lembaga organisasi, atau perusahaan yang bersedia 

berpartisipasi dan membantu sebuah penelitian dengan memberikan sebuah 

kemudahan untuk memperoleh data yang relevan dan akurat. Berdasarkan teori 

tersebut dapat disimpulkan bahwa subyek penelitian ini adalah perusahaan tempat 

diadakannya penelitian ini yaitu pada Industri Kripik Tempe Bu Noer, Malang. 

3.4 Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah : 

1. Data Kuantitatif, yaitu data yang berupa bilangan angka-angka yang 

tercantum dalam data penjualan dari industri makanan kripik Tempe milik 

Bu Noer.  

2. Data Kualitatif, yaitu data yang berupa informasi non angka atau simbol 

huruf yang tercantum dalam gambaran umum perusahaan ataupun catatan 

lain yang relevan dalam perusahaan. 

Sumber data yang digunakan dalam proses pengumpulan data antara lain: 

1. Data Primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan secara langsung 

dari nara sumber, dan belum melalui proses pengolahan sebelumnya. 

2. Data Sekunder yaitu data yang telah diolah sebelumnya dan diperoleh 

melalui: 



 53

a. Data internal; data diperoleh dari lingkungan perusahaan secara 

terpisah. 

b. Data eksternal; data yang diperoleh menyangkut perusahaan dari 

referensi lain. 

3.5 Metode dan Teknik Pengumpulan Data 

 Proses pengumpulan data merupakan salah satu tahapan dalam penelitian 

yang menentukan tingkat keakuratan hasil penelitian. Proses pengumpulan data 

yang sistematis akan membantu dalam proses penelitian selanjutnya. Proses 

pengumpulan data ditentukan oleh metode dan tehnik pengumpulan data. Menurut 

Marzuki (2003:12) terdapat tiga metode pengumpulan data, yaitu sensus, 

sampling, dan case study. Metode pengumpulan data yang akan dilakukan dalam 

penelitian ini adalah case study (studi kasus) yaitu pengumpulan data dengan 

mengambil beberapa elemen, kemudian masing-masing elemen dianalisa semakin 

mendalam dimana kesimpulan yang ditarik hanya berlaku untuk elemen-elemen 

yang diselidiki. Elemen-elemen yang dianalisa meliputi visi, misi, tujuan 

perusahaan, perumusan strategi (peluang, ancaman, kelemahan, kekuatan), 

implementasi strategi (implementasi inovasi produk), serta evaluasi (kinerja 

perusahaan). 

 Teknik pengumpulan data merupakan prosedur yang sistematis dan 

standar untuk memperoleh data kuantitatif dan kualitatif. Adapun tehnik yang 

dilakukan antara lain: 
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1. Wawancara 

Yakni dengan cara mengadakan wawancara atau tanya jawab lisan secara 

langsung dengan pihak-pihak yang terkait terhadap permasalahan yang 

diteliti. 

2. Dokumentasi 

Yakni mencari data mengenai hal-hal atau variabel-variabel atau catatan, 

buku, surat kabar, majalah, internet dan sebagainya yang digunakan untuk 

menjaring data sekunder yang dalam hal ini adalah data penjualan dalam 

unit. 

3. Studi Pustaka 

Yakni melakukan studi literatur terhadap buku-buku yang relevan, artikel, 

surat kabar maupun penelitian atau tulisan ilmiah yang berkaitan. 

3.6 Metode Analisis data 

 Setelah data terkumpul dari hasil pengumpulan data, kegiatan selanjutnya 

adalah menganalisis data. Tujuan dari analisis data adalah untuk 

menyederhanakan data ke dalam bentuk yang lebih mudah untuk dibaca dan 

diinterpretasi. Tahapan analisis data dalam penelitian ini adalah : 

1. Mendeskripsikan tentang pengambilan keputusan bahwa inovasi produk 

sebagai strategi keunggulan bersaing, dengan alat analisis EFAS, IFAS, 

SFAS, diagram SWOT, matrik SWOT. 

a. Daftarkan item-item EFAS (External Factor Analysis Summary) dan 

IFAS (Internal FactorAnalysis Summary) yang paling penting dalam 

kolom faktor strategis kunci (CSF), tunjukkan mana yang merupakan 

kekuatan (S), kelemahan (W), peluang (O), dan ancaman (T). 
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b. Tinjaulah bobot yang diberikan untuk faktor-faktor dalam tabel EFAS 

dan IFAS, dan sesuaikan jika perlu sehingga jumlah total pada kolom 

bobot tabel EFAS dan IFAS sama-sama mencapai angka 1,0. 

c. Masukkan pada kolom peringkat, peringkat yang diberikan manajemen 

perusahaan terhadap setiap faktor dari tabel EFAS dan IFAS. 

d. Kalikan bobot dengan peringkat untuk menghasilkan jumlan pada 

kolom skor berbobot. 

e. Berikan tanda (X) dalam kolom durasi untuk menunjukkan apakah 

satu faktor memiliki horizon waktu jangka pendek (<1 tahun), jangka 

menengah (1-3 tahun), jangka panjang (>3 tahun). 

f. Berikan keterangan untuk masing-masing faktor dari tabel EFAS dan 

IFAS. 

• Matrik SWOT 

Merupakan matching tool yang penting untuk membantu para manajer 

mengembangkan empat tipe strategi: 

1. Strategi SO (strength-opportunities), menggunakan kekuatan internal 

perusahaan untuk meraih peluang-peluang yang ada di luar 

perusahaan. 

2. Strategi WO (weakness-opportunities), bertujuan untuk memperkecil 

kelemahan internal perusahaan dengan memanfaatkan peluang 

eksternal. 

3. Strategi ST (strength-threat), melalui strategi ini perusahaan berusaha 

untuk menghindari/ mengurangi dampak dari ancaman eksternal. 
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4. Strategi WT (weakness-threat), merupakan taktik untuk bertahan 

dengan cara mengurangi kelemahan internal serta menghindari 

ancaman. 

Skema yang mewakili matrik SWOT disajikan sebagai berikut: 

Gambar 3.1 
Matrik SWOT 

 STRENGTH (S) 
Daftar kekuatan 

 

WEAKNESS (W) 
Daftar kelemahan 

OPPORTUNITIES (O) 
Daftar peluang 

STRATEGI SO 
Gunakan kekuatan 

untuk memanfaatkan 

peluang 

 

STRATEGI WO 
Atasi kelemahan 

dengan memanfaatkan 

peluang 

THREATS (T) 
Daftar ancaman 

STRATEGI ST 
Gunakan kekuatan 

untuk menghindari 

ancaman 

 

STRATEGI WT 
Meminimalkan 

kelemahan dan 

menghindari ancaman 

Sumber: Pearce dan Robinson, manajemen strategik, 1997. 

Perlu diketahui bahwa kegunaan dari setiap alat adalah untuk 

membangkitkan strategi alternatif yang fisibel untuk dilaksanakan, bukan 

untuk memilih/ menentukan strategi mana yang terbaik. Jadi, tidak semua 

strategi yang dikembangkan dalam matrik SWOT. 

• Diagram SWOT, ialah suatu bentuk analisa lingkungan baik internal 

maupun eksternal dimana menekankan pada kekuatan dan kelemahan 

yang merupakan internal, serta peluang dan ancaman pada lingkungan 

eksternal. Analisa diagram SWOT mengasumsikan bahwa strategi 

yang sukses adalah yang mampu memaksimalkan kekuatan dan 

peluang serta dalam kurun waktu yang sama dapat meminimalkan 
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kelemahan dan ancaman. Adapun manfaat dari diagram analisis 

SWOT yakni: (1) sebagai kerangka kerja untuk menilai posisi 

perusahaan saat ini dan masa yang akan datang, (2) untuk 

mengidentifikasikan strategi yang paling sesuai dengan posisi 

perusahaan. 

Gambar 3.2 
Diagram SWOT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kelemahan (W) Kekuatan (S)

Ancaman (T)

Peluang (O)

Defensive 
Strategy 

Diversification 
Strategy 

A Turn Around 
Oriented Strategy

Agresive 
Strategy 

Sumber: Pearce dan Robinson, manajemen strategik, 1997. 
 

2. Mendeskripsikan Inovasi Produk dan Pengembangan Produk 

3. Mendeskripsikan tentang tahapan implementasi inovasi produk yang telah 

dilakukan oleh industri makanan Kripik Tempe Aneka Rasa Bu Noer. 

4. Mengevaluasi inovasi produk yang telah dilakukan terhadap kinerja 

perusahaan, terutama pada volume penjualan dari industri Kripik Tempe 

Aneka Rasa Bu Noer. 

 

 



BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

 Pada BAB IV Hasil dan Pembahasan ini, akan diuraikan menjadi 2 (dua) 

bagian utama. Pada bagian pertama (4.1) akan diuraikan tentang gambaran umum 

dari perusahaan keripik tempe Aneka Rasa Bu Noer, Malang. Pada bagian ini 

dijelaskan mengenai segala sesuatu/ aktivitas yang dilakukan perusahaan.  

 Sedangkan pada bagian kedua dari bab IV hasil dan pembahasan akan 

dijelaskan mengenai hasil dari penelitian yang telah dilakukan, yang juga 

merupakan uraian dari rumusan masalah serta tujuan penelitian.  

4.1 Gambaran Umum Perusahaan 

4.1.1 Sejarah Berdirinya 

 Keripik tempe aneka rasa Bu Noer, mulai dirintis sekitar tahun 1993 di 

jalan Ciliwung II/2 Malang oleh Ibu Siti Djuariah istri dari Bapak Mochamad 

Noer yang akhirnya digunakan sebagai brand “BU NOER”. Omzet penjualan 

pertama industri kripik ini adalah sebesar Rp. 100.000,-. Berawal dari modal yang 

kecil dengan memakai peralatan yang sederhana, industri kripik ini baru 

memproduksi kripik tempe rasa original saja. 

 Keripik tempe menjadi salah satu alternatif usaha. Hal ini disebabkan 

karena istri M. Noer mempunyai keahlian dalam bidang tersebut. Selain itu, beliau 

mempunyai keyakinan bahwa usaha keripik tempe ini akan berkembang, karena 

salah satu makanan khas kota Malang adalah tempe. 

 Tidak berlangsung lama setelah merintis usaha ini, pada tahun 1996 salah 

satu anggota keluarga mempunyai ide untuk membuat keripik tempe dengan 
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aneka rasa. Meskipun hanya sebuah tempe yang merupakan makanan kaum 

pinggiran, apabila diolah dengan baik dan penuh kreatifitas dapat menghasilkan 

rasa yang enak dan lain daripada yang lain. Hal inilah yang mendasari penciptaan 

keripik tempe aneka rasa, yang pada saat itu, umumnya keripik tempe hanya 

menggunakan bumbu tradisional. Sehingga produk keripik tempe aneka rasa yang 

diciptakan merupakan pelopor, yang pada saat ini banyak ditiru oleh pengusaha 

yang lain. 

 Dari waktu ke waktu, produk yang dihasilkan tidak hanya keripik tempe 

aneka rasa saja. Dengan berpegang pada motto “Produk Tradisional, Cita Rasa 

Internasional”, maka produk yang dihasilkan kian beragam. 

 Inovasi tidak hanya sebatas produk saja, tetapi juga merambah ke sektor 

pemasaran. Inovasi di bidang pemasaran adalah dengan meluncurkan armada 

“MOLEH” (Mobil Oleh-oleh) dengan menggunakan sepeda motor roda tiga yang 

unik. Hal ini ditujukan untuk melayani konsumen dengan sistem delivery. 

4.1.2 Lokasi Perusahaan 

 Perusahaan Keripik Tempe Bu Noer adalah perusahaan produksi di bidang 

makanan yang menghasilkan keripik tempe aneka rasa yang terletak di jalan 

Ciliwung II/2 Malang. 

 Tidak ada alasan khusus kenapa mendirikan perusahaan di tempat tersebut. 

Yang ada hanyalah kebetulan rumah pemilik berada pada lokasi tersebut sehingga 

dijadikan sebagai tempat produksi sekaligus tempat berjualan. 

4.1.3 Kegiatan Usaha 

 Setiap perusahaan memiliki tujuan, dan untuk mencapai tujuan tersebut 

pastinya setiap perusahaan berusaha untuk terus menerus meningkatkan standart 
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kualitas pekerjaan sebaik mungkin. Demikian untuk industri kripik tempe Aneka 

Rasa Bu Noer ini juga memiliki beberapa tujuan, antara lain : 

4.1.3.1 Tujuan Jangka Panjang 

 Tujuan jangka panjang adalah tujuan yang dicapai dalam waktu yang 

relatif lama, biasanya dalam jangka waktu lebih dari satu tahun. Tujuan tersebut 

yaitu : 

1. Memperluas daerah pemasaran 

Dalam hal ini, pengembangan daerah pemasaran merupakan tujuan jangka 

panjang industri kripik tempe ini karena perusahaan ingin meningkatkan 

penjualan. 

2. Keuntungan yang optimal 

Ini merupakan aktivitas perusahaan dalam memberikan kepuasan kepada 

konsumen. Dengan perusahaan menciptakan produk yang sesuai dengan 

selera dan keinginan konsumen maka konsumen akan tertarik dengan 

produk-produk yang ditawarkan, yang nantinya berdampak pada penjualan 

yang semakin meningkat dan keuntungan yang optimal/ maksimal dapat 

diperoleh. 

3. Mempertahankan tingkat penjualan 

Untuk menghasilkan laba yang diharapkan perusahaan, perusahaan harus 

mempertahankan tingkat penjualan dengan cara meningkatkan mutu 

produk dan mengembangkan produk yang inovatif. Hal ini juga 

dimaksudkan untuk menjaga kelangsungan hidup perusahaan. 
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4.1.3.2 Tujuan Jangka Pendek 

 Yakni merupakan suatu hasil akhir yang ingin dicapai oleh perusahaan 

dalam satu tahun atau kurang dari satu tahun. Adapun tujuan jangka pendek 

industri kripik tempe Aneka Rasa Bu Noer yaitu: 

1. Mengembangkan produk yang inovatif 

Seiring dengan banyaknya persaingan produk yang sama, industri kripik 

tempe juga harus berfikir untuk selalu mengembangkan produk yang 

inovatif sehingga membuat produk perusahaan mempunyai ciri khas 

tersendiri.  

2. Meningkatkan penjualan 

Perusahaan ini bergerak dalam bidang industri, maka tujuan utamanya 

meningkatkan penjualan karena dengan peningkatan penjualan tersebut 

diharapkan keuntungan yang akan diperoleh akan sesuai dengan 

keinginan/ harapan perusahaan.  

3. Berusaha agar target produksi baik kualitas maupun kuantitas dapat 

tercapai. 

Perusahaan selalu berusaha menjaga kualitas dan kuantitas dari produk 

sehingga proses produksi sesuai dengan keinginan perusahaan. 

4. Memelihara kelancaran proses produksi sesuai dengan rencana. 

Perusahaan juga harus menjaga proses produksi untuk tetap lancar sesuai 

dengan rencana, sebab bila proses produksi tidak lancar akan 

mengakibatkan sesuatu hal yang sangat merugikan perusahaan dan 

perusahaan tidak memperoleh kepercayaan dari konsumen.  
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4.1.3.3 Proses Produksi 

Gambar 4.1 
Proses produksi dari Kripik Tempe 

 

Sumber: keripik tempe Bu Noer, 2009. 

4.1.3.4 Produk yang Dihasilkan 

 Produk yang dihasilkan oleh industri makanan keripik tempe Bu Noer 

semakin lama semakin beragam, antara lain : 

1. Kripik tempe dengan 16 rasa, yang merupakan produk unggulan.  

2. Keripik tempe aneka daun  

3. Aneka keripik buah dengan berbagai rasa 

4. Keripik berbahan baku Ubi (keripik kentang, keripik singkong, keripik 

talas, marning jagung)  

5. Pia dengan berbagai rasa 

6. Sambal goreng tempe dengan berbagai rasa  

Kedelai 

Tempe 

Keripik Tempe 

Penambahan bumbu, tepung dan proses penggorengan 

Keripik Tempe Siap 
Jual 

Penambahan bumbu tabur (seasoning powder) dan 
pengemasan 

Proses pembersihan dan peragian 
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7. Makanan khas (keripik paru, keripik ceker, keripik belut, keripik bakso, 

sale pisang, kacang mete, jenang apel, jenang salak, jenang nangka, sari 

apel, cuka apel, sari strawberry, semprit, stik tahu, sagon, telo ungu, ledre, 

manisan) dan  

8. Aneka kue aneka rasa dengan memadukan bumbu seasoning. 

4.1.4 Struktur Organisasi 

 Struktur organisasi merupakan kerangka dari perusahaan yang dapat 

memperjelas kedudukan, wewenang dan tanggung jawab dalam suatu organisasi. 

Sehingga tiap orang bisa menjalankan aktivitasnya untuk mencapai tujuan 

perusahaan yang telah direncanakan. Berikut ini bentuk struktur organisasi di 

Perusahaan Keripik Tempe Bu Noer. 

Gambar 4.2 
Struktur Organisasi Industri Makanan Kripik Tempe Aneka Rasa Bu Noer 

Pemilik 

Manajer Umum 

Pemasaran Produksi Keuangan SDM 

Sumber : Industri Makanan Keripik Tempe Bu Noer – Malang, 2009 
 

Berikut ini uraian tugas dan wewenang masing-masing jabatan dalam struktur 

organisasi Perusahaan Keripik Tempe Bu Noer: 

1. Pemilik 

a) Bertanggung jawab atas segala kegiatan usaha dan menjalankan 

kebijakan.  



 64

b) Mengkoordinasi serta memberikan tugas-tugas dan meminta tanggung 

jawab dari masing-masing bagian. 

2. Manajer Umum 

a) Bertanggung jawab terhadap keuangan  

b) Menjalin hubungan dengan pelanggan (konsumen) dan penyedia bahan 

baku 

3. Manajer Produksi 

a) Pengendalian terhadap bahan baku  

b) Bertanggung jawab terhadap proses produksi dan kualitas produk 

4. Manajer Pemasaran 

a) Bertanggung jawab terhadap penjualan dan pesanan dari konsumen  

b) Melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan masalah distribusi 

4.1.5 Personalia 

4.1.5.1 Jumlah karyawan 

 Perusahaan Keripik Tempe Bu Noer memperkerjakan 30 orang karyawan, 

dengan rincian 20 orang merupakan karywan tetap dan 10 orang sebagai 

karyawan tidak tetap atau musiman. Untuk karyawan tetap, mereka bekerja di 

bidang produksi tempe dan pemasaran. Sedangkan karyawan musiman hanya 

dikerjakan untuk membantu memproduksi keripik buah saja yang dilakukan di 

rumah pemilik. Untuk karyawan tetap diberikan gaji sesuai dengan Upah 

Minimum Regional (UMR) dan skala perusahaan. Jam kerja untuk karyawan tetap 

yang memproduksi tempe mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 

WIB. Sedangkan di bagian kasir/ menjaga outlet mulai pukul 08.00 sampai 

dengan 22.00 WIB. 
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4.1.5.2 Hak Karyawan 

Setiap karyawan mempunyai hak-hak umum antara lain adalah: 

1. Berhak mendapatkan distribusi kesejahteraan, melalui gaji/upah. 

2. Berhak diperlakukan sama dalam tata tertib dan peraturan umum 

perusahaan. 

3. Berhak mendapatkan libur/cuti. 

4.1.5.3 Kewajiban Karyawan 

Setiap karyawan mempunyai kewajiban-kewajiban umum antara lain adalah: 

1. Mengerjakan tugas pekerjaan sebaik-baiknya dengan mengutamakan 

kepentingan perusahaan. 

2. Menjaga nama baik perusahaan. 

3. Mentaati semua peraturan yang berlaku dengan penuh kesadaran, 

kejujuran, pengabdian dan tanggung jawab. 

4. Membayar ganti rugi kepada perusahaan. 

4.1.6 Pemasaran Produk Perusahaan 

 Dalam pemasaran industri makanan Keripik Tempe Aneka Rasa Bu Noer, 

membuat outlet toko di rumahnya sendiri yaitu di bagian depan. 

4.1.6.1 Daerah Penjualan 

 Sampai saat ini, daerah penjualan industri makanan ini memasarkan 

produknya meliputi Malang, Batu dan sekitarnya. Sedangkan untuk layanan jasa 

kirim menggunakan armada “MOLEH” yaitu dari sepeda motor roda tiga yang 

dibelakangnya bisa digunakan untuk memuat barang. 

4.1.6.2 Harga Jual Produk dan Kebijakan Penjualan 

Mengenai harga jual produk pada Kripik Tempe Aneka Rasa Bu Noer bervariasi. 
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1. Kripik Tempe Aneka Rasa, berat 150 gram, expired 3 bulan : 

a) kemasan plastic dengan harga Rp 6.900,-  

b) kemasan karton (dos) dengan harga Rp 7.400,- 

c) kemasan aluminium foil, expired 1 tahun dengan harga Rp 7.400,- 

2. Kripik Tempe Aneka Daun, berat 150 gram, expired 3 bulan : 

a) kemasan plastic dengan harga Rp 5.500,- 

b) kemasan karton (dos) dengan harga Rp 6.000,- 

c) kemasan aluminium foil, expired 1 tahun dengan harga Rp 6.000,- 

3. Brownies Tempe dengan harga Rp 16.000,- 

4. Cake Bekatul dengan harga Rp 16.000,- 

5. Roti Boy ”Bekatul” dengan harga Rp 5.000,-   

 Untuk Penetapan harga jual pada Kripik Tempe Bu Noer dengan 

menggunakan Cost Plus Pricing Methode, dimana harga jual = jumlah biaya per 

unit + laba yang diinginkan. 

4.1.6.3 Segmentasi Pasar 

 Produk-produk yang ada terutama dipasarkan untuk para wisatawan 

maupun pendatang, tetapi tidak menutup kemungkinan juga untuk masyarakat 

sekitar. Kripik Tempe Aneka Rasa Bu Noer memproduksi produk dengan 

memperhatikan kualitas/ mutu dari produk. Perusahaan juga dapat memproduksi 

produk dengan harga yang terjangkau jika ada permintaan dari konsumen.  

4.1.6.4 Pesaing 

 Beberapa pesaing dari industri makanan Kripik Tempe Aneka Rasa Bu 

Noer meliputi: perusahaan Ardani, perusahaan Wicaksono, perusahaan Abadi dll, 
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yang tentunya masing-masing pesaing mempunyai keunggulan dan kelemahan 

sendiri. 

4.1.6.5 Saluran Distribusi 

 Saluran Distribusi untuk Kripik Tempe Aneka Rasa Bu Noer ini sangat 

sederhana, pemilik lebih mementingkan atau mengutamakan untuk langsung 

berhadapan dengan konsumen. Untuk wilayah Batu, dikarenakan pemilik 

mempunyai teman yang mempunyai stan/ toko disana sehingga pemilik Kripik 

Tempe Bu Noer menitipkan produk tersebut.  

 

 Pada bagian kedua dari bab ini akan dijelaskan mengenai hasil dari 

penelitian yang telah dilakukan. Uraian dari hasil penelitian yang sekaligus 

merupakan penjelasan dari rumusan masalah serta tujuan penelitian meliputi : 

4.2 Proses pengambilan keputusan inovasi produk sebagai strategi 

keunggulan bersaing di Keripik Tempe Bu Noer. 

4.3 Deskripsi Inovasi produk dan Pengembangan Produk yang telah 

dilakukan 

4.4 Tahapan Implementasi Produk Baru 

4.5 Evaluasi pengaruh inovasi produk terhadap kinerja perusahaan 

4.6 Keunggulan Bersaing 

 

4.2 Proses pengambilan keputusan inovasi produk sebagai strategi 

 keunggulan bersaing di Keripik Tempe Bu Noer 

Analisis lingkungan merupakan salah satu komponen yang penting dan 

menjadi dasar kegiatan penentuan strategi. Banyak organisasi maupun perusahaan 
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yang menemui kegagalan dalam menjalankan bisnisnya disebabkan oleh 

kegagalan mereka untuk memahami dan mengidentifikasi secara benar 

lingkungan dimana mereka beroperasi. Lingkungan tersebut tidak bersifat statis 

dan konstan, melainkan dinamis dan selalu berubah-ubah. Perubahan itu selalu 

terjadi, dan pada era globalisasi perubahan berlangsung dengan sangat cepat dan 

dalam intensitas yang tinggi pula. Perubahan pada lingkungan tersebut harus terus 

diantisipasi. Karena pengaruhnya yang signifikan akan menentukan koreksi yang 

harus dilakukan terhadap strategi bahkan mungkin juga akan mempengaruhi visi 

dan misi perusahaan. Analisis lingkungan merupakan suatu proses monitoring 

terhadap lingkungan perusahaan yang bertujuan untuk mengetahui dan 

mengidentifikasi peluang dan ancaman yang dihadapi oleh perusahaan serta 

kekuatan dan kelemahan internal yang dimiliki untuk dapat mengantisipasinya. 

4.2.1 Analisis Lingkungan Eksternal 

Lingkungan eksternal merupakan lingkungan yang berada di luar 

perusahaan dan tidak dapat dikendalikan oleh perusahaan. Kekuatan-kekuatan ini 

bersifat dinamis dan memiliki pengaruh terhadap kinerja perusahaan baik secara 

langsung maupun tidak langsung. 

4.2.1.1 Analisis Lingkungan Jauh 

Lingkungan ini terdiri dari faktor-faktor yang bersumber dari luar, dan 

biasanya tidak berhubungan dengan situasi operasional perusahaan. Lingkungan 

ini memberi peluang, ancaman dan kendala bagi perusahaan. Tetapi suatu 

perusahaan jarang sekali mempunyai pengaruh berarti terhadap lingkungan ini. 
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a. Ekonomi 

 Kondisi ekonomi merupakan salah satu elemen yang harus diperhatikan 

oleh perusahaan dalam merencanakan suatu strategi, karena faktor ini sangat 

rawan dan sering menjadi bahan pertimbangan dalam upaya pengambilan 

keputusan oleh manajemen pada perusahaan. Dengan pertumbuhan ekonomi yang 

cenderung meningkat akan meningkatkan permintaan pada konsumsi barang dan 

jasa, begitu pula sebaliknya. Faktor ekonomi mempunyai cakupan yang luas, 

tetapi pada prinsipnya kekuatan besar yang mempengaruhi daya beli dan pola 

pembelian konsumen adalah pertumbuhan ekonomi, pendapatan per kapita. 

1) Pertumbuhan ekonomi dan PDB 

Pertumbuhan ekonomi suatu daerah dihitung dari PDRB atas dasar harga 

konstan yang di dalamnya sudah dihilangkan adanya faktor kenaikan 

harga barang dan jasa. Pada tahun 2005 sampai dengan 2008 kondisi 

pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan/ pertumbuhan. Pada tabel 

berikut akan disajikan PDB Indonesia dari tahun 2005 sampai dengan 

2008: 

Tabel 4.1 
PDB Indonesia tahun 2005-2008 

 
keterangan 2005 2006 2007 2008 

PDB (milyar 

rupiah) 
1.750,7 1.846,7 1.963,1 2.082,1 

 Sumber: www.bps.go.id

Dari tabel di atas tampak bahwa sejak empat tahun terakhir, perekonomian 

Indonesia terus mengalami pertumbuhan. Pada tahun 2008 perekonomian 

Indonesia mengalami pertumbuhan sebesar 6,1%. Pertumbuhan ini didukung 

oleh semua komponen penggunaan PDB penggunaan, yakni konsumsi rumah 

http://www.bps.go.id/
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tangga tumbuh sebesar 5,3%, konsumsi pemerintah sebesar 10,4%, 

pembentukan modal tetap bruto (investasi) sebesar 11,7%, serta ekspor barang 

dan jasa sebesar 9,5%. Sementara impor sebagai komponen pengurang 

meningkat sebesar 10,0%. Jadi pertumbuhan investasi merupakan kontributor 

terbesar terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2008. 

Pertumbuhan ekonomi tahun 2008 ini sebagian besar bersumber dari 

komponen ekspor barang dan jasa, sebesar 4,6%. Hal ini menunjukkan bahwa 

ekonomi Indonesia memiliki prospek yang positif di masa mendatang. Ini juga 

berarti bahwa dunia usaha yang ada di Indonesia juga diharapkan akan terus 

berkembang.     

2) Pendapatan per kapita 

Pendapatan nasional merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk 

mengukur tingkat kesejahteraan penduduk di suatu negara. Pendapatan 

nasional per kapita dapat dilihat dari daya beli masyarakat Indonesia. 

Pendapatan per kapita nasional pada tahun 2007 naik 17% menjadi US$ 

1.946 atau sekitar Rp 17,9 juta per tahun (www.wikipedia.com). 

Berdasarkan data tersebut diharapkan terdapat peningkatan daya beli 

masyarakat sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi. 

3) Tingkat inflasi 

Angka pertumbuhan ekonomi yang meningkat belum cukup untuk 

dijadikan acuan bagi para pelaku usaha. Tingkat inflasi juga harus 

dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan di masa mendatang. 

Inflasi adalah kecenderungan dari harga-harga untuk meningkat secara 

umum dan terus menerus. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja 

http://www.wikipedia.com/
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tidak dapat disebut inflasi kecuali bila kenaikan itu meluas (atau 

mengakibatkan kenaikan) pada barang lainnya. Berikut ini akan disajikan 

fluktuasi tingkat inflasi: 

Tabel 4.2 
Tingkat Inflasi di Indonesia 

 

Bulan Desember 
2008 

Januari 
2009 

Februari 
2009 Maret 2009 April 2009 

Inflasi (%) 
 11,06 9,17 8,60 7,92 7,31 

Sumber: www.bi.go.id 

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa tingkat inflasi di Indonesia berangsur-

angsur turun mulai dari bulan desember 2008 sampai april 2009. Penurunan 

angka inflasi ini salah satunya merupakan dampak dari penurunan BBM yang 

sempat turun sebanyak tiga kali. Penurunan BBM ini akan memberikan 

multiplier effect, dan diharapkan dapat memperbaiki daya beli masyarakat 

serta pertumbuhan ekonomi dapat terus meningkat.  

b. Sosial 

 Suatu perusahaan dalam lingkungannya akan selalu menghadapi kondisi 

sosial budaya yang berbeda dan selalu berubah setiap saat. Faktor sosial budaya 

berhubungan dengan perilaku sosial dan nilai budaya dari masyarakat yang 

berbeda. Karena perilaku dan nilai merupakan inti dari suatu masyarakat, maka 

perilaku dan nilai tersebut seringkali mendorong perubahan demografi, ekonomi, 

politik, hukum dan teknologi. Perusahaan ditantang untuk menyadari arti 

perubahan perilaku dan budaya dalam banyak masyarakat global. 

 Dari segi demografi, Indonesia masih tetap menduduki peringkat ke empat 

setelah China, India, dan Amerika Serikat (AS) dalam hal jumlah penduduk. 

Penduduk Indonesia saat ini sekitar 225 juta jiwa dan jumlah ini diperkirakan 
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akan terus meningkat. Menurut BPS hasil proyeksi jumlah penduduk Indonesia 

selama dua puluh lima tahun mendatang terus meningkat, dari 205,1 juta tahun 

2000 menjadi 273,2 juta tahun 2025. walaupun demikian, pertumbuhan rata-rata 

per tahun penduduk Indonesia selama periode 2000-2025 menunjukkan 

kecenderungan terus menurun. Dalam dekade 1990-2000, penduduk Indonesia 

bertambah dengan kecepatan 1,49% per tahun, periode 2000-2005 dan 2020-2025 

turun menjadi 1,34% dan 0,92% per tahun. Turunnya laju pertumbuhan ini 

ditentukan oleh turunnya tingkat kelahiran dan kematian, namun penurunan 

karena kelahiran lebih cepat daripada penurunan karena kematian. Berikut tabel 

proyeksi laju pertumbuhan penduduk Indonesia sampai tahun 2025. 
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Tabel 4.3 
Laju Pertumbuhan Penduduk menurut Provinsi 2000-2025 

Propinsi 2000 2005 2010 2015 2020 2025 
1.NANGGROE ACEH  
DARUSSALAM 3,929.3 4,037.9 4,112.2 4,166.3 4,196.5 4,196.3 

2. SUMATERA 
UTARA 11,642.6 12,452.8 13,217.6 13,923.6 14,549.6 15,059.3 

3. SUMATERA 
BARAT 4,248.5 4,402.1 4,535.3 4,693.4 4,785.4 4,846.0 

4. RIAU 4,948.0 6,108.4 7,469.4 8,997.7 10,692.8 12,571.3 
5. JAMBI 2,407.2 2,657.3 2,911.7 3,164.8 3,409.0 3,636.8 
6.SUMATERA 
SELATAN 6,210.8 6,755.9 7,306.3 7,840.1 8,369.6 8,875.8 

7. BENGKULU 1,455.5 1,617.4 1,784.5 1,955.4 2,125.8 2,291.6 
8. LAMPUNG 6,730.8 7,291.3 7,843.0 8,377.4 8,881.0 9,330.0 
9. KEPULAUAN 
BANGKA BELITUNG 900.0 971.5 1,044.7 1,116.4 1,183.0 1,240.0 

10. DKI JAKARTA 8,361.0 8,699.6 8,981.2 9,168.5 9,262.6 9,259.9 
11. JAWA BARAT 35,724.0 39,066.7 42,555.3 46,073.8 49,512.1 52,740.8 
12. JAWA TENGAH 31,223.0 31,887.2 32,451.6 32,882.7 33,138.9 33,152.8 
13. DI YOGYAKARTA 3,121.1 3,280.2 3,439.0 3,580.3 3,694.7 3,776.5 
14. JAWA TIMUR 34,766.0 35,550.4 36,269.5 36,840.4 37,183.0 37,194.5 
15. BANTEN 8,098.1 9,309.0 10,661.1 12,140.0 13,717.6 15,343.5 
16. BALI 3,150.0 3,378.5 3,596.7 3,792.6 3,967.7 4,122.1 
17. NUSA 
TENGGARA BARAT 4,008.6 4,355.5 4,701.1 5,040.8 5,367.7 5,671.6 

18. NUSA 
TENGGARA TIMUR 3,823.1 4,127.3 4,417.6 4,694.9 4,957.6 5,194.8 

19. KALIMANTAN 
BARAT 4,016.2 4,394.3 4,771.5 5,142.5 5,493.6 5,809.1 

20. KALIMANTAN 
TENGAH 1,855.6 2,137.9 2,439.9 2,757.2 3,085.8 3,414.4 

21. KALIMANTAN 
SELATAN 2,984.0 3,240.1 3,503.3 3,767.8 4,023.9 4,258.0 

22. KALIMANTAN 
TIMUR 2,451.9 2,810.9 3,191.0 3,587.9 3,995.6 4,400.4 

23. SULAWESI 
UTARA 2,000.9 2,141.9 2,277.2 2,402.8 2,517.2 2,615.5 

24. SULAWESI 
TENGAH 2,176.0 2,404.0 2,640.5 2,884.2 3,131.2 3,372.2 

25. SULAWESI 
SELATAN 8,050.8 8,493.7 8,926.6 9,339.9 9,715.1 10,023.6 

26. SULAWESI 
TENGGARA 1,820.3 2,085.9 2,363.9 2,653.0 2,949.6 3,246.5 

27. GORONTALO 833.5 872.2 906.9 937.5 962.4 979.4 
28. MALUKU 1,166.3 1,266.2 1,369.4 1,478.3 1,589.7 1,698.8 
29. MALUKU UTARA 815.1 890.2 969.5 1,052.7 1,135.5 1,215.2 
30. PAPUA 2,213.8 2,518.4 2,819.9 3,410.8 3,410.8 3,682.5 

Sumber: www.bps.go.id 
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 Dari tabel laju pertumbuhan penduduk tersebut dapat dilihat bahwa 

propinsi Jawa Timur jumlah penduduknya no dua paling banyak setelah propinsi 

Jawa Barat daripada lainnya. Target konsumen Keripik tempe Bu Noer yaitu 

pendatang dan wisatawan terutama untuk konsumen wilayah Jawa Timur, 

sehingga jawa timur merupakan pasar potensial bagi keripik tempe Bu Noer.   

c. Politik 

 Kondisi politik suatu negara akan sangat menentukan tinggi rendahnya 

tingkat resiko politik yang akan mempengaruhi dunia bisnis pada negara yang 

bersangkutan. Secara sederhana resiko politik diartikan sebagai suatu 

ketidakpastian yang dapat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan dalam 

mencapai tujuan (termasuk investasi) akibat adanya ketidakstabilan politik. Arah 

dan stabilitas faktor politik merupakan pertimbangan penting bagi manajer dalam 

merumuskan strategi perusahaan. Faktor politik menentukan parameter legal dan 

regulasi yang membatasi operasi perusahaan. Ketidakstabilan politik 

menimbulkan ketidakstabilan usaha, dan ini merupakan situasi yang paling tidak 

disukai oleh para pengusaha. 

 Kondisi politik di kota Malang sendiri relatif stabil dan kondusif. 

Meskipun sempat dilanda isu terorisme, kampanye politik, dll namun hal itu tidak 

mengganggu stabilitas politik kota Malang. sehingga kondisi yang tercipta seperti 

ini merupakan peluang bagi keripik tempe Bu Noer untuk melakukan kegiatan 

usahanya.  

d. Teknologi 

 Dalam beberapa dekade, perkembangan teknologi semakin canggih dan 

modern dalam mendukung kegiatan perusahaan. Untuk menghindari keusangan 
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dan mendorong inovasi, perusahaan harus mewaspadai perubahan teknologi yang 

mungkin mempengaruhi industrinya. Adaptasi teknologi yang kreatif dapat 

membuka kemungkinan terciptanya produk baru, penyempurnaan produk yang 

sudah ada, atau penyempurnaan dalam teknik produksi dan pemasaran. Perubahan 

teknologi umumnya mengarah pada biaya produksi yang semakin menurun, 

kualitas produk yang meningkat, pelayanan yang semakin cepat dan memuaskan. 

Namun untuk dapat melakukannya dibutuhkan investasi yang sangat besar, 

sehingga perusahaan harus memilih teknologi yang sesuai dengan kegiatan 

produksi yang dilaksanakan dan kemampuan yang dimiliki perusahaan. 

Peramalan teknologi akan dapat membantu melindungi dan meningkatkan 

profitabilitas perusahaan yang berada dalam industri yang sedang tumbuh. 

 Sampai saat ini keripik tempe aneka rasa Bu Noer belum begitu 

memanfaatkan perkembangan teknologi. Tetapi perkembangan teknologi yang 

pesat perlahan-lahan nantinya membuka peluang bagi keripik tempe Bu Noer 

untuk dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi biaya serta kecepatan dalam 

memberikan pelayanan kepada pelanggan sehingga tercipta kepuasan pelanggan.    

4.2.1.2 Analisis Lingkungan Industri 

Sifat dan derajat persaingan dalam suatu industri bergantung pada lima 

kekuatan atau faktor; ancaman pendatang baru, ancaman produk/jasa subtitusi, 

daya tawar menawar pembeli (pelanggan), daya tawar pemasok dan persaingan 

antara anggota industri. Untuk menyusun rancangan strategi menghadapi 

kekuatan-kekuatan ini, perusahaan harus memahami bagaimana cara kerja 

kekuatan tersebut dalam industri dan bagaimana pengaruhnya terhadap 

perusahaan. 
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1. Ancaman Masuknya Pendatang Baru 

Pendatang baru dapat dengan mudah masuk ke dalam industri tertentu 

yang mengakibatkan intensitas persaingan antar perusahaan meningkat. Biasanya 

pendatang baru memasuki suatu bisnis dengan produk berkualitas lebih tinggi, 

harga lebih murah, sumber daya pemasaran yang besar. Untuk industri makanan 

Kripik Tempe Aneka Rasa Bu Noer ini harus selalu mewaspadai akan ancaman 

pendatang baru yang begitu besar/ tinggi yang bisa terjadi kapanpun dan dalam 

kondisi apapun, mengingat produk yang ditawarkan kepada konsumen mudah 

untuk ditiru/ dibuat oleh siapa pun. Oleh karena itu, pemilik Kripik Tempe Aneka 

Rasa Bu Noer harus terus selalu mempertahankan kualitas dari produk agar 

konsumen tetap loyal terhadap produk yang ditawarkan oleh industri ini.  

2. Kekuatan Tawar Menawar Pemasok 

Pemasok adalah perusahaan lain yang mendukung pengadaan bahan baku, 

bahan pembantu/ penolong. Setiap perusahaan perlu membina hubungan erat 

dengan penyedia sumber dayanya karena perusahaan sangat tergantung pada 

pemasok. Pemasok dapat mempengaruhi industri lewat kemampuan tawar-

menawarnya dengan menaikkan harga atau mengurangi kualitas produk atau jasa. 

Dengan demikian, pemasok yang berpengaruh dapat menekan kemampulabaan 

suatu industri yang tidak dapat menutup kenaikan harga melalui harga jualnya. 

Pemasok dalam industri makanan Kripik Tempe Bu Noer ini meliputi: 

bahan baku, bahan penunjang, dll. Untuk bahan baku, pemilik tidak melakukan/ 

tidak menjalin kerjasama dengan pemasok bahan baku, yang dalam hal ini yaitu 

kedelai. Hal ini dilakukan karena menurut pemilik kripik tempe ini, tiap-tiap 

pemasok mempunyai kualitas yang berbeda dalam menjual kedelai tersebut, jadi 
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pemilik terus berusaha mencari kedelai yang mempunyai kualitas yang bagus. 

Tetapi untuk bahan penunjang seperti minyak goreng, pemilik telah menjalin 

kerjasama dengan perusahaan minyak goreng tersebut sehingga tidak perlu 

khawatir jika pasokan/ persediaan minyak goreng mengalami kehabisan/ sulit 

untuk di dapat. Sehingga dapat dikatakan bahwa kekuatan tawar menawar 

pemasok rendah.  

3. Kekuatan Tawar Menawar Pembeli 

Untuk kekuatan tawar menawar pembeli disini dapat dikatakan besar/ 

tinggi. Hal ini dikarenakan banyak UKM-UKM maupun perusahaan-perusahaan 

yang dapat membuat produk Kripik Tempe serupa sehingga konsumen diberikan 

banyak pilihan untuk memilih produk dari Kripik Tempe. Disamping itu juga 

banyak perusahaan-perusahaan yang berlokasi di tempat yang strategis sehingga 

mudah untuk dijangkau, dan juga ada beberapa perusahaan yang sudah 

mempunyai brand di mata konsumen. Dengan alasan tersebut konsumen 

mempunyai banyak pilihan untuk memilih produk kripik tempe mana yang sesuai 

dengan selera.  

4. Ancaman Produk Pengganti 

Konsumen sangat selektif dalam memilih suatu produk untuk memenuhi 

kebutuhannya. Konsumen akan memilih produk yang sesuai dengan selera 

masing-masing. Perusahaan-perusahaan yang berada dalam suatu industri tertentu 

akan bersaing pula dengan produk pengganti. Walaupun karakteristiknya berbeda,  

produk pengganti dapat memberikan fungsi yang sama. Ancaman produk 

pengganti kuat bilamana konsumen dihadapkan jika produk substitusi mempunyai 
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harga yang lebih murah atau kualitasnya sama, bahkan lebih tinggi dari produk 

dalam suatu industri. 

Dalam industri ini, produk pengganti dari kripik tempe yaitu kripik buah. 

Baik para wisatawan maupun pendatang masih tertarik akan kripik tempe maupun 

kripik buah tersebut, sehingga ancaman produk pengganti disini sangat tinggi. 

Konsumen bisa dengan cepat beralih ke kripik buah jika kripik tempe dirasa 

kurang memuaskan konsumen tersebut.   

5. Persaingan diantara sesama Perusahaan 

Industri apapun yang memiliki anggota lebih dari satu perusahaan akan 

menghadapi persaingan antara perusahaan yang sama dalam industri tersebut. 

Persaingan tersebut tentunya untuk memperebutkan pangsa pasar melalui produk 

atau jasa yang dihasilkan. Persaingan dalam industri akan mempengaruhi 

kebijakan dan kinerja perusahaan.  

Jika dihadapkan pada industri kripik tempe, persaingan diantara sesama 

perusahaan sangatlah tinggi. Ini terlihat dari banyaknya UKM-UKM maupun 

perusahaan-perusahaan dengan skala menengah yang membuat/ memproduksi 

produk yang sama yaitu kripik tempe. Beberapa pesaing seperti: 

Tabel 4.4 
Beberapa Pesaing Kripik Tempe Bu Noer 

Perusahaan Alamat Keunggulan Kelemahan 

Ardani Jl. Letjen S. 

Parman VI/ 19A 

Malang 

Outlet Strategis 

(dipinggir jalan 

raya) 

Rasa mudah 

berubah 

Wicaksono Jl. Candi Agung 

II/1 Malang 

Outlet tersebar di 

Malang (3 outlet) 

Variasi kripik 

tempe sedikit 

Abadi Jl. Ciliwung 23D 

Malang 

Brand cukup 

dikenal 

Harga mahal 
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 Dengan banyaknya pesaing, maka kripik tempe milik Bu Noer ini tentunya 

harus mengantisipasi agar para konsumen tidak beralih pada pesaing. Ini bisa 

dilakukan dengan terus mempertahankan kualitas maupun dengan membuat 

diferensiasi produk agar terlihat berbeda dengan pesaing. 

4.2.1.3 Analisis Lingkungan Operasional 

Terdiri dari faktor-faktor dalam situasi persaingan yang mempengaruhi 

keberhasilan suatu perusahaan dalam mendapatkan sumber daya yang dibutuhkan 

atau dalam memasarkan produk atau jasanya secara menguntungkan. Berikut ini 

disajikan hasil analisis lingkungan operasional Perusahaan Keripik Tempe Aneka 

Rasa Bu Noer, Malang. 

1. Pelanggan 

 Pelanggan dari Keripik Tempe Bu Noer ini ditujukan untuk semua 

kalangan, mulai dari kalangan atas sampai kalangan bawah, tetapi fokus target 

konsumen yang dituju yaitu untuk para wisatawan dan pendatang. Jadi jika ada 

pelanggan maupun reseller yang menginginkan harga yang lebih terjangkau dari 

produknya maka pihak perusahaan dapat menyediakan produk dengan harga yang 

sedikit lebih rendah dari harga biasanya. Produk-produk yang ditawarkan sampai 

saat ini semakin beragam, diantaranya keripik tempe aneka rasa dan aneka daun, 

aneka kue aneka rasa, dll.   

2. Pemasok 

Kualitas produk yang dihasilkan dan harga yang ditawarkan oleh 

perusahaan yang tidak bisa melakukan backward integration sangat ditentukan 

oleh pemasok. Pemasok ini berperan dalam menjamin kualitas bahan baku, 

ketepatan pengiriman ataupun harga yang ditawarkan kepada perusahaan. Untuk 
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pemasok bahan baku, pemilik tidak melakukan kerjasama dengan pemasok, hal 

ini dikarenakan pemilik perusahaan ingin mencari sendiri bahan baku yang 

berkualitas. Jika pemilik menjalin kerjasama dengan pemasok, ditakutkan 

pemasok tersebut dalam menghasilkan bahan baku kedelai terkadang kurang 

berkualitas. Jadi pemilik mencari sendiri bahan baku agar nantinya diperoleh 

bahan baku yang terus berkualitas. Sedangkan untuk bahan penunjang seperti 

minyak goreng, pemilik perusahaan telah menjalin kerjasama dengan pemasok 

minyak goring sehingga pasokan minyak goreng terus tersedia. Hal ini disadari 

mengingat kualitas atau mutu produk sangat ditentukan oleh kualitas input.  

3. Pesaing 

Mengenali pesaing dan segala interaksinya dalam industri memegang 

peranan penting bagi perusahaan untuk menilai posisi bersaingnya dalam industri. 

Tidak sedikit perusahaan yang salah mengidentifikasi pesaing dengan segala 

actionnya berakhir dengan kekalahan yang menyakitkan. Meskipun wilayah 

pemasaran Keripik tempe Bu Noer hanya mencakup daerah malang saja, tetapi 

tetap saja terdapat pesaing dalam lingkup persaingan yang kecil tersebut. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan pimpinan perusahaan, perusahaan-

perusahaan yang menjadi saingan yaitu keripik tempe Ardani, Wicaksono serta 

Keripik Tempe Abadi, yang nantinya pesaing-pesaing tersebut dapat menggoyah 

posisi bersaing perusahaan saat ini. 

4. Tenaga Kerja 

Ketersediaan sumber daya dengan kemampuan dan keahlian yang 

memuaskan menjadi salah satu perhatian perusahaan, utamanya untuk mendukung 

tujuan jangka panjang perusahaan dalam hal ekspansi. Sumber daya manusia yang 
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berkualitas tentu saja merupakan input utama penggerak perusahaan yang dapat 

menunjang kelangsungan hidup dan keberhasilan perusahaan. 

Meski tidak menutup kemungkinan menarik tenaga kerja dari luar daerah 

tempat produksi keripik tempe Bu Noer, tetapi ketersediaan tenaga kerja di sekitar 

daerah tempat produksi Bu Noer dipandang pihak perusahaan sangat mencukupi 

dengan tetap menjadikannya sebagai prioritas utama perusahaan. Ini tentu saja 

dilakukan agar biaya tenaga kerja yang dikeluarkan tidak terlalu membebani 

kondisi keuangan perusahaan, selain itu membantu agar masyarakat sekitar 

mempunyai pekerjaan. 

5. Kreditur 

Sampai saat ini, pemilik keripik tempe Aneka Rasa Bu Noer dalam 

mengelola perusahaan hanya mengandalkan modal sendiri. Mulai dari pembelian 

bahan baku sampai pada pengemasan produk, pemasaran, semuanya 

menggunakan modal sendiri, tidak menggunakan bantuan dari lembaga keuangan 

(bank) maupun non bank. 

4.2.2 Analisis Matrik EFAS (External Factor Analysis Summary) 

 Setelah mengidentifikasi berbagai peluang dan ancaman apa saja yang 

mampu mendukung serta menghambat perusahaan dalam mencapai tujuannya, 

maka langkah berikutnya adalah menyusun profil peluang dan ancaman yang 

terdapat dalam lingkungan eksternal yang dipilih berdasarkan kemungkinan 

pengaruh factor-faktor tersebut terhadap posisi strategis potensial perusahaan/ 

Critical Success Factor (CSF). 
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4.2.2.1 Peluang 

 Peluang adalah situasi penting yang menguntungkan dalam lingkungan 

perusahaan. Dari analisis lingkungan eksternal yang telah dilakukan, maka dapat 

diidentifikasi peluang yang potensial untuk dimanfaatkan demi kemajuan 

perusahaan. Berikut merupakan peluang-peluang yang muncul, yaitu: 

1. Belum adanya penawaran produk baru 

Belum adanya pesaing perusahaan yang menawarkan produk baru selain 

dari keripik tempe merupakan peluang yang dapat dimanfaatkan oleh 

perusahaan keripik tempe Bu Noer. Pesaing-pesaing yang terus 

bermunculan dengan menawarkan produk yang sama mengakibatkan 

konsumen diberi banyak pilihan akan penawaran produk, sehingga jika 

tidak dipertahankan kualitas produk akan mengakibatkan konsumen 

berpindah pada produsen lain. Agar konsumen tetap loyal terhadap 

perusahaan serta konsumen diberi banyak pilihan akan produk yang 

ditawarkan, maka salah satu cara yang dapat dilakukan yaitu dengan 

meluncurkan produk baru, yang tentunya produk tersebut disesuaikan 

dengan selera konsumen.  

2. Pasar potensial 

Target konsumen yang dituju oleh perusahaan yaitu para wisatawan 

maupun pendatang, sehingga pasar yang dituju terutama untuk daerah 

Malang, Batu dan sekitarnya, mengingat produk yang ditawarkan 

merupakan oleh-oleh ciri khas. Sampai saat ini pemasaran masih tertuju 

untuk daerah Malang saja. Untuk daerah Batu dan sekitarnya hanya 

sebagian kecil saja, sehingga masih banyak, masih luas pasar dengan 
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konsumen potensial yang belum dilayani/ belum tersentuh oleh 

perusahaan.  

3. Selera masyarakat yang berubah-ubah 

Perkembangan industri makanan sangat tergantung pada selera 

masyarakat. Jika industri makanan tidak mengikuti selera masyarakat 

maka industri tersebut lambat laun perkembangannya menurun karena 

konsumen sudah tidak begitu tertarik akan produk yang ditawarkan. 

Sedangkan selera masyarakat sendiri seringkali berubah. Oleh karena itu, 

industri ini haruslah selalu berorientasi pada pasar, melihat apa yang 

menjadi trend, selera masyarakat yang diinginkan sehingga konsumen 

nantinya merasa puas akan produk yang ditawarkan, sesuai dengan 

keinginannya. Hal ini merupakan merupakan peluang bagi perusahaan 

untuk menciptakan produk baru.   

4. Supply tenaga kerja 

Melimpahnya supply tenaga kerja di Indonesia menjadi angin segar bagi 

setiap perusahaan yang ingin mengembangkan usahanya. Ini berarti bahwa 

perusahaan-perusahaan tidak terkecuali Perusahaan keripik tempe Aneka 

Rasa Bu Noer tidak akan mengalami kesulitan untuk mendapatkan 

tambahan tenaga kerja baik kuantitas maupun kualitasnya. Tersedianya 

tenaga kerja baik secara nasional, regional maupun lokal seperti di daerah 

Malang sangat memudahkan perusahaan untuk memutuskan input SDM 

mana yang akan dipilih atau diprioritaskan dalam rekrutmen karyawan di 

masa yang akan datang. 
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5. Perwakilan Malang pada event-event  

Dalam industri keripik tempe Sanan, Malang tentunya banyak wiraswasta 

yang berkecimpung dalam usaha ini, termasuk salah satunya yaitu keripik 

tempe Aneka Rasa Bu Noer. Untuk memperoleh keunggulan bersaing 

dibanding para pesaing lainnya, Bu Noer berusaha untuk terus berusaha 

menciptakan produk yang sesuai dengan selera, keinginan konsumen. Oleh 

karena itu, Bu Noer yang pertama kali mencoba menciptakan produk baru 

yang sesuai dengan keinginan konsumen. Dengan pelopor penciltaan 

produk baru tersebut, DisPerinDag mengetahui hal tersebut dan setiap kali 

ada event maka Bu Noer selalu diikutkan menjadi perwakilan. Dengan 

begitu melalui kesempatan tersebut, bu Noer terus berinisiatif untuk 

menciptakan produk baru. 

4.2.2.2 Ancaman 

 Ancaman merupakan situasi yang tidak menguntungkan bahkan dapat 

menghambat perkembangan perusahaan yang muncul dari lingkungan 

eksternalnya. Berdasarkan analisis lingkungan eksternalnya maka dapat 

diidentifikasi ancaman yang mungkin dapat menghambat kinerja perusahaan. 

1. Persaingan semakin ketat 

Persaingan dalam industri ini sangat ketat. Tingginya intensitas persaingan 

ditunjukkan dengan banyaknya wiraswasta yang berkecimpung dalam 

usaha ini. Kemungkinan adanya pendatang baru juga sangat tinggi 

mengingat usaha ini mudah dan murah, serta melihat bahwa pasar di 

Indonesia sangat potensial dan tentunya memiliki potensi keuntungan yang 
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besar pula. Keadaan ini jelas nantinya akan meningkatkan kadar 

persaingan di bidang industri keripik tempe. 

2. Kekuatan tawar menawar pembeli 

Banyaknya jumlah perusahaan keripik tempe menyebabkan masyarakat 

atau konsumen memiliki berbagai pilihan altenatif produk keripik tempe. 

Tiap perusahaan tentunya memiliki berbagai varian jenis produk dengan 

kualitas dan harga yang berbeda-beda. Banyaknya alternatif yang ada 

tersebut membuat posisi tawar menawar pembeli lebih tinggi serta 

memudahkan mereka untuk berpindah dari satu produk ke produk yang 

lain karena kecilnya biaya peralihan yang dikenakan. 

3. Produk substitusi 

Produk subtitusi untuk keripik tempe yang menjadi produk perusahaan 

sangat mudah ditemukan di pasaran. Sama-sama sebagai bahan makanan, 

produk seperti keripik buah sangat berpotensi menggantikan keripik tempe 

sebagai salah satu makanan ringan. Konsekuensinya, baik pelanggan 

maupun konsumen potensial dapat terserap ke produk subtitusi tersebut 

sehingga pada akhirnya akan mengurangi daya tarik konsumen pada 

keripik tempe dan berdampak pada penerimaan perusahaan dari penjualan. 

Meski perusahaan mengantisipasinya dengan terus menerus menjaga 

kualitas produk dan patokan harga yang dapat diterima konsumen, tetap 

saja produk-produk subtitusi yang beredar di pasaran menjadi ancaman 

serius bagi produk keripik tempe perusahaan. 
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4. Perubahan teknologi 

Perusahaan keripik tempe aneka rasa bu Noer termasuk salah satu 

perusahaan yang belum dapat menanggapi kemajuan teknologi secara 

tepat. Padahal, penggunaan teknologi dinilai penting untuk membantu 

proses produksi agar lebih efektif dan efisien sehingga dapat mengurangi 

waktu produksi yang lama. Dengan alat produksi yang masih sederhana, 

maka perusahaan harus dapat mempertimbangkan berapa banyak produk 

yang harus dihasilkan agar nantinya persediaan produk tetap ada, tidak 

mengalami kehabisan barang serta waktu yang dibutuhkan untuk proses 

produksi. Jika pemilik salah/ kurang tepat dalam mempertimbangkan 

waktu yang dibutuhkan untuk produksi serta berapa banyak produk yang 

dihasilkan, maka nantinya dapat menghambat dalam penjualan produk. 

4.2.2.3 Matrik EFAS 

 Berikut ini matriks EFE dari perusahaan keripik tempe aneka rasa bu 

Noer, Malang: 
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Tabel 4.5 
Matrik EFAS (External Factor Analysis Summary) 

Critical Success Factors Bobot Rating Skor 
tertimbang

Keterangan 

Peluang (Opportunity) 
1.Belum adanya 

penawaran produk 
baru  

2.Pasar potensial 
 
 
3.Selera masyarakat 

yang berubah-ubah 
4.Supply tenaga kerja 
 
5.Perwakilan Malang 

pada event-event 
 

 
0,15 

 
 

0,15 
 
 

0,15 
 

0,05 
 

0,05 

 
4 
 
 
3 
 
 
4 
 
2 
 
3 

 
0,60 

 
 

0,45 
 
 

0,60 
 

0,10 
 

0,15 
 
 

(1,90) 

 
Mampu menciptakan 
produk sesuai keinginan 
konsumen 
Promosi dan kualitas 
ditingkatkan dan 
ciptakan produk baru 
Memahami keinginan 
konsumen 
Pencarian tenaga ahli di 
bidangnya 
Penciptaan produk baru 
dan kualitas 
ditingkatkan 

Ancaman (Threat) 
1. Persaingan semakin 

ketat 
2. Kekuatan tawar 

menawar pembeli 
 
3. Produk substitusi 
 
4. Perubahan teknologi 
 
 
5. Modal terbatas 
 

 
0,15 

 
0,10 

 
 

0,05 
 

0,05 
 
 

0,10 

 
3 
 
2 
 
 
2 
 
2 
 
 
3 
 

 
0,45 

 
0,20 

 
 

0,10 
 

0,10 
 
 

0,30 
 

(1,15) 

 
Analisis lingkungan 
secara cermat 
Penyesuaian pada harga 
pasar dan kualitas 
produk 
Mempertahankan 
kualitas produk 
Mengikuti 
perkembangan secara 
bertahap 
Pinjaman pada bank 

 1,0  3,05  
Sumber: data diolah 

Keterangan: 

Bobot : 0,05 = Kurang Berpengaruh 

 : 0,10 = Cukup Berpengaruh 

 : 0,15 = Berpengaruh 

 : 0,20 = Sangat Berpengaruh 

 



 88

Rating : 1 = di bawah rata-rata 

 : 2 = rata-rata 

 : 3 = di atas rata-rata 

 : 4 = sangat bagus 

 Pada faktor peluang, bobot 0,15 dengan rating 4 diberikan untuk selera 

masyarakat yang berubah-ubah. Artinya selera masyarakat yang berubah ubah 

berpengaruh terhadap kesuksesan perusahaan dalam industri untuk menciptakan 

produk baru, dan merupakan peluang yang sangat besar bagi perusahaan di masa 

yang akan datang. Sedangkan pada faktor ancaman, bobot 0,15 dengan rating 3 

diberikan untuk kondisi persaingan yang semakin ketat. Artinya, dengan kondisi 

persaingan yang semakin ketat merupakan ancaman yang serius bagi perusahaan 

dan perusahaan harus selalu mewaspadai, mencari cara agar perusahaan dapat 

terus berkembang di pasar. Total skor tertimbang 3,05 yang diperoleh perusahaan 

dari hasil analisis EFE menunjukkan bahwa perusahaan berada pada kondisi yang 

baik meskipun harus tetap mewaspadai ancaman yang ada dengan memanfaatkan 

berbagai peluang.    

 

4.2.3 Analisis Lingkungan Internal 

 Kegiatan menganalisis lingkungan internal dimaksudkan untuk dapat 

mengetahui sejauh mana kekuatan dan juga kelemahan perusahaan yang 

berpengaruh terhadap efektifitas pencapaian tujuan perusahaan. Dalam hal ini 

pendekatan yang dipakai adalah melalui pendekatan fungsional, dimana faktor-

faktor strategic yaitu kapabilitas internal yang paling penting untuk keberhasilan 
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perusahaan dianalisis dan untuk selanjutnya dimunculkan data kekuatan dan 

kelemahan internal sebagai landasan bagi strategi perusahaan. 

1. Pemasaran 

Kegiatan pemasaran yang dilakukan oleh keripik tempe Bu Noer tentunya 

berhubungan dengan produk, harga, saluran distribusi dan promosi. Dari 

segi produk, perusahaan ini telah memproduksi beberapa macam produk 

seperti keripik tempe aneka rasa dan aneka daun, aneka kue aneka rasa dll. 

Dengan memproduksi beberapa macam produk tersebut diharapkan dapat 

memenuhi selera konsumen sesuai dengan tingkat pendapatan dan 

penggunaan dengan tetap tidak melupakan kualitas produknya. 

Dari segi harga, perusahaan dalam menetapkan tingkat harga tetap 

memperhatikan harga umum yang berlaku di pasar atau harga jual produk 

pesaing agar produk perusahaan tetap dapat diterima masyarakat, dengan 

tidak lupa tetap mempertahankan kualitas produk. 

Daerah pemasaran yang dikuasai oleh perusahaan memang masih jauh dari 

harapan. Sampai saat ini, daerah sekitar Malang serta sebagian kecil 

daerah Batu yang menjadi pemasaran perusahaan. Oleh karena itu, 

perusahaan sekarang berusaha meningkatkan market sharenya, terutama 

daerah Batu. Untuk saluran distribusinya, perusahaan menggunakan 

saluran distribusi yang cukup pendek untuk mempercepat penyampaian 

produk kepada konsumen. 

Promosi yang dilakukan sampai saat ini sangat sederhana, hanya dengan 

mengandalkan dari mulut ke mulut, papan nama, kartu nama, yellow 

pages, blogspot, serta kerjasama dengan pihak hotel dengan system 
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kepercayaan. Untuk promosi lewat media, sampai saat ini pencari berita 

yang datang langsung ke bu Noer. Jadi pihak bu Noer pasif dalam hal 

promosi lewat media. 

2. Produksi 

Selain pemilihan bahan baku, setiap tahapan proses produksi mulai tahap 

pencampuran, penggorengan, penggilingan sampai finishing dilakukan 

dengan cermat agar kualitas produk yang dihasilkan nantinya mempunyai 

cita rasa tinggi, sehingga konsumen merasa puas dengan produk yang 

ditawarkan. 

3. Sumber Daya Manusia 

Sumber daya manusia merupakan salah satu input utama bagi perusahaan 

dalam menjalankan aktifitas operasional, dimana SDM ini berpengaruh 

terhadap operasi keseluruhan fungsi-fungsi yang ada dalam perusahaan, 

tidak terkecuali bagi keripik tempe Aneka Rasa Bu Noer. Meskipun tenaga 

kerja tetap yang ada pada perusahaan ini hanya 20 orang, tetapi skill yang 

mereka punya sangat mendukung kegiatan produksi perusahaan. Untuk 

meningkatkan motivasi dan produktifitas tenaga kerjanya, manajemen 

perusahaan selama ini mengintegrasikan hubungan yang baik antara 

karyawan dengan pimpinan maupun sesama karyawan sehingga 

menimbulkan rasa kekeluargaan dan kondisi lingkungan kerja kondusif 

dalam perusahaan. Selain itu perusahaan juga memberikan fasilitas 

kesejahteraan seperti tunjangan hari raya, tunjangan kesejahteraan bagi 

karyawan, dengan tidak mengabaikan batas-batas kemampuan perusahaan. 
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Ini semua dimaksudkan agar loyalitas karyawan kepada perusahaan dapat 

terjaga dan tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. 

4. Keuangan 

Bila dilihat dari realisasi data penjualan, omzet penjualan dari keripik 

tempe aneka rasa Bu Noer terus mengalami kenaikan meskipun kenaikan 

dari bulan ke bulan berikutnya, dari tahun ke tahun berikutnya secara 

perlahan-lahan naik. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada omzet 

penjualan. 

 

Gambar 4.3 
Omzet Penjualan tahun 2001 
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Gambar 4.4 
Omzet Penjualan tahun 2008 
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4.2.4 Analisis Matrik IFAS (Internal Factor Analysis Summary) 

 Alat analisis ini digunakan untuk melihat kondisi internal perusahaan 

dalam menentukan factor-faktor keunggulan strategis yang dimiliki oleh 

perusahaan. Tahapan dalam analisis IFE pada dasarnya adalah sama dengan 

tahapan pada analisis EFE. 

4.2.4.1 Kekuatan 

 Kekuatan merupakan suatu kondisi perusahaan yang mampu 

melaksanakan semua tugasnya dengan baik karena memiliki sumber daya, 

ketrampilan, atau keunggulan-keunggulan lain relatif yang dapat memenuhi 

kebutuhan pasar yang dilayani. 

1. Kualitas produk 

Kualitas produk dari perusahaan yang bergerak di sektor manufaktur jelas 

menjadi modal utama untuk bersaing dalam industri. Hal ini juga menjadi 

perhatian utama perusahaan yang selalu berusaha menghasilkan keripik 

tempe yang berkualitas atau dengan kata lain bercita rasa tinggi. Untuk 
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mewujudkan hal tersebut, perusahaan selalu melakukan pengawasan yang 

ketat terhadap proses produksi, pengawasan mutu bahan baku sebagai 

input utama proses produksi tersebut, serta bahan penunjang lainnya. Hal 

ini dapat menjadi kekuatan yang mampu mendukung kesuksesan 

perusahaan. 

2. Jenis produk 

Perusahaan selama ini dalam memenuhi keinginan konsumen telah 

menyediakan berbagai macam rasa untuk keripik tempe aneka rasa dan 

aneka daun, yang juga sekaligus sebagai pelopor untuk jenis produk 

tersebut. Adapun tujuan dari tersedianya berbagai macam jenis produk 

yaitu agar perusahaan dapat menyediakan berbagai macam produk untuk 

para konsumen yang masing-masing konsumen tentunya mempunyai 

selera, keinginan yang berbeda satu sama lain. 

3. Inovasi 

Perusahaan selain menyediakan berbagai macam pengembangan produk 

dari keripik tempe, juga menawarkan produk baru yang merupakan bentuk 

dari inovasi produk. Inovasi produk yang dilakukan yaitu: Brownies 

tempe, Cake bekatul, Roti boy bekatul. Ini dilakukan agar konsumen tidak 

jenuh pada produk yang ada, dapat menggaet pelanggan baru, serta 

konsumen mempunyai pilihan baru dalam penawaran produk yang ada. 

Dengan adanya hal ini nantinya dapat mempertahankan serta 

mengembangkan perusahaan yang berujung pada keunggulan bersaing 

dari perusahaan.   
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4. Brand cukup terkenal 

Dengan terkenalnya perusahaan dalam hal kualitas produk yang tidak 

diragukan lagi, dan sebagai pelopor untuk pengembangan produk serta 

inovasi produk, maka brand dari perusahaan ini cukup terkenal di mata 

konsumen. Dengan terkenalnya brand tersebut, akhirnya konsumen dalam 

pembelian produk-produk seputar keripik tempe dan lainnya sebagian 

besar langsung menuju pada perusahaan. Dalam hal ini konsumen sudah 

tidak meragukan lagi akan kualitas produk serta macam-macam produk 

yang ditawarkan. Dengan begitu salah satu keunggulan bersaing sudah 

didapat oleh perusahaan ini, dan hal ini dapat menjadi kekuatan tersendiri 

bagi perusahaan.  

5. Karyawan terampil 

Sebagai perusahaan yang dapat dikatakan padat karya, sumber daya 

manusia menjadi salah satu modal perusahaan yang sangat diharapkan 

memberikan kontribusi yang positif terhadap perkembangan perusahaan. 

Ketrampilan, kedisplinan dan dedikasi menjadi nilai plus yang dilihat 

perusahaan untuk memajukan perusahaan terlepas apapun background 

pendidikan yang telah mereka dapatkan.  

4.2.4.2 Kelemahan 

 Kelemahan merupakan kondisi dimana perusahaan kurang mampu 

melaksanakan tuganya dengan baik karena memiliki keterbatasan/ kekurangan 

dalam hal sumber daya maupun kinerja perusahaan. 
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1. Promosi kurang optimal 

Promosi merupakan progam yang penting untuk menunjang penjualan. 

Dengan perusahaan melakukan promosi secara efektif maka akan 

berdampak pada volume penjualan yang meningkat. Untuk perusahaan 

keripik tempe Bu Noer, promosi yang dilakukan kurang efektif, hanya 

mengandalkan dari mulut ke mulut, kerjasama dengan pihak hotel dengan 

sistem kepercayaan. Dari promosi yang dilakukan, maka berdampak pada 

realisasi penjualan. Masih banyaknya konsumen yang belum mengetahui 

keberadaan keripik tempe bu Noer serta produk-produk yang ditawarkan 

membuat lambatnya peningkatan penjualan, yang juga berdampak pula 

pada laba yang diperoleh naik perlahan-lahan. Ini merupakan kelemahan 

bagi perusahaan yang harus segera diantisipasi.  

2. Peralatan masih sederhana 

Perusahaan ini masih bersifat UKM, sehingga peralatan yang digunakan 

untuk proses produksi masih sangat sederhana, dapat dikatakan masih 

menggunakan peralatan manual. Dengan pemakaian peralatan yang masih 

sederhana tersebut membuat waktu proses produksi lama, tidak efisien. 

Dari proses produksi yang masih membutuhkan waktu lama tersebut, 

menjadi kelemahan tersendiri bagi keripik tempe Bu Noer untuk tetap 

menjaga persediaan produk yang ada. 

3. Kapasitas Produksi 

Penggunaan peralatan yang masih sederhana tersebut akan berdampak 

pula pada kapasitas produksi yang nantinya dihasilkan. Jika proses 

produksi dari produk masih memerlukan waktu yang lama, maka pemilik 
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harus secara cermat mempertimbangkan seberapa banyak kapasitas 

produksi yang nantinya dapat diperoleh dengan tidak lupa juga 

mempertimbangkan kegagalan dari proses produksi serta ketersediaan 

produk yang dijual. Dengan keadaan tersebut, maka harus segera 

dilakukan pemecahan masalah untuk meningkatkan efektifitas dan 

efisiensi perusahaan. 

4. Lokasi tidak strategis 

Letak dari perusahaan keripik tempe aneka rasa bu Noer tidak berada pada 

sentra industri keripik tempe di Sanan melainkan di Jl Ciliwung. Dengan 

letak perusahaan yang tidak pada sentra industrinya maka sebagian 

konsumen masih ada yang belum mengetahui letak perusahaan, didukung 

pula letak perusahaan saat ini kurang begitu strategis, tidak di pinggir jalan 

sehingga jika konsumen yang benar-benar tidak mengetahui daerah sana, 

juga tidak akan mengetahui letak perusahaan Bu Noer, nantinya juga akan 

berdampak pada realisasi penjualan. Hal ini merupakan kelemahan bagi 

pihak perusahaan yang juga harus segera mencari solusi agar konsumen 

lebih mengetahui keberadaan perusahaan dan juga mengetahui produk-

produk yang ditawarkan sehingga kemungkinan konsumen tertarik pada 

produk juga ada. 

5. Modal terbatas 

Karena perusahaan ini tergolong UKM, maka modal yang digunakan 

masih terbatas. Sampai saat ini perusahaan masih mengandalkan modal 

sendiri, sehingga jika perusahaan ingin menciptakan produk baru maka 

produk yang nantinya akan diciptakan tidak dapat dikembangkan lebih 
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jauh mengingat terdapat hambatan/ halangan yaitu terbatasnya modal. 

Padahal kegiatan penciptaan produk baru sangat penting bagi pertumbuhan 

perusahaan dan nantinya juga dapat menunjang perkembangan perusahaan 

yang lebih baik. 

4.2.4.3 Matrik IFAS  

 Berikut ini matrik IFE dari Perusahaan Keripik Tempe Aneka Rasa bu 

Noer, Malang: 

Tabel 4.6 
Matrik IFAS (Internal Factor Analysis Summary) 

Critical Success Factors Bobot Rating Skor 
tertimbang

Keterangan 

Kekuatan (Strength) 
1. Kualitas produk 
2. Jenis produk 
 
 
3. Inovasi 
 
4. Brand cukup 

terkenal 
 
5. Karyawan terampil 
  

 
0,20 
0,10 

 
 

0,15 
 

0,10 
 
 

0,05 

 
4 
3 
 
 
3 
 
3 
 
 
3 

 
0,80 
0,30 

 
 

0,45 
 

0,30 
 
 

0,15 
 

(2,00) 

 
Peningkatan kualitas 
Memperbanyak 
alternatif pilihan 
produk 
Agar konsumen tidak 
jenuh 
Tingkatkan kualitas 
produk dan ciptakan 
produk baru 
Memanage karyawan 

Kelemahan (Weakness) 
1. Promosi kurang 

optimal 
 
2. Peralatan masih 

sederhana 
3. Kapasitas produksi 
 
 
4. Lokasi tidak 

strategis 
5. Penelitian dan 

pengembangan 
 

 
0,15 

 
 

0,05 
 

0,05 
 
 

0,10 
 

0,05 

 
1 
 
 
2 
 
2 
 
 
1 
 
2 

 
0,15 

 
 

0,10 
 

0,10 
 
 

0,10 
 

0,10 
 

(0,55) 

 
Pendirian stand dan 
promosi lewat 
berbagai media 
Peremajaan peralatan 
 
Perencanaan produksi 
lebih baik terutama 
saat ramai 
Promosi ditingkatkan 
dan pendirian stand 
Penciptaan produk 
unik 

 1,0  2,55  
Sumber: data diolah 
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Keterangan 

Bobot : 0,05 = Kurang Berpengaruh 

 : 0,10 = Cukup Berpengaruh 

 : 0,15 = Berpengaruh 

 : 0,20 = Sangat Berpengaruh 

Rating : 1 = sangat lemah 

 : 2 = cukup lemah 

 : 3 = cukup kuat 

 : 4 = sangat kuat 

 Pada faktor kekuatan, bobot 0,20 dengan rating 4 diberikan pada kualitas 

produk, yang artinya bahwa kualitas produk sangat berpengaruh terhadap 

perkembangan, kesuksesan perusahaan dan merupakan kekuatan yang sangat 

besar di masa yang akan datang. Sedangkan pada faktor ancaman, bobot 0,15 

dengan rating 1 pada promosi kurang optimal, artinya bahwa promosi merupakan 

kunci bagi perusahaan untuk menyampaikan informasi bagi konsumen, mengingat 

persaingan semakin ketat, dan hal itu sangat berpengaruh terhadap kesuksesan 

perusahaan serta ancaman yang serius bagi perusahaan. Total skor tertimbang 

2,50 yang diperoleh perusahaan dari hasil analisis IFE menunjukkan bahwa 

perusahaan memiliki kekuatan internal yang baik, lebih besar daripada kelemahan. 

4.2.4.4 Matrik SFAS 

 Satu cara untuk menyimpulkan faktor-faktor strategis sebuah perusahaan 

adalah mengkombinasikan faktor strategis eksternal (EFAS) dengan faktor 

strategis internal (IFAS) ke dalam sebuah ringkasan analisis faktor-faktor strategis 
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(SFAS). SFAS hanya berisi faktor-faktor yang paling penting dan juga 

menyediakan basis bagi perumusan strategi.  

Tabel 4.7 
Matrik SFAS (Strategic Factor Analysis Summary) 

Durasi Faktor Strategis 
Kunci Bobot Rating Skor Pdk Mgh Pjg 

Keterangan 

1.Belum adanya 
penawaran produk 
baru (O) 

 
 
2.Selera masyarakat 

yang berubah-ubah 
(O) 

3.Persaingan 
semakin ketat (T) 

 
4.Kekuatan tawar 

menawar pembeli 
(T) 

5.Kualitas produk 
(S) 

6.Inovasi (S) 
 
7.Promosi kurang 

optimal (W) 
 
8.Lokasi tidak 

strategis (W) 

0,15 
 
 
 
 

0,15 
 
 

0,15 
 
 

0,10 
 
 

0,15 
 

0,10 
 

0,15 
 

 
0,05 

4 
 
 
 
 
4 
 
 
3 
 
 
2 
 
 
4 
 
3 
 
1 
 
 
1 

0,60 
 
 
 
 

0,60 
 
 

0,45 
 
 

0,20 
 
 

0,60 
 

0,30 
 

0,15 
 
 

0,10 

x 
 
 
 
 
 
 
 
x 
 
 
x 
 
 
 
 
 
 
x 

 
 
 
 
 
x 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
x 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
x 
 
 
 
 
 
 
x 

Mampu 
menciptakan 
produk sesuai 
keinginan 
konsumen 
Memahami 
keinginan 
konsumen 
Analisis 
lingkungan secara 
cermat 
Penyesuaian pada 
harga pasar dan 
kualitas produk 
Peningkatan 
kualitas 
Agar konsumen 
tidak jenuh 
Pendirian stand 
dan promosi lewat 
berbagai media 
Promosi 
ditingkatkan dan 
pendirian stand 

 1,0  3,0     
Sumber: data diolah 

4.2.5 Analisis SWOT 

 Setelah menggunakan analisis EFE dan IFE, maka selanjutnya digunakan 

analisis Diagram SWOT. Diagram SWOT digunakan untuk mengetahui posisi 

perusahaan berdasarkan peluang, ancaman, kekuatan dan kelemahan yang dimiliki 

perusahaan saat ini, sehingga dapat menjadi pedoman untuk menentukan strategi 

perusahaan yang tepat. Berdasarkan analisis yang dilakukan, terlihat bahwa skor 

peluang sebesar 2,10 lebih besar daripada skor ancaman sebesar 0,95. sedangkan 
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untuk skor kekuatan sebesar 2,00 juga lebih besar daripada skor ancaman sebesar 

0,5. Dengan nilai yang didapat kemudian skor tersebut dimasukkan ke dalam 

diagram SWOT. Berikut ini merupakan analisis diagram SWOT perusahaan 

keripik tempe aneka rasa Bu Noer: 

Gambar 4.5 
Diagram SWOT 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Kelemahan (W) Kekuatan (S)

Ancaman (T)

Peluang (O)

Defensive 
Strategy 

Diversification 
Strategy 

A Turn Around 
Oriented Strategy

Aggresive 
Strategy 

Kripik Tempe Bu 
Noer Malang 

 

 Berdasarkan gambar di atas dapat diketahui bahwa posisi perusahaan 

keripik tempe aneka rasa Bu Noer berada pada sel I dan strategi yang sebaiknya 

dilakukan yaitu strategi agresif, yang artinya bahwa perusahaan mampu 

memanfaatkan kekuatan yang dimiliki sekaligus memanfaatkan peluang yang ada 

untuk memantapkan dan mengembangkan kegiatan usaha perusahaan. Beberapa 

pilihan strategi alternatif pada sel I antara lain: market penetration, market 

development, innovation.  
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 Pada diagram SWOT posisi perusahaan ditunjukkan pada sel I yang 

mengutamakan strategi agresif. Strategi agresif pada diagram SWOT lebih 

diarahkan pada usaha-usaha intensif untuk meningkatkan posisi persaingan. Jadi 

melalui strategi alternatif diharapkan perusahaan mampu untuk memanfaatkan 

peluang yang ada serta kekuatan yang dimiliki guna meminimalkan/ mengatasi 

masalah yang terdapat dalam kelemahan dan juga ancaman yang dihadapi 

perusahaan, dan strategi alternatif tersebut diharapkan dapat memperkuat posisi 

perusahaan dalam menghadapi ancaman dan calon pendatang baru. Inovasi 

produk yang telah dijalankan oleh perusahaan merupakan salah satu alternatif 

strategi yang tepat dilakukan dan sesuai dengan diagram SWOT.  

 Selanjutnya akan dilakukan analisis matrik SWOT, yang merupakan alat 

analisis lanjutan yang penting dalam menentukan dan mengembangkan strategi 

alternatif yang tepat. Dalam hal ini menentukan strategi alternatif yang tepat bagi 

perusahaan keripik tempe aneka rasa Bu Noer. Matrik ini menunjukkan gambaran 

strategi menyeluruh perusahaan yang didasarkan pada peluang dan ancaman 

eksternal serta kekuatan dan kelemahan internal. 
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Gambar 4.6 
Matrik SWOT 

 Kekuatan (S) 
1. Kualitas produk 
2. Jenis produk 
3. Inovasi 
4. Brand cukup terkenal 
5. Karyawan terampil 

Kelemahan (W) 
1. Promosi kurang optimal 
2. Peralatan masih 

sederhana 
3. Kapasitas produksi 
4. Lokasi tidak strategis 
5. Penelitian dan 

pengembangan 
Peluang (Opportunity) 
1. Belum adanya 

penawaran produk baru 
2. Pasar potensial 
3. Supply tenaga kerja 
4. Selera masyarakat yang 

berubah-ubah 
5. Perwakilan dari Malang 

di setiap event 

Strategi SO 
1. Menjaga kualitas produk 

yang dihasilkan 
2. Terus menciptakan 

maupun mengembangkan 
produk baru 

3. Peningkatan jumlah 
karyawan terampil 

Strategi WO 
1. Promosi lebih 

ditingkatkan 
2. Memperluas daerah 

pemasaran 
3. Pendirian stand atau 

cabang 
4. Ketersediaan barang 

siap jual yang cukup 
Ancaman (Threat) 
1. Persaingan semakin 

ketat 
2. Kekuatan tawar 

menawar pembeli 
3. Produk substitusi 
4. Perubahan teknologi 
5. Modal terbatas 

Strategi ST 
1. Menjaga dan 

meningkatkan kualitas 
produk secara terus 
menerus agar tetap bisa 
bersaing di pasar 

2. Inovasi terus dilakukan 
sesuai dengan kebutuhan 
konsumen 

Strategi WT 
1. Menciptakan produk 

sesuai dengan 
kebutuhan dan 
keinginan konsumen 

2. Optimalisasi promosi 
3. Peningkatan jumlah 

produksi 

Sumber: data diolah 

 Dari diagram SWOT yang dikombinasikan dengan matrik SWOT, muncul 

beberapa alternatif strategi yang perlu diutamakan, yaitu inovasi produk 

(innovation), pengembangan produk (product development). Strategi inovasi 

produk yang telah dilakukan oleh perusahaan merupakan strategi yang tepat 

karena melalui strategi ini perusahaan diharapkan mampu memanfaatkan peluang 

yang ada sekaligus mengatasi ancaman dengan memanfaatkan kekuatan yang 

dimiliki perusahaan. Strategi ini dapat dilaksanakan oleh perusahaan salah satunya 

dengan cara selalu menciptakan produk baru sesuai dengan selera, kebutuhan 

konsumen yang diimbangi oleh pemasaran yang maksimal, misalnya 

meningkatkan kegiatan promosi. Dengan adanya produk baru hasil dari inovasi, 

para konsumen dapat tertarik akan produk hasil inovasi tersebut, dan akhirnya 
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pihak keripik tempe Bu Noer dapat mempertahankan konsumen yang ada 

sekaligus dapat menarik konsumen baru. Bagi pihak keripik tempe Bu Noer 

sendiri, langkah inovasi produk ini merupakan suatu langkah yang dapat 

mengungguli perusahaan dari para pesaing yang ada, dan langkah tersebut 

(inovasi produk) merupakan suatu keunggulan bersaing tersendiri bagi keripik 

tempe Bu Noer dibanding pesaingnya.  

 Jadi, pengambilan keputusan bahwa inovasi produk penting dilakukan 

oleh keripik tempe bu Noer dikarenakan salah satu faktor yaitu lingkungan 

disekitar industri bersifat dinamis, pengamatan terhadap pasar (market oriented), 

serta selera konsumen yang cenderung berubah-ubah, yang hal itu perlu terus 

dianalisis dengan cermat.  

4.3 Deskripsi tentang Inovasi Produk dan Pengembangan Produk 

4.3.1 Inovasi Produk yang telah dilakukan berupa :  

1. Cake Bekatul 

Cake Bekatul merupakan salah satu produk inovasi dari Kripik tempe. 

Pemilik memproduksi cake ini didasarkan bahwa disekitar daerah sana 

sendiri banyak terdapat penggilingan padi, dan dari penggilingan tersebut 

menghasilkan sekam padi yang nantinya digunakan sebagai bahan baku 

bekatul, yang pada umumnya hanya digunakan sebagai makanan ternak. 

Daripada hanya digunakan sebagai makanan ternak maka pemilik 

mempunyai inisiatif untuk mengolah bekatulnya untuk diproses menjadi 

tepung dan menjadikannya sebagai makanan, mengingat bekatul sendiri 

menurut penelitian mempunyai kandungan gizi yang sangat banyak dan 

sangat berguna bagi kesehatan. Cake Bekatul ini hampir sama dengan 
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cake-cake lainnya, tetapi yang membedakan hanya bahan bakunya yang 

dicampuri dengan bekatul. Dalam proses produksinya, cake ini diolah 

dengan cara di oven supaya kandungan airnya dapat diminimalisir 

sehingga dapat lebih tahan lama. Cake Bekatul tersedia dengan rasa: keju, 

coklat, fruity, kismis. Produk ini dibuat sekitar tahun 2008. 

2. Roti Boy “Bekatul” 

Selain Cake Bekatul, karena pada saat itu lagi boomingnya “Roti Boy” 

maka pemilik berinisiatif untuk membuat seperti Roti Boy tetapi bahan 

dasarnya dari bekatul juga. Produk ini dibuat sekitar pertengahan tahun 

2008. 

3. Brownies Tempe 

Produk Brownies tempe ini muncul didasarkan bahwa pada saat itu sedang 

boomingnya Brownies kukus yang terkenal di kota Bandung, sekitar tahun 

2006. Pemilik lalu berinisiatif untuk membuat Brownies kukus yang tidak 

ada dimana-mana dan nantinya bisa dijadikan ciri khas kota Malang. 

Selain itu untuk bahan bakunya berbeda dengan Brownies kukus. 

Brownies tempe ini menggunakan tepung tempe yang kandungan dari 

tempe tersebut banyak mengandung zat protein yang dibutuhkan oleh 

tubuh. Brownies yang dibuat ini diolah dengan cara di oven juga sehingga 

Brownies dapat tahan lebih lama tanpa harus diberi bahan pengawet.   

4.3.2 Pengembangan Produk Kripik Tempe  

 Selain inovasi, Kripik Tempe Aneka Rasa Bu Noer juga melakukan 

pengembangan produk yang semua pengembangan produk yang telah dilakukan 

dipelopori oleh Bu Noer ini. Produk yang telah dikembangkan antara lain: 
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1. Kripik Tempe Aneka Rasa 

Kripik Tempe Aneka Rasa dibuat dengan menambahkan bumbu tabur/ 

seasoning powder ataupun dengan mencampurkan bahan-bahan natural 

lainnya. Variasi dari Kripik tempe Aneka Rasa terdiri dari rasa: ayam 

bawang, bakso malang, balado (pedas dan manis), barbeque (daging 

panggang), black pepper steak (stik lada hitam), burger, cheese (keju), 

kebab, pedas, pizza, seaweed (rumput laut), spaghetti, sweet roasted corn 

(jagung bakar manis), udang. Gagasan untuk membuat kripik tempe aneka 

rasa ini karena pada saat itu kripik tempe yang diproduksi/ yang 

ditawarkan pada konsumen hanya kripik tempe rasa original. Takut 

konsumen nantinya merasa jenuh maka pemilik berinisiatif membuat 

kripik tempe aneka rasa.  

2. Kripik Tempe Aneka Daun 

Kripik Tempe ini dibuat dengan bumbu daun-daun yang nantinya 

mempunyai aroma atau rasa yang khas (seperti daun kemangi, daun 

mint,dll). Pembuatan kripik tempe ini didasarkan/ dilatar belakangi karena: 

(a) pada saat itu di kota Malang terjadi booming keripik tempe aneka rasa 

yang menggunakan bumbu tabur (seasoning powder), sehingga pemilik 

sebagai pelopor keripik tempe aneka rasa (tidak semua keripik tempe 

aneka rasa BU NOER menggunakan seasoning), perlu melakukan inovasi/ 

pengembangan produk lagi dalam bidang ini, supaya ada perbedan dengan 

unit usaha lainnya, (b) keripik tempe “yang biasa” atau menurut pemilik 

“rasa original”, sampai dengan saat itu masih belum tersentuh inovasi, 

karena umumnya bumbu yang dipakai merupakan perpaduan daun jeruk 
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purut, ketumbar dll sehingga pemilik perlu melakukan inovasi dengan 

memperbanyak ragam bumbu daun yang dipakai keripik tempe, sehingga 

tidak hanya daun jeruk purut saja. Kripik Tempe Aneka Daun saat ini 

terdiri dari: daun bawang, daun jeruk purut, daun kemangi, daun ketumbar, 

daun kucai, daun mint, daun pandan, daun petersely/ daun parsley, daun 

prey, daun salam, daun seledri. 

 

4.4 Tahapan Implementasi Inovasi Produk 

Pemilik dalam melakukan penciptaan produk baru melalui beberapa tahap : 

1. Penggalian Ide 

Penciptaan produk baru harus berangkat dari suatu ide/ gagasan yang 

dihasilkan yang nantinya dapat diterima untuk konsumen dan menjadi 

kontribusi yang positif bagi peningkatan laba perusahaan. Ide/ gagasan 

tersebut dapat digali dari berbagai sumber.  

Untuk industri makanan Kripik Tempe Bu Noer ini, ide/ gagasan yang 

muncul untuk menciptakan produk baru sebagian besar berasal dari 

pemilik industri makanan ini. Untuk produk Brownies Tempe, ide/ 

gagasan muncul pada waktu boomingnya Brownies Kukus yang berasal 

dari Bandung. Pemilik berinisiatif untuk membuat Brownies Tempe. 

Bahan dasar yang dipakai untuk membuat produk tersebut tidak begitu 

rumit/ sederhana karena pemilik memanfaatkan sisa-sisa dari tempe yang 

tidak terpakai pada waktu membuat kripik tempe, yang nantinya diolah 

menjadi tepung tempe dan dijadikan bahan dasar pembuatan Brownies 

Tempe. 
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Untuk produk cake bekatul, ide/ gagasan muncul ketika pemilik melihat 

bahwa disekitar daerah sana sendiri banyak terdapat penggilingan padi, 

dan dari penggilingan tersebut menghasilkan sekam padi yang digunakan 

sebagai bahan baku bekatul, yang pada umumnya hanya digunakan 

sebagai makanan ternak. Daripada hanya digunakan sebagai makanan 

ternak, maka pemilik mempunyai inisiatif untuk mengolah bekatulnya 

untuk diproses menjadi tepung dan menjadikannya sebagai makanan, 

mengingat bekatul sendiri mempunyai kandungan gizi yang sangat banyak 

dan sangat berguna bagi kesehatan. Selain itu, pada saat itu juga lagi 

boomingnya “Roti Boy” sehingga pemilik mencoba untuk membuat roti 

yang ukurannya lebih kecil dari cake bekatul, yang dapat dinikmati pada 

saat santai, harganya lebih murah dari cake, yang juga mirip dengan roti 

Boy tersebut dan akhirnya dibuatlah Roti Boy “Bekatul”. 

2. Pengembangan Konsep 

Setelah ide/ gagasan tercipta, lalu pemilik memperkirakan bahwa produk-

produk yang akan diluncurkan tersebut ditujukan terutama difokuskan 

untuk para wisatawan maupun pendatang, sehingga dengan konsumen 

yang sudah dipilih tersebut maka produk nantinya akan diproduksi dengan 

kualitas yang bagus agar konsumen tidak kecewa. Jadi pemilik lebih 

tertuju/ fokus pada mempertahankan dan meningkatkan kualitas produk 

agar konsumen merasa puas.    

3. Pengembangan Strategi Pemasaran 

Pada tahap ini dirancang strategi pemasaran awal untuk produk baru 

berdasar konsep produk. Pemilik menginginkan bahwa untuk produk baru 
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maupun pengembangan produk yang telah dilakukan, strategi pemasaran 

dirancang secara sederhana. Dalam hal ini pemasaran/ promosi yang 

nantinya dilakukan tidak segencar promosi-promosi pada umumnya. 

Promosi hanya dilakukan sebatas menggunakan kartu nama, yellow pages, 

papan nama, dari mulut ke mulut, serta kerjasama dengan pihak hotel 

dengan sistem kepercayaan. Begitu juga untuk pendistribusian produk, 

distribusi produk dilakukan langsung dari produsen ke konsumen. 

4. Analisis Bisnis 

Dalam hal analisa bisnis, sebelum produk diproduksi, diluncurkan, pemilik 

tentunya sudah menganalisa terlebih dahulu berapa biaya produksi yang 

dibutuhkan, laba yang diinginkan, yang tentunya dengan selalu 

memperhatikan maupun mempertahankan kualitas produk. Modal yang 

digunakan untuk memproduksi, mengemas produk sampai produk 

diluncurkan semuanya berasal dari modal sendiri. Sampai saat ini modal 

yang digunakan masih dari pemilik sendiri. Untuk menaksir berapa lama 

nantinya akan balik modal dari hasil penjualan produk, pemilik tidak 

begitu memperhatikan hal tersebut. Pemilik hanya memikirkan bagaimana 

produk tersebut dapat dijual dengan tidak mengalami kerugian, dan dapat 

terus melakukan inovasi maupun pengembangan produk.  

5. Pengembangan Produk 

Ketika semua konsep maupun analisa bisnis sudah dipertimbangkan, maka 

langkah selanjutnya yaitu mengembangkan produk tersebut menjadi 

produk fisik. Dalam hal ini, ketika semuanya sudah dipertimbangkan, 

maka pemilik langsung memproduksi produk baru tersebut. Untuk 
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produksi pertama dari produk baru tersebut, pemilik tidak lupa juga untuk 

mendaftarkannya/ meminta izin dari Dinas Kesehatan mengenai produk 

baru tersebut bahwa produk tersebut sudah layak, aman untuk dijual pada 

konsumen.  

6. Pengujian Pasar 

Pada saat peluncuran produk pertama kali, pemilik melakukan pengujian 

produk dengan memberikan tester produk tersebut kepada para 

karyawannya, para tetangga maupun kepada para konsumennya. Dari 

pemberian tester terlebih dahulu, nantinya dapat dilihat tanggapan/ 

keluhan dari kesemuanya tentang produk tersebut, dan dari tanggapan 

tersebut pemilik dapat segera memperbaiki/ mengolah kembali produk 

tersebut yang sesuai dengan keinginan konsumen. 

Untuk peluncuran produk pertama, jumlah kuantitas produk yang dibuat 

tidak begitu banyak. Dalam hal ini pemilik melihat kondisi pasar. Untuk 

pengembangan produk kripik tempe, pemilik berani untuk menyediakan 

sedikit lebih banyak kuantitas produk tersebut karena sebagian besar 

konsumen sudah mengetahui produk tersebut. Untuk produk hasil inovasi 

seperti Brownies Tempe, jumlah kuantitas produk yang disediakan tidak 

begitu banyak. Ini dilakukan karena menurut pemilik, konsumen masih 

belum mengetahui banyak tentang produk ini, dan mungkin juga 

konsumen yang nantinya akan tertarik dengan produk tersebut hanya 

konsumen tertentu, konsumen yang selalu ingin dan mencoba produk baru, 

atau dapat dikatakan ingin mencoba produk yang aneh. 
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Gambar 4.7 
Proses implementasi inovasi produk 

Penggalian Ide 

Pengembangan 
Konsep 

Pengembangan 
Strategi Pemasaran 

Analisis Bisnis 

Pengembangan 
Produk 

Pengujian Pasar 

 

Sumber: implementasi inovasi produk, diolah 

 

4.5 Evaluasi Terhadap Kinerja Perusahaan 

4.5.1 Realisasi Penjualan 

1. Hasil Produksi pada tahun 1993-2008 

Hasil produksi industri kripik tempe Aneka Rasa Bu Noer selama tahun 

1993 sampai 2008 yang berbahan dasar tempe telah menghasilkan 

beberapa macam produk melalui dua kali pengembangan produk dan 

empat kali inovasi produk. Pada tahun 1996 telah menghasilkan satu jenis 

pengembangan produk yaitu keripik tempe aneka rasa. Sedangkan pada 
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tahun 2006 sampai 2008 telah menghasilkan empat macam produk baru 

dan pengembangan produk yaitu : brownies tempe, cake bekatul, roti boy 

bekatul, dan keripik tempe aneka daun. 

2. Realisasi Penjualan 

Untuk lebih memperjelas rincian tingkat kenaikan dan penurunan 

penjualan pada industri Keripik Tempe Aneka Rasa Bu Noer, di bawah ini 

disajikan perkembangan realisasi penjualan. 

Tabel 4.8 
Perkembangan Realisasi Penjualan Per Kuartal Industri Makanan Kripik 

Tempe Aneka Rasa Bu Noer Untuk Produk Brownies Tempe 

Tahun Kuartal 
Realisasi 
Penjualan 
(bungkus) 

Naik 
(bungkus) 

Turun 
(bungkus) 

2006 III 525   
I 458   
II 585 127  2007 
III 738 153  
I 560   
II 695 135  2008 
III 865 170  

Sumber : perusahaan Keripik Tempe Aneka Rasa Bu Noer, 2009 

 

Tabel 4.9 
Perkembangan Realisasi Penjualan Per Kuartal Industri Makanan Kripik 

Tempe Aneka Rasa Bu Noer Untuk Produk Cake Bekatul 

Tahun Kuartal 
Realisasi 
Penjualan 
(bungkus) 

Naik 
(bungkus) 

Turun 
(bungkus) 

I 394   

II 446 52  

2008 

III 535 89  
Sumber : perusahaan Keripik Tempe Aneka Rasa Bu Noer, 2009 
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Tabel 4.10 
Perkembangan Realisasi Penjualan Per Kuartal Industri Makanan Kripik 

Tempe Aneka Rasa Bu Noer Untuk Produk Roti Boy Bekatul 

Tahun Kuartal 
Realisasi 
Penjualan 
(bungkus) 

Naik 
(bungkus) 

Turun 
(bungkus) 

II 464   
2008 

III 608 144  
Sumber : perusahaan Keripik Tempe Aneka Rasa Bu Noer, 2009 

 

Tabel 4.11 
Perkembangan Realisasi Penjualan Per Tahun Industri Makanan 

Kripik Tempe Aneka Rasa Bu Noer 
Selama Tahun 2003-2008 (dalam bungkus) 

Produk 

Tahun Keripik 

Tempe 

Brownies 

Tempe 

Cake 

Bekatul 

Roti Boy 

”Bekatul” 

2003 214.178    

2004 276.626    

2005 222.430    

2006 250.947 525   

2007 200.075 1.781   

2008 237.049 2.120 1.375 1.072 
Sumber : perusahaan Keripik Tempe Aneka Rasa Bu Noer, 2009 

 

 Dari tabel di atas melalui data penjualan untuk produk baru seperti 

Brownies Tempe, Cake Bekatul, Roti Boy “Bekatul” terlihat bahwa untuk produk 

Brownies Tempe pada tahun peluncuran pertama, para konsumen sebagian besar 

banyak yang tertarik akan produk tersebut. Ini terbukti dengan tiap kuartalan 

selalu mengalami kenaikan penjualan, bahkan untuk tahun selanjutnya konsumen 

masih banyak yang tertarik, berminat pada Brownies Tempe ini. Pada data per 

kuartalan terlihat bahwa dari ketiga produk baru tersebut, pada kuartal ketiga 
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kenaikan yang terjadi lebih besar dari pada kuartal kedua. Hal ini dikarenakan 

pada kuartal ketiga merupakan bulan-bulan Hari Raya, serta Tahun Baru sehingga 

lebih banyak pendatang maupun wisatawan yang berkunjung, berlibur ke Malang. 

Dari ketiga produk tersebut, produk yang masih lebih disukai konsumen tetap 

pada produk Brownies Tempe, sedangkan untuk produk Cake bekatul juga disukai 

tetapi tidak sebanyak Brownies Tempe. Ini dapat terjadi karena salah satu alasan 

yaitu image konsumen sudah melekat bahwa bekatul selama ini digunakan 

sebagai makanan ternak, sehingga ada konsumen yang mau dengan produk 

tersebut tetapi ada juga yang kurang berminat pada Cake bekatul tersebut.   

 Dari realisasi penjualan untuk produk baru di atas, terlihat bahwa 

konsumen tertarik, berminat akan produk-produk tersebut. Dengan begitu 

perusahaan dapat dikatakan berhasil dalam memberikan kepuasan konsumen 

melalui penciptaan produk baru tersebut. Dengan konsumen tertarik pada produk 

tersebut maka perlahan-lahan volume penjualan dari produk baru akan meningkat 

yang akhirnya berdampak pula pada sisi keuangan yang lebih baik/ meningkat 

dari perusahaan. Jika volume penjualan meningkat maka secara otomatis omzet 

penjualan juga meningkat dan perusahaan akan mendapatkan tambahan laba dari 

penjualan produk baru.    

4.5.2 Strategi yang Dilakukan Oleh Kripik Tempe Bu Noer 

 Secara umum strategi yang diimplementasikan oleh pemilik Kripik Tempe 

Aneka Rasa Bu Noer yang merupakan bentuk dari inovasi produk sebagai strategi 

keunggulan bersaing sampai saat ini lebih bersifat atau tertuju pada bagaimana 

selalu menemukan atau menciptakan ide-ide untuk produk baru agar produk yang 

ditawarkan lebih bervariasi, yang produk-produk tersebut memang ditujukan 
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untuk oleh-oleh bagi wisatawan maupun pendatang yang nantinya dapat menjadi 

ciri khas kota Malang. Dalam hal ini pemilik berusaha untuk selalu berinovasi, 

segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan di lingkungan sekitar yang nantinya dapat 

dibuat atau diolah menjadi suatu makanan yang menjadi ciri khas Malang. 

1. Melalui even-even yang ada, perusahaan mempromosikan produk terbaru 

Industri makanan Kripik Tempe Aneka Rasa Bu Noer ini dapat dikatakan 

sebagai industri makanan yang selalu dapat memunculkan ide/ gagasan 

untuk menciptakan produk baru, serta kualitas yang tidak diragukan lagi. 

Dari hal itu maka sebagian besar masyarakat banyak yang mengetahui 

akan produk produkya serta brand dari kripik tempe ini sudah dikenal luas 

oleh sebagian besar orang, tidak terkecuali oleh Dinas Perindustrian dan 

Perdagangan di kota Malang. Kripik tempe Bu Noer selalu melihat 

bagaimana kondisi pasar, apa yang sedang diminati, diinginkan konsumen 

pada saat ini. Dari hal tersebut pemilik selalu berusaha untuk menciptakan 

produk baru. Dengan berpedoman selalu inovatif, maka DisPerinDag 

selalu mengikutkan kripik Tempe Bu Noer ini dalam berbagai acara 

seperti ketika ada festival makanan di luar kota, even-even lainnya yang 

ada di luar kota juga, maka DisPerinDag mewakilkan kripik tempe Bu 

Noer sebagai perwakilan dari Malang; selain itu jika DisPerinDag 

mengadakan pameran makanan maka Dinas tersebut selalu mengikutkan 

kripik tempe Bu Noer agar dapat mengikuti pameran tersebut. Dari 

peristiwa tersebut pemilik merasa bahwa segala kejadian yang 

menyangkut perwakilan dari Malang yang tentunya mengenai makanan, 

kripik tempe Bu Noer selalu diikutkan menjadi perwakilan. Oleh karena 
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itu, yang salah satunya melalui even-even yang ada tersebut pemilik 

tergerak untuk terus melakukan berbagai inovasi yang nantinya dapat 

dicirikan sebagai ciri khas, oleh-oleh dari kota Malang.  

2. Promosi dilakukan sebatas dari mulut ke mulut, kerjasama dengan pihak 

hotel yang berbekal sistem kepercayaan, yellow pages, serta melalui 

blogspot.  

Dalam bidang promosi, kripik tempe Bu Noer ini tidak begitu gencar 

dalam menawarkan produknya, tidak terlalu memikirkan bagaimana 

promosi nantinya dilakukan. Pemilik mempunyai keinginan bahwa produk 

yang dihasilkan nantinya akan dibuat seperti produk Joger yang ada di 

kota Bali, produk tersebut benar-benar menjadi ciri khas kota tersebut dan 

tidak ada dimana-mana, yang ada hanya di kota tersebut, sehingga jika 

konsumen menginginkan produk tersebut dapat datang/ berkunjung ke 

lokasi, dan dapat juga memesan produk tersebut yang nantinya dapat 

dikirim oleh pemilik. Dengan berpedoman seperti itu, maka pemilik 

berpikir bahwa promosi yang dilakukan tidak segencar promosi-promosi 

yang dilakukan oleh produk-produk yang lain. Kegiatan promosi yang 

dilakukan Perusahaan Keripik Tempe Bu Noer pada awal-awalnya dengan 

mengenalkan produk melalui masyarakat sekitar, dari mulut ke mulut. 

Lalu sampai saat ini promosi yang dilakukan mulai berkembang tetapi 

hanya sebatas melalui web/ situs di blogspot, yellow pages, papan nama 

serta menggunakan kartu nama. Produk yang ditawarkan terutama 

ditujukan untuk para wisatawan maupun pendatang sehingga pemilik 

dalam hal promosi hanya berbekal kerjasama dengan sistem kepercayaan. 
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Dalam hal ini pemilik menitipkan pada pihak hotel-hotel bahwa jika ada 

para wisatawan maupun pendatang yang ingin membeli oleh-oleh khas 

Malang, agar merekomendasikan produk oleh-oleh milik Bu Noer tersebut 

kepada para wisatawan maupun pendatang. Jika wisatawan maupun 

pendatang tersebut berminat maka pemilik kripik tempe Aneka Rasa Bu 

Noer dapat mengantarkan produk yang diinginkan ke hotel dengan sarana 

MOLEH (mobil oleh-oleh) atau bisa juga wisatawan maupun pendatang 

tersebut datang langsung ke tempat toko pemilik tersebut yang tempat itu 

sekaligus digunakan sebagai tempat produksi. Untuk promosi lewat media, 

pemilik lebih bersifat pasif. Jadi pencari berita dari media-media apa pun 

yang datang sendiri ke tempat kripik tempe Bu Noer selama ini. Untuk 

pemasaran di luar kota Malang, pemilik tidak begitu memfokuskan tetapi 

tidak menutup kemungkinan jika ada pihak lain yang ingin menjual 

produk dari Bu Noer yang pihak tersebut berasal dari luar kota maka pihak 

lain tersebut mengirimkan jasa perantara/ reseller untuk membeli produk 

dari Bu Noer secara tunai dan nantinya di luar kota tersebut akan di jual 

kembali. 

 

4.6 Keunggulan Bersaing 

 Setiap perusahaan yang terjun dalam dunia bisnis pasti akan merasakan 

kerasnya persaingan dalam bertahan hidup dan meraih keuntungan. Manajer 

perusahaan akan selalu terus berusaha untuk menggali potensi yang dimiliki oleh 

perusahaan tersebut agar dapat bertahan dalam persaingan. Untuk dapat terus 

survive, perusahaan harus mempunyai suatu keunggulan bersaing. Suatu 
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perusahaan dikatakan mempunyai keunggulan bersaing bilamana memiliki 

sesuatu yang lebih atas pesaingnya dalam menarik konsumen dan dapat 

mempertahankan diri atas kekuatan persaingan yang mencoba menekan 

perusahaan. Dalam menghadapi lingkungan persaingan yang semakin ketat ini 

perusahaan harus dapat melakukan analisis terhadap sumber-sumber keunggulan 

bersaing yang dimilikinya sehingga mampu bersaing melawan kompetitornya. 

 Sumber-sumber keunggulan bersaing untuk industri makanan Kripik 

Tempe Aneka Rasa Bu Noer adalah mengenai variasi produk, kualitas, inovasi. 

1. Variasi Produk 

Dengan menyediakan produk yang bervariasi, maka konsumen akan 

memiliki pilihan yang beragam dalam memenuhi selera kebutuhannya. Ini 

dapat dilihat pada Kripik Tempe Aneka Rasa Bu Noer yang sampai saat 

ini menyediakan atau menawarkan produk yang beragam seperti Kripik 

Tempe Aneka Rasa dengan menawarkan macam-macam rasa, Kripik 

Tempe Aneka Daun yang mempunyai aroma atau rasa yang khas (seperti 

daun kemangi, daun mint dll), aneka kue aneka rasa dengan memadukan 

bumbu seasoning, serta Kripik Buah dengan menawarkan bermacam-

macam buah yang digunakan. Sedangkan pesaing-pesaing yang ada, 

sebagian besar mereka hanya menawarkan Kripik Tempe Aneka Rasa dan 

Kripik Buah.  

2. Kualitas 

Produk yang dihasilkan harus memiliki kualitas lebih baik daripada 

produk pesaing. Untuk produk Kripik Tempe Bu Noer sudah dapat 

dipastikan bahwa kualitas dari produk sudah terjamin. Hal ini telah 
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terbukti dari penggunaan baik dari bahan baku maupun bahan penunjang 

yang dapat dibuktikan kualitasnya, seperti: untuk pemakaian bahan baku 

kedelai, pemilik terus berusaha untuk mencari bahan baku yang 

mempunyai kualitas bagus meskipun harga dari kedelai tersebut mahal, 

selain itu untuk bahan penunjang seperti minyak goreng pemilik telah 

menjalin kerjasama dengan salah satu perusahaan yang memproduksi 

minyak goreng yang berkualitas agar pasokan untuk minyak goreng dapat 

terus ada sehingga tidak mengganggu kelancaran produksi. Dengan 

memperhatikan kualitas tersebut, produk-produk yang ditawarkan 

tentunya terjamin akan hal-hal yang berbahaya untuk kesehatan, selain 

produk tersebut sudah terdaftar pada Dinas Kesehatan.    

3. Inovasi  

Merupakan kemampuan perusahaan dalam menyediakan produk yang 

selalu berbeda dan selalu berkembang mengikuti selera dari konsumennya 

sehingga dapat menampilkan suatu perbedaan dengan pesaingnya. Jika 

dilihat dari Kripik Tempe Bu Noer, pemilik terus berusaha untuk mencari, 

menciptakan dan menawarkan produk-produk yang kiranya banyak 

diminati konsumen, seperti pada saat boomingnya Brownies Kukus, 

pemilik berusaha untuk menciptakan produk baru yang tidak kalah 

menariknya dengan produk Brownies tersebut yaitu Brownies Tempe. 

Pemilik mencoba untuk berinovasi ini karena tempe juga sangat berguna 

bagi kesehatan. Selain produk Brownies tersebut, pemilik juga 

menciptakan produk Cake Bekatul dan Roti Boy Bekatul. Cake Bekatul 

muncul ketika di Malang sendiri banyak terdapat penggilingan padi, dan 
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dari penggilingan tersebut terdapat padi yang gagal/ sisa-sisa padi yang 

akan dibuang. Daripada dibuang sia-sia maka pemilik mempunyai inisiatif 

untuk mengolah bekatulnya untuk diproses menjadi tepung dan 

menjadikannya sebagai makanan, mengingat bekatul sendiri mempunyai 

kandungan gizi yang sangat banyak dan sangat berguna bagi kesehatan. 

 Dengan diketahuinya sumber-sumber keunggulan bersaing yang dimiliki 

oleh kripik tempe Aneka Rasa Bu Noer, maka jika dikaitkan dengan tiga pilihan 

strategi generik dari Porter bahwa kripik tempe Bu Noer ini secara umum telah 

menggunakan salah satu dari strategi generik Porter yaitu strategi Fokus 

Diferensiasi. Hal ini didasarkan bahwa secara keseluruhan, pemilik lebih tertuju 

pada bagaimana selalu menemukan gagasan/ ide sehingga dapat terus 

menciptakan produk baru dengan sasaran konsumen/ target pasar yang sama 

dengan sebelumnya (segmen tertentu) yaitu para wisatawan dan pendatang untuk 

dapat digunakan sebagai keunggulan bersaing. Jadi Bu Noer telah melaksanakan 

strategi Fokus Diferensiasi untuk memperoleh keunggulan bersaing dibanding 

para pesaingnya, yang strategi tersebut dilakukan dengan salah satu caranya yaitu 

melalui inovasi produk. 

 



BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

 Dari hasil penelitian yang telah dilakukan serta pembahasan pada bab 

sebelumnya maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut : 

1. Inovasi produk merupakan salah satu cara yang dapat digunakan untuk 

industri makanan kripik tempe Aneka Rasa Bu Noer untuk menghadapi 

persaingan industri yang semakin ketat dan digunakan sebagai suatu 

strategi keunggulan bersaing. Inovasi produk diharapkan dapat 

menghasilkan produk yang dapat memenuhi kebutuhan dan selera 

konsumen, mengatasi kejenuhan pelanggan terhadap produk lama dan 

mencegah berpaling ke produk lain, serta untuk memperoleh pelanggan 

baru. Produk-produk yang telah dihasilkan sebagai wujud dari inovasi 

yaitu: Brownies Tempe, Cake Bekatul, Roti Boy Bekatul. Sedangkan 

untuk pengembangan produk yang telah dihasilkan yaitu: Kripik Tempe 

Aneka Rasa dan Kripik Tempe Aneka Daun. 

2. Dari hasil analisis lingkungan eksternal (matrik EFAS) diperoleh jumlah 

skor tertimbang dari peluang lebih besar, sebesar 1,90 daripada skor IFAS, 

sebesar 1,15. Untuk analisis lingkungan internal (matrik IFAS) juga 

diperoleh bahwa kekuatan, sebesar 2,00 lebih besar daripada kelemahan, 

sebesar 0,55. Dari hal tersebut maka posisi keripik tempe Bu Noer sesuai 

dengan diagram SWOT terletak pada sel I yang berarti Bu Noer sebaiknya 

mengarahkan perusahaan keripik tempenya pada usaha intensif untuk 
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meningkatkan posisi bersaing, yang sampai saat ini perusahaan sudah tepat 

mengambil keputusan strategi dengan cara strategi inovasi produk. 

Dengan pengambilan strategi tersebut diharapkan perusahaan dapat 

menghadapi peluang dan ancaman di masa mendatang serta dapat 

mengoptimalkan kekuatan dan meminimalkan kelemahan yang dimiliki.  

3. Dalam tahapan penciptaan/ implementasi produk baru pada keripik tempe 

Bu Noer meliputi: penggalian ide, pengembangan konsep, pengembangan 

strategi pemasaran, analisis bisnis, pengembangan produk, dan pengujian 

pasar. Sebagian besar ide yang muncul berasal dari pemilik perusahaan 

yang memperhatikan lingkungan sekitar dan memanfaatkan bahan yang 

sudah tidak terpakai lagi. Dalam pengujian pasar, pemilik memberikan 

tester baik pada para karyawan, tetangga serta konsumen untuk 

mengetahui tanggapan dari produk baru tersebut, apa yang dirasa kurang/ 

menjadi keluhan akan segera diperbaiki. 

4. Evaluasi inovasi produk terhadap kinerja perusahaan dapat dilihat pada 

realisasi penjualan yang terjadi. Dari tabel realisasi penjualan terlihat 

bahwa dari ketiga produk baru yang muncul, konsumen masih banyak 

yang tertarik pada Brownies tempe, ini mungkin disebabkan karena image 

bekatul sebagai makanan ternak. Dengan pembuktian realisasi penjualan 

juga menggambarkan bahwa dengan tertariknya konsumen pada produk, 

kepuasan konsumen tercapai dan perlahan-lahan volume penjualan 

meningkat yang akhirnya berdampak pada sisi keuangan perusahaan yang 

semakin lama meningkat dari sebelumnya. 
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5.2 Saran 

 Setelah mempelajari, menganalisa dan menyimpulkan masalah maka dapat 

diajukan beberapa saran sebagai acuan untuk perbaikan Kripik Tempe Aneka 

Rasa Bu Noer di masa yang akan datang. Adapun saran-saran tersebut dapat 

disampaikan sebagai berikut : 

1. Pihak Kripik Tempe Aneka Rasa Bu Noer hendaknya membangun sebuah 

tim atau sekelompok orang yang bertugas untuk mencari ide dalam 

melakukan pengembangan/ inovasi produk dengan orientasi lebih 

mengenali selera, kebutuhan dan keinginan konsumen. Sehingga nantinya 

dalam hal pengambilan keputusan mengenai ide untuk menciptakan 

produk baru, ide-ide yang muncul tersebut berasal dari berbagai pendapat 

yang nantinya dapat di saring. Menggali informasi dari konsumen juga 

dapat dilakukan agar lebih mengetahui keinginan dari konsumen tersebut.  

2. Pemasaran yang diandalkan kurang begitu efektif karena pemilik hanya 

mengandalkan konsumen pada para wisatawan dan pendatang. Meskipun 

produk tersebut memang benar-benar ditujukan/ dicikan untuk ciri khas 

atau oleh-oleh khas Malang, tetapi tidak menutup kemungkinan warga 

daerah Malang dan sekitarnya mengetahui produk tersebut. Promosi yang 

dilakukan sebaiknya lebih sedikit digencarkan, misalnya untuk 

memperkenalkan produk pemilik dapat mendirikan/ menyewa stan pada 

tempat-tempat wisata sehingga wisatawan sebagian besar dapat lebih 

mengetahui produk, melalui brosur, spanduk dll.      

3. Pemilik yang sekaligus sebagai manajer umum, juga menangani 

manajemen produk, harus terus memperhatikan setiap perkembangan yang 
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terjadi di pasar, apa yang menjadi trend pasar saat itu dalam pengambilan 

keputusan mengenai penciptaan produk baru. Hal ini dikarenakan dalam 

industri makanan sangat dipengaruhi oleh selera, kebutuhan konsumen 

serta siklus hidup produk yang semakin cepat. Dengan begitu perusahaan 

dapat terus melakukan pengembangan produk dan penciptaan produk baru 

(inovasi produk) dengan tepat. 

4. Dalam kegiatan operasionalnya, pihak Bu Noer sebaiknya juga 

memperhatikan/ melakukan beberapa pengendalian (control) terhadap: 

pengendalian atas sumber daya fisik meliputi manajemen persediaan 

(menciptakan level persediaan yang optimal, tidak terlalu rendah dan tidak 

terlalu besar), pengendalian kualitas (menjaga kualitas output pada level 

tertentu). Pengendalian SDM seperti seleksi, penempatan, pelatihan dan 

pengembangan, evaluasi kinerja dan kompensasi. Pengendalian SD 

informasi mencakup peramalan penjualan dan pemasaran, analisis 

lingkungan, penjadwalan produksi, relasi publik serta peramalan ekonomi.  

5. Penelitian ini membahas pada proses pengambilan keputusan inovasi 

produk sebagai strategi keunggulan bersaing pada Perusahaan Keripik 

Tempe Aneka Rasa Bu Noer. Bagi peneliti selanjutnya yang akan meneliti 

mengenai proses pengambilan keputusan inovasi produk ini disarankan 

agar obyek penelitian selanjutnya pada beberapa UKM dalam suatu 

industri (dapat dilihat perbandingannya) atau pada perusahaan-perusahaan 

yang mulai/ sudah berkembang sehingga hasil penelitian nantinya dapat 

diketahui seberapa efektifkah inovasi produk yang dijalankan.      
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LAMPIRAN 

Produk-Produk yang Ditawarkan 

 

 

Produk Cake Bekatul 

 

 

 

Produk Brownies Tempe 

 

 

 



 

 

 

Produk Roti Boy Bekatul 

 

 

 

Keripik Tempe Aneka Rasa dan Aneka Daun 

 



 

 

Sampel Produk 

 

 

Macam-macam produk 

 



Omzet Penjualan pada ”Keripik Tempe Aneka Rasa” Bu Noer, Malang 

Omzet Penjualan tahun 2001 

Bulan Jumlah 
Januari Rp 54.738.600,- 
Februari Rp 53.839.700,- 
Maret Rp 86.839.700,- 
April Rp 80.592.250,- 
Mei Rp 94.736.200,- 
Juni Rp 94.099.150,- 
Juli Rp 125.146.600,- 
Agustus Rp 177.358.150,- 
September Rp 132.838.000,- 
Oktober Rp 303.779.200,- 
Nopember Rp 143.677.050,- 
Desember Rp 190.705.550,- 

  

Omzet Penjualan tahun 2008 

Bulan Jumlah 
Januari Rp 249.568.450,- 
Februari Rp 121.052.100,- 
Maret Rp 263.571.450,- 
April Rp 227.515.000,- 
Mei Rp 269.921.500,- 
Juni Rp 248.187.400,- 
Juli Rp 301.971.750,- 
Agustus Rp 279.320.100,- 
September Rp 313.872.900,- 
Oktober Rp 433.586.700,- 
Nopember Rp 276.083.300,- 
Desember Rp 330.475.500,- 

 

 

 

 

 

 

 



Pedoman Wawancara 

Topik Pertanyaan 

Perencanaan Strategi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Apa yang melatarbelakangi berdirinya industri 

makanan Kripik Tempe Aneka Rasa Bu Noer? 

2. Bagaimana visi, misi, tujuan dari keripik 

tempe Bu Noer? 

3. Siapa saja yang merupakan pasar dari keripik 

tempe Bu Noer?  

4. Produk apa saja yang ditawarkan pada keripik 

tempe bu Noer? 

5. Berapa kisaran harga dari produk-produk 

tersebut? 

6. Siapa saja yang dianggap sebagai pesaing dari 

keripik tempe Bu Noer? 

7. Kegiatan pemasaran apa saja yang sudah 

dilakukan oleh pihak Bu Noer? 

8. Bagaimana pengaruh lingkungan saat ini bagi 

pihak bu Noer? 

9. Apa saja pengaruh eksternal yang 

mempengaruhi perusahaan baik sisi positif 

maupun sisi negatif? 

10. Apa saja pengaruh internal baik sisi positif 

maupun sisi negatif bagi perusahaan? 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Implementasi Inovasi 

Produk 

11. Apa saja kekuatan, kelemahan, peluang dan 

ancaman yang dihadapi perusahaan?  

12. Strategi apa yang dijalankan oleh perusahaan 

untuk menyiasati pesaing yang ada? 

13. Apa tujuan dipilihnya strategi tersebut, 

mengapa? Untuk memperkuat daya saing 

sehingga memperoleh keunggulan bersaing, 

memperluas pasar, atau yang lain?  

1. Apa yang mendasari pemilik membuat produk 

baru di perusahaan?padahal produk lama 

sudah dikenal oleh masyarakat? 

2. Darimana pemilik mendapatkan ide 

pembuatan produk baru tersebut? 

3. Pertimbangan apa yang mendasari perusahaan 

memilih produk baru tersebut dibanding yang 

lainnya? 

4. Setelah terciptanya ide mengenai produk baru 

tersebut, citra apa yang ingin ditampilkan dari 

produk baru tersebut?apa dengan harga murah, 

atau kualiats bagus, rasa bermacam-macam. 

5. Bagaimana strategi perusahaan yang telah 

dirancang untuk memperkenalkan produk baru 

tersebut pada konsumen? 

 



6. Sebelum memutuskan/ membuat produk baru, 

apakah sudah memperkirakan berapa besar 

Biaya Produksi, laba yang diinginkan, serta 

dengan harga jual yang akan ditetapkan, kira-

kira berapa lama balik modal? 

7. Pada saat pertama kali proses produksi, 

apakah mendapat pengawasan dari DepKes? 

Kalau tidak dilakukan, bagaimana mengurus 

ke DepKes nantinya? 

8. (a) pada saat pertama kali produk diluncurkan, 

berapa jumlah kuantitas produk yang dijual?... 

(b) pada saat peluncuran, strategi pemasaran 

apa yang pemilik terapkan?... (c) bagaimana 

sistem pendistribusian produk nya?... (d) 

setelah pemilik meluncurkan produk baru 

selama kurang lebih 1 th, bagaimana 

pengaruhnya terhadap laba perusahaan, 

apakah naik atau tetap atau malah turun?  

9. Adakah rencana untuk mempatenkan produk 

baru ini agar tidak dicontoh oleh pesaing? 

 

 

 


	COVER IK@.doc
	RIWAYAT HIDUP.doc
	KATA PENGANTAR fix.doc
	DAFTAR ISI.doc
	DAFTAR TABEL fix.doc
	DAFTAR GAMBAR.doc
	DAFTAR LAMPIRA dpn.doc
	ringkasan.doc
	BAB I revisi1.doc
	bab II.doc
	BAB III.doc
	BAB IV-3.doc
	BAB V.doc
	DAPUS baru.doc
	LAMPIRAN.doc

