
 

ANALISIS RANTAI NILAI PADA UKM UNTUK 

MENINGKATKAN KEUNGGULAN BERSAING 

(Studi Pada UKM Sambel Pecel Cap Kapal Blitar) 

 

Disusun oleh: 

DEWI AYU TRIWULAN SARI 

NIM. 0710220163 

 

SKRIPSI 

 

 

 

KONSENTRASI MANAJEMEN STRATEGI 

JURUSAN MANAJEMEN 

 

FAKULTAS EKONOMI 

UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG 

2010 



  

i 

 

KATA PENGANTAR 

Alhamdulilah, puji syukur yang sedalam-dalamnya penulis panjatkan 

kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat 

menyelesaikan skripsi ini dengan judul : “Analisis Rantai Nilai Pada UKM Untuk 

Meningkatkan Keunggulan Bersaing”. 

Adapun tujuan dari penulisan skripsi adalah untuk memenuhi syarat dalam 

mencapai derajad Sarjana Ekonomi pada jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi 

Universitas Brawijaya Malang. 

Sehubungan dengan selesainya karya akhir tersebut, penulis menyampaikan 

penghargaan dan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: 

1. Bapak Prof. Dr. Armanu .T SE, MSc sebagai pembimbing 

2. Bapak Dr. Fatchur Rohman SE, MSi selaku Ketua Jurusan Manajemen 

3. Bapak Dekan Fakultar Ekonomi Gugus Irianto, SE.Ak, MSA, Ph.D 

4. Orangtua, yang telah senantiasa memberikan doa restunya untuk segala 

sesuatu yang terbaik bagi penulis. 

5. Semua pihak yang telah membantu atas terselesainya karya ini 

Penulis menyadari penyusunan skripsi ini masih juh dari sempurna. Untuk itu 

saran serta kritik yang membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya akhir ini 

dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. 

Malang, Januari 2011 

 

Penulis  



 

viii 

 

Analisis Rantai Nilai Pada UKM Untuk Meningkatkan Keunggulan Bersaing 

(Studi Pada UKM Sambel Pecel Cap Kapal Blitar) 

Oleh: 

Dewi Ayu Triwulan Sari 

Dosen Pembimbing: 

Prof. Armanu Toyib SE, MSc 

RINGKASAN 

Kata Kunci: Analisis Rantai Nilai, Keunggulan Bersaing UKM Sambel 

Pecel Cap Kapal 

Latar belakang penelitian ini bertujuan untuk mengenali value yang dimiliki 

UKM Sambel Pecel Cap Kapal dengan menggunakan analisis rantai nilai. Dengan 

mengenali value dan mengetahui sumber-sumber keunggulan maka perusahaan dapat 

meningkatkan keunggulan bersaingnya. Kemudian untuk penerapan strategi sehingga 

sesuai dengan kondisi lingkungan perusahaan, digunakan alat analisis IFE, EFE dan 

Matriks I-E. 

Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif kualitatif. Sesuai dengan 

tujuan yangn ingin dicapai, penelitian ini menggambarkan aktifitas-aktifitas rantai 

nilai pada UKM Sambel Pecel Cap Kapal dalam membentuk value sehingga dapat 

meningkatkan keunggulan bersaingnya. Selain itu, juga menjelaskan bgaimana 

strategi yang diterapkan sesuai kondisi lingkungan internal dan eksternal perusahaan. 

Dari hasil analisis lingkungan internal dan eksternal, UKM Sambel Pecel Cap 

Kapal memiliki strong competitive yang cukup tinggi. Perusahaan berada pada posisi 

superior dalam memberikan respons atas peluang yang dimiliki serta mampu 

menghindari ancaman. Selain itu UKM Sambel Pecel Cap Kapal memiliki kekuatan 

yang lebih besaar dibanding kelemhannya sehingga mennnciptakan posisi yang kuat 

di dalam persaingan. 

Hasil analisis rantai nilai menunjukkan bahwa kinerja aktifitas UKM Sambel 

Pecel Cap Kapal berada di posisi rata-rata dibandingkan pesaingnya. Aktifitas primer 

yang memberikan skor tertinggi adalah pada aktifitas operasional. Sedangkan 

aktifitas sekunder dengn skor tertinggi adalah aktifitas MSDM dan aktifitas 
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pembelian. Ketiga aspek inilah yang berpotensi meningkatkan keungguln bersaing 

UKM Sambel Pecel Cap Kapal. 

Aktifitas primer dan sekunder yang belum optimal adalah aktifitas pelayanan 

infrastruktur perusahaan,dan pengembangan teknologi. Aktifitas-aktifitas ini perlu 

mendapat perhatian lebih oleh perusahaan agar tidak menghambat peningkatan 

keunggulan bersaing UKM Sambel Pecel Cap Kapal. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Sektor UKM telah dipromosikan dan dijadikan sebagai agenda utama  

pembangunan ekonomi Indonesia. Sektor UKM telah terbukti tangguh, ketika 

terjadi Krisis Ekonomi 1998, hanya sektor UKM yang bertahan dari kolapsnya 

ekonomi, sementara sektor yang lebih  besar  justru  tumbang  oleh   krisis.   

Mudradjad  Kuncoro  dalam   Harian   Bisnis Indonesia pada tanggal 21 Oktober 

2008  mengemukakan bahwa  UKM terbukti tahan terhadap krisis dan mampu  

survive  karena,  pertama, tidak  memiliki utang luar  negeri. Kedua,  tidak banyak  

utang ke perbankan karena  mereka dianggap  unbankable. Ketiga, menggunakan  

input  lokal.  Keempat,  berorientasi  ekspor.  Selama  1997-2006,  jumlah 

perusahaan  berskala UKM mencapai 99%  dari  keseluruhan unit usaha  di 

Indonesia. Sumbangan UKM terhadap  produk domestik  bruto mencapai 54%-

57%.  Sumbangan UKM  terhadap penyerapan tenaga kerja  sekitar 96%. Sebanyak 

91%  UKM melakukan kegiatan ekspor  melalui pihak ketiga eksportir/pedagang  

perantara. Hanya 8,8%  yang berhubungan langsung dengan pembeli/importir di 

luar negeri. (Nunuy N.A, 2009) 

Pemberdayaan Usaha Kecil  dan Menengah (UKM) menjadi  sangat 

strategis, karena potensinya yang besar dalam menggerakkan kegiatan ekonomi 

masyarakat, dan sekaligus menjadi tumpuan sumber pendapatan sebagian  besar 
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masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraannya. Eksistensi dan peran UKM yang 

pada tahun 2007 mencapai 49,84 juta unit usaha, dan merupakan 99,99% dari 

pelaku usaha nasional, dalam tata perekonomian nasional sudah  tidak  diragukan 

lagi, dengan melihat  kontribusinya dalam penyerapan tenaga  kerja,  

pembentukan  Produk  Domestik   Bruto  (PDB)  Nasional,  nilai  ekspor nasional, 

dan investasi nasional. (Nunuy N.A, 2009) 

Pada tahun 2006, peran UKM terhadap penciptaan PDB  nasional 

menurut harga berlaku  tercatat sebesar  Rp. 1.786,22 triliun atau 53,49 persen, 

kontribusi UK  tercatat sebesar Rp.  1.253,36  triliun  atau 37,53 persen dan  UM 

sebesar Rp. 532,86 triliun atau 15,96 persen  dari  total  PDB nasional, selebihnya 

adalah  usaha besar  (UB) yaitu Rp. 1.553,26 triliun atau 46,51 persen. Sedangkan 

pada  tahun 2007, peran UKM  terhadap penciptaan PDB nasional menurut harga 

berlaku tercatat sebesar Rp. 2.121,31 triliun atau 53,60  persen dari total  PDB 

nasional, mengalami perkembangan sebesar  Rp. 335,09 triliun atau  18,76 

persen  dibanding tahun  2006.  Kontribusi UK  tercatat sebesar Rp. 1.496,25 

triliun atau 37,81 persen dan UM sebesar Rp.625,06 triliun atau 15,79 persen, 

selebihnya sebesar Rp. 1.836,09 triliun atau 46,40 persen merupakan kontribusi  

UB. Seperti yang ditampilkan dalam gambar berikut: 
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Gambar 1.1 

Grafik Kontribusi Jenis UsahaDalam PDB (angka dalam trilyun rupiah) 

 

 

Sumber: Kementrian Koperasi Dan UKM (2009) 

 

Kementerian  Negara Koperasi dan Usaha Kecil  Menengah  pada  Statistik 

UKM 2006-2007 mengatakan bahwa upaya pemberdayaan Usaha Kecil dan 

Menengah (UKM) dari tahun ke  tahun  selalu dimonitor dan  dievaluasi 

perkembangannya baik dalam hal kontribusinya terhadap penciptaan produk 

domestik  bruto  (PDB), penyerapan tenaga kerja, ekspor dan perkembangan pelaku 

usahanya serta keberadaan investasi usaha kecil dan  menengah   melalui  

pembentukan  modal   tetap  bruto  (investasi).   Keseluruhan indikator ekonomi 

makro di atas selalu  dijadikan acuan dalam penyusunan kebijakan pemberdayaan 

UKM serta menjadi indikator  keberhasilan pelaksanaan kebijakan yang telah 

dilaksanakan pada tahun sebelumnya. (Nunuy N.A, 2009) 

Perkembangan jumlah UKM periode 2006-2007 mengalami peningkatan 

sebesar 2,18 persen yaitu  dari 48.779.151 unit pada tahun 2006 menjadi 
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49.840.489 unit pada  tahun 2007. Sektor ekonomi UKM yang memiliki proporsi 

unit usaha terbesar adalah sektor (1) Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan 

Perikanan; (2) Perdagangan, Hotel dan Restoran; (3) Industri Pengolahan; (4) 

Pengangkutan  dan Komunikasi;  serta  (5) Jasa-jasa dengan perkembangan masing-

masing sektor  tercatat sebesar 51,14 persen, 27,40 persen, 6,49 persen, 5,54 

persen dan 4,60 persen. Seperti tampak dalam gambar sebagai berikut: 

Gambar 1.2 

Grafik Sebaran Unit Usaha UKM Berdasarkan Sektor Ekonomi Tahun 2006 

 

 

Sumber: Kementrian Koperasi Dan UKM (2009) 
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Gambar 1.3 

Grafik Sebaran Unit Usaha UKM Berdasarkan Sektor Ekonomi Tahun 2007 

 

 

Sumber: Kementrian Koperasi Dan UKM (2009) 

 

Dapat dilihat dari statistik yang dikeluarkan oleh UKM, bahwa 5 sektor yang 

memiliki porsi terbesar adalah UKM yang terkait dengan industri makanan dan 

minuman. Sektor ini membentuk rantai makanan yang berupa input bahan baku dan 

output jadi makanan dan minuman. Industri Pertanian, Peternakan, Kehutanan, dan 

Perikanan menyumbang bahan baku untuk pembuatan makanan dan minuman, 

sementara Industri Perdagangan, Hotel, dan Restoran menjual makanan dan 

minuman jadi hasil pengolahan dari industri sebelumnya. Sehingga jika ditotal, 

sektor  makanan dan minuman memiliki proporsi unit usaha UKM lebih dari 80%. 

Dengan adanya pertumbuhan UKM yang sangat pesat maka secara otomatis 

menimbukan peningkatan persaingan di antara UKM yang semakin ketat. UKM 

harus mempunyai senjata andalan dalam ranah persaingan bisnis ini, yaitu 

mempunyai keunggulan bersaing yang memberikan value bagi konsumen. Dengan 
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value, perusahaan secara positif mempengaruhi struktur biaya dan memberi nilai 

lebih bagi konsumen. 

Untuk mengenali value yang dimiliki, UKM dapat menggunakan analisis 

rantai nilai. Menurut Porter (1985), rantai nilai perusahaan dalam suatu industri 

mencerminkan riwayat, strategi dan keberhasilan dari penerapan strategi. Aktifitas-

aktifitas dalam rantai nilai yang terjadi pada suatu perusahaan mungkin berbeda 

dengan pesaingnya, dan perbedaan ini merupakan sumber penciptaan nilai yang 

potensial. Analisis rantai nilai akan menjelaskan lebih rinci mengenai potensi 

pencipta nilai yang menjadi keunggulan UKM Sambel Pecel Cap Kapal serta 

menganalisa potensi pencipta nilai yang masih belum diberdayakan secara optimal. 

Dari analisis ini maka akan diperoleh sumber-sumber keunggulan yang dapat 

meningkatkan daya saing perusahaan yang dapat menjadikan perusahaan survive dan 

berkembang. 

Dalam analisis rantai nilai terdapat dua hal,yaitu aktifitas perusahaan dan 

perlakuan biaya dalam kegiatan perusahaan. Sesuai dengan tujuan perusahaan yaitu 

menciptakan value perusahaan, analisis rantai nilai digunakan untuk menganalisa 

aktifitas yang digunakan oleh perusahaan dan bagaimana aktifitas tersebut 

berinteraksi dengan tujuan untuk mengetahui sumber keunggulan perusahaan. 

Dalam penelitian ini penulis akan melakukan analisis pada UKM Sambel 

Pecel Cap Kapal untuk mengetahui sumber-sumber keunggulan sehingga dapat 

meningkatkan keunggulan bersaingnya. Adapun analisis yang dilakukan dalam 

penelitian ini yaitu meliputi analisis rantai nilai sebagai dasar analisis lingkungan 
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internal dan analisis lingkungan eksternal perusahaan. Alat analisis rantai nilai 

digunakan dalam penelitian ini dikarenakan analisis rantai nilai memiliki suatu 

kelebihan yaitu menunjukkan hubungan yang saling terkait antar aspek internal dalam 

mencapai tujuan perusahaan. 

Dari alasan-alasan yang telah dikemukakan di atas, maka penulis tertarik 

untuk melakukan analisis rantai nilai pada aktifitas internal UKM Sambel Pecel Cap 

Kapal dalam menghasilkan produk yang berniai bagi konsumen sehingga dapat 

meningkatkan keunggulan perusahaan. Untuk itu, penulis tertarik menulis fenomena 

ini dengan judul “Analisis Rantai Nilai Pada UKM Untuk Meningkatkan 

Keunggulan Bersaing”. Dengan penelitian ini, diharapkan dapat diidentifikasi 

potensi pencipta nilai untuk meningkatkan keunggulan bersaing UKM Sambel Pecel 

Cap Kapal. 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka dalam penelitian ini 

peneliti merumuskan masalah sebagai berikut: 

1. Apakah peluang dan ancaman yang dimiliki oleh lingkungan Eksternal UKM 

Sambel Pecel Cap Kapal? 

2. Apakah kekuatan dan kelemahan yang dimiliki oleh lingkungan internal UKM 

Sambel Pecel Cap Kapal yang dilihat dari analisis rantai nilai? 

3. Bagaimana analisis rantai nilai serta peluang dan ancaman dari eksternal dapat 

digunakan untuk menemukan daya saing dari UKM Sambel Pecel Cap Kapal? 
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1.3. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusanmasalah yang telah diutarakan di atas, maka tujuan penelitian 

adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui peluang dan ancaman yang dimiliki oleh lingkungan 

Eksternal UKM Sambel Pecel Cap Kapal. 

2. Untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan yang dimiliki oleh lingkungan 

internal UKM Sambel Pecel Cap Kapal yang dilihat dari analisis rantai nilai. 

3. Untuk mengetahui analisis rantai nilai serta peluang dan ancaman dari eksternal 

dapat digunakan untuk menemukan daya saing dari UKM Sambel Pecel Cap 

Kapal. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini antara lain adalah: 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan tambahan informasi bagi penulis 

maupun pihak lain dalam melakukan penelitian serupa di masa mendatang. 

2. Manfaat Praktis 

Melauli penelitian ini maka akan dapat diketahui sumber keunggulan internal 

perusahaan yang dapat menciptakan nilai positif perusahaan yang diperoleh dari 

analisis rantai nilai untuk meningkatkan keunggulan bersaing perusahaan. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1. Konsep Manajemen Strategi 

2.1.1 Pengertian Manajemen Strategi 

Menurut pedapat J. David Hunger dan Thomas L. Wheelen (2003:4), manajemen 

strategi didefinisikan sebagai berikut: 

“Manajemen strategi adalah serangkaian keputusan dan tindakan 

manajerial yang mnentukan kinerja perusahaan dalam jangka panjang. 

Manajemen strategi meliputi pengamatan lingkungan, perumusan 

strategi (perencanaan strategi atau perencanaan jangka panjang), 

implementasi dan evaluasi serta pengendalian . Manajemen strategi 

menekankan pada pengamatan dan evaluasi peluang dan ancaman 

lingkunga dengan melihat kekuatan dan kelemahan perusahaan.” 

 

Uraian di atas menjelaskan bahwa manajemen strategi merupakan suatu 

kerangka rencana yang bersifat komperhensif, sistematis dan terintegrasi dalam 

rangka mencapai tujuan organisasi. Kemudian Pearce dan Robinson (2008:5), 

mendefinisikan manajemen strategi sebagai satu set keputusan dan tindakan yang 

menghasilkan perumusan (formulasi) dan pelaksanaan (implementasi) rencana-

rencana yang dirancang untuk mencapai tujuan suatu perusahaan. 

Sejalan dengan definisi tentang manajemen strategi yang telah dikemukakan di 

atas, Dess dan Lumpkin (2003 : 6) menyatakan bahwa: “ First, the strategic 

management of an organization entails three ongoing processes: analysis, decision, 

and action. Second, the essesnce of strategic management is the study of why some 

outperform others”. 
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Dari beberapa definisi tentang manajemen strategi di atas, maka dapat 

disimpulkan bahwa manajemen strategi merupakan serangkaian proses yang meliputi 

formulasi, implementasi, dan evaluasi strategi yang dilakukan untuk mencapai tujuan 

perusahaan. Proses strategis ini dilakukan secara bertahap dan merupakan suatu 

sistem yang saling berhubungan antara yang satu dengan yang lain. 

2.1.2 Proses Manajemen Strategi 

Proses manajemen strategi merupakan kerangka kerja bagi para manajer untuk 

dapat menangani berbagai masalah utama organisasi, mengidentifikasi peluang baru 

dengan lebih mudah dan memperkirakan kekuatan yang dapat digunakan serta 

kelemahan maupun ancaman yang harus diperbaiki dan diwaspadai. Langkah-langkah 

dalam manajemen strategi menurut Wheelen dan Hunger (2003 : 1) adalah: 

1. Analisis lingkungan, baik lingkungan internal maupun lingkungan eksternal. 

2. Merumuskan strategi yang terdiri dari visi, misi, tujuan, strategi, dan 

kebijakan organisasi. 

3. Implementasi strategi yang terdiri dari penentuan program, anggaran dan 

prosedur pelaksanaan. 

4. Evaluasi dan kontrol yang dilakukan untuk menilai kinerja organisasi.  

2.2 Keunggulan Bersaing 

Menurut Porter (1985:31), keunggulan bersaing bersumber dari banyak ragam 

kegiatan yang dilakukan perusahaan dalam mendesain, membuat, memasarkan, 

mendistribusikan dan mendukung produk. Keunggulan bersaing tercipta saat 

kemampuan perusahaan melebihi kemampuan pesaing terkuat. Keunggulan bersaing 
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perusahaan dapat dicapai dengan menentukan strategi bersaing. Strategi bersaing 

dirumuskan untuk meningkatkan daya saing produk di mata konsumen. 

Menurut Husein (2003:34) yang dikutip dari Porter, ada empat strategi 

bersaing (generic) yang digunakan oeh beberapa perusahaan untuk mengungguli 

pesaing: 

1. 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 biaya ini 

dimulai dengan efisiensi dan efektifitas biaya dari seluruh kegiatan perusahaan. 

2. Differensiasi 

Diferensiasi mengharuskan perusahaan untuk memberikan sesuatu yang 

baru atau berbeda dengan produk perusahaan lain. Dimensi-dimensi dalam strategi 

diferensiasi antara lain : citra produk (merek), teknologi, cirri khusus, pelayanan, 

jaringan distribusi dan dimensi produk lainnya. Diferensiasi menghindarkan 

perusahaan dari persaingan harga murah karena perusahaan akan memiliki sesuatu 

yang unik dan berbeda yang membbuat konsumen loyal terhadap perusahaan. 

3. Fokus 

Strategi ini hanya digunakan oleh perusahaan yang terjun pada pasar yang 

telah tersegmentasi dan perusahaan hanya mendapat segmen pasar tertentu saja. 

Strategi ini memusatkan perhatian perusahaan pada segmen tersebut dan 

berkonsentrasi penuh memberikan pelayanan terbaik kepada bagian itu. Strategi 
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ini akan memberikan keunggulan bagi perusahaan karena dengan pasar yang 

sedikit memberikan keleluasaan bagi perusahaan untuk beraktifitas dan mengeruk 

keuntungan sebanyak-banyaknya. Dalam perkembangannya, strategi fokus ini 

dibagi menjadi dua strategi generic yaitu: 

a. Fokus Diferensiasi 

Strategi focus diferensiasi dimaksudkan agar perusahaan berkonsentrasi 

pada pasar tertentu saja dengan memberikan sesuatu yang berbeda pada 

produknya (diferensiasi). Strategi ini dimaksudkan agar perusahaan dapat 

menghindar dari pesaing perusahaan. 

b. Fokus Keunggulan Biaya 

Pada strategi generic ini perusahaan berusaha untuk berkonsentrasi pada 

segmen pasar tertentu dengan menggunakan straegi keunggulan biaya. 

Perusahaan berusaha menekan biaya operasional sehingga harga jual ke 

konsumen juga dapat ditekan. 

Secara umum, empat strategi bersaing yang diungkapkan Porter dapat digambarkan 

sebagai berikut: 
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Gambar 2.1 

Strategi Generic Michael Porter 
 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

Sumber :  Husein Umar, Strategic Management in Action (2003: 34) 

 

2.3 Analisis Lingkungan Perusahaan 

Menurut Jauch dan Glueck (1998:87) analisis lingkungan didefinisikan 

sebagai berikut: 

“Analisis lingkungan adalah analisis untuk menentukan peluang dan 

ancaman yang mempunyai arti penting bagi perusahaan di masa yang 

akan datang yang juga meliputi upaya penentuan kekuatan dan 

kelemahan perusahaan pada waktu sekarang atau yang mungkin 

berkembang”. 
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Jauch dan Gleuck (1998:89) mengemukakan alasan tentang pentingnya 

analisis lingkungan sebagai berikut: 

1. Analisis lingkungan memberikan kesempatan pada perencanaan strategis 

untuk mengantisipasi peluang dan membuat rencana untuk melakukan 

tanggapan pilihan terhadap peluang ini. 

2. Membantu perencanaan strategis untuk mengembangkan system peringatan 

dini untuk menghindari ancaman atau mengembangkan strategi yang dapat 

merubah ancaman menjadi keuntungan organisasi. 

Dengan beberapa penjelasan di atas maka dapat diketahui pentingnya 

melakukan analisis lingkungan perusahaan agar dapat meramalkan kebutuhan 

perusahaan saat ini atau bahkan di masa mendatang. Oleh karena itu, agar UKM 

Sambel Pecel Cap Kapal dapat menghadapi perubahan kondisi lingkungan tersebut 

maka peru untuk melakukan analisis lingkungan. 

2.3.1 Analisis Lingkungan Internal 

Lingkungan internal perusahaan merupakan faktor-faktor yang berada di 

dalam organisasi dan cenderung dapat dikendalikan. Faktor lingkungan internal ini 

terdiri dari kekuatan dan kelemahan yang ada di dalam organisasi. Untuk mengetahui 

kakuatan dan kelemahan ini perlu dilakukan analisis lingkungan internal. 

Menurut Wheelen dan Hunger (2003:160) “Manajer stategis dapat mengamati 

dan menganalisis variable internal dengan menggunakan salah satu atau kombinasi 

dari tiga pendekatan ini: 
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1. Analisis PIMS (Profit Impact of Marketing Strategy). Analisis dengan 

penfekatan ini menggunakan data dari pasar tentangn faktor internal yang 

mempengaruhi keberhasilan suatu perusahaan. 

2. Analisis rantai nilai. Sebagaimana yang telah dikemukakan oleh M.E Porte 

adalah salah satu cara untuk menguji sifat dan tingakt sinergi, apabila ada, di 

antara kegiatan-kegiatan internal perusahaan. 

3. Analisis fungsional. Cara ini merupakan yang paling sederhana di mana 

analisis dilakukan dengan asumsi bahwa keahlian dan sumber daya 

perusahaan dapat diatur ke dalamprofit kompetisi sesuai dengan fungsi bisnis 

seperti pemasaran, keuangan, penelitian dan pengembangan, dan operasi. 

2.3.2 Analisis Lingkungan Eksternal  

Menurut Pearce dan Robinson (2008:112) lingkungan eksternal perusahaan 

dapat dibagi manjadi tiga sub kategori yang sangat terkait: faktor-faktor dalam 

lingkungan jauh, faktor-faktor dalam lingkungan industri, dan factor-faktor dalam 

lingkungan operasi. Pada gambar 2.2 ini akan memperlihatkan keterkaitan perusahaan 

dengan lingkungan jauh, lingkungan industri, dan lingkungan operasinya. Secara 

bersamaan, faktor-faktor ini membentuk dasar dari peluang dan ancaman yang 

dihadapi oleh perusahaan dalam ingkungan kompetitifnya. 
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Gambar 2.2 

Lingkungan Eksternal Perusahaan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Pearce dan Robinson, Manajemen Strategi (2008) 

Lingkungan jauh terdiri dari faktor-faktor yang berasal dari luar dan biasanya 

tidak terkait dengan situasi operasi perusahaan: faktor (1) ekonomi, (2) sosial, (3) 

politik, (4) teknologi, dan (5) ekologi. 

1. Ekonomi 
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relatif berbagai segmen pasar daalm perencanaan strateginya setiap perusahaan 

harus mempertimbangkan kecenderungan ekonomi di segmen-segmen yang 

mempengaruhi industrinya. 

2. Sosial 

Kekuatan sosial dinamis dan sealu berubah sebagai akibat upaya orang untuk 

memuaskan keinginan dan kebutuhan mereka melalui pengendalian dan 
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sosial ke dalam mengenai dampak-dampak terhadap bisnis merupakan proses yang 

sukar. Namun perkiraan dampak dari perubahan seperti perubahan geografis dalam 

populalsi dan perubahan nilai kerja, standar etika dapat membantu perusahaan 

dalam usahanya untuk tetap berjaya. 

3. Politik 

Arah dan stabilitas politik merupakan pertimbangna penting untuk para manajer 

dalam merumuskan strategi perusahaan. faktor-faktor politik menentukan 

parameter legal dan regulasi yang membatasi operasi perusahaan. Karena itu, 

perusahaan harus mampu meramalkan perubahan keputusan politik dalam 

lingkungan bisnis. 

4. Teknologi 

Perubahan teknologi membantu perusahaan untuk menghindari kausangan dan 

mendorong inovasi, perusahaan harus mewaspadai perubahan teknologi yang 

mungkin mempengaruhi industrinya. Kunci peramalan kemanjuan teknologi yang 

bermanfaat terletak pada dugaan yang akurat mengenai kemampuan teknologi 

masa depan dan dampak yang dimungkinkan. 

5. Ekologi  

Ekologi mengacu pada hubugan antara manusia dan makhluk hidup lainnya 

dengan udara, tanah, dan air yang mendukung kehidupan mereka. Ancaman 

terhadap ekologi, bisnis searang memikul tanggungjawab untuk meniadakan hasil 

sampah beracun dari proses manufaktur mereka dan untuk membersihkankembali 

lingkungan yang telah tercemar akibat ulah sebelumnya. Oleh karena itu, untuk 
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menjaga agar beban biaya pengendalian ekologi dapat terkurangi, maka diperlukan 

perencanaan tentang pemeliharaan ekologi dalam lingkungan operasional bisnis. 

Faktor kedua dalam lingkungan eksternal adalah lingkungan industri. Konsep 

ingkungan industry masuk dalam pemikiran strategi dan perencanaan usaha didasari 

oleh konsep dari Michael E. Porter tentang lima kekuatan yang mempengaruhi 

persaingan dalam industri. Seperti pada gambar 2.3 : 

Gambar 2.3 

Kekuatan-kekuatan Yang Mempengaruhi Persaigan Industri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: J.David Hunger dan Thomas L. Wheelen, Manajemen strategis (2003: 123) 
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Lingkungan industri meliputi lima aspek berikut: 

1. Pendatang baru 

Pendatang baru dapat menjadi ancaman bagi perusahaan kerena mereka membawa 

kapasitas produksi tambahan, sumber daya yang lebih baik dan keinginan kuat 

untuk memperoleh pangsa pasar yang lebih besar. Terlebih lagi apabila jumlah 

permintaan tetap, maka perusahaan yang sudah ada dapat terdesak oleh unculnya 

para pendatang baru tersebut. Kemungkinan masuknya pendatang baru ke dalam 

suatu industry dipengaruhi oleh hambatan masuk (entry barrier) yang terbentuk 

dari skala ekonomi, differensiasi produk, kebutuhan modal, biaya perpindahan, 

akses ke saluran disribusi, dan peraturan pemerintah. 

2. Kakuatan tawar-menawar pemasok 

Pemasok dapat memanfaatkan kekuatan tawar-menawarnya atas para anggota 

industry dengan menaikkan harga atau dengan menurunkan kualitas barang dan 

jasa yang dijualnya. Pemasok yang kuat dapat menekan profitabilitas suatu 

industri yang tidak dapat mengimbangi biaya dengan menaikkan harganya sendiri.  

3. Produk substitusi 

Penetapan batas harga tertinggi akanmembatasi potensi produk subatitusi suatu 

industri. Jika industri tidak mampu meningkatkan kualitas produk atau 

mendefnisikannya, laba dan pertumbuhan industri dapat terancam. Produk 

substitusi tidak hanya membatasi laba dalam masa-masa normal melainkan juga 

mengurangi laba maksimal yang dapat diraih industri dalam masa keemasan. 

4. Kekuatan tawar-menawar pembeli 
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Pembeli memiliki kemampuan untuk menekan harga, menuntut kualitas lebih 

tinggi atau layanan lebih banyak, dan mengadu domba sesame anggota industri. 

Pembeli cenderung ebih peka harga jika mereka membeli produk yang tidak 

terdiferensiasi, relative lebih mahal terhadap penghasilan mereka, dan jika kualitas 

tidak terlalu penting bagi mereka. 

5. Persaingan di antara para anggota industri 

Persaingan sesame perusahaan dalam industri akan berpengaruh pada penentuan 

strategi posisioning perusahaan. Dalam situasi persaingan monopoli dan oligopoli, 

perusahaan mempunyai kemampuan mempengaruhi pasar, sedangkan dalam 

situasi persaingan sempurna , perusahaan akan cenderung menjadi follower 

termasuk dalam hal kebijakan harga. Hal-hal yang mempengaruhi tingkat 

persaingan antara lain jumlah kompetitor, tingkat pertumbuhan industri, 

karakteristik produk, biaya tetap yang besar, kapasitas dan hambatan keluar. 

Lingkungan operasional terdiri dari faktor-faktor dalam situasi persaingan 

yang mempengaruhi keberhasilan suatu perusahaan mendapatkan sumberdaya yang 

dibutuhkan atau dalam memasarkan produk secara menguntungkan. Faktor-faktor 

tersebut terdiri dari: 

1. Posisi bersaing 

Menilai posisi bersaing dapt meningkatkan kesempatan untk merancang 

strategi yang mengoptimalkan peluang yang muncul dari lingkungan. 

2. Profil pelanggan 
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Mengetahui profil pelanggan dan calon pelanggan dapat digunakan untuk 

merencanakan operasi strategi, untuk mengantisipasi perubahan pasar, dan 

untuk merelokasi sumberdaya untuk mendukung perubahan pola permintaan. 

3. Pemasok 

Hubungan yang dapat diandalkan antara suatu perusahaan dengan 

pemasoknya sangat penting bagi kelangsungan hidup dan pertumbuhan jangka 

panjang perusahaan. 

4. Kreditor 

Penilaian yang akurat atas kreditor sangat penting untuk evaulasi lingkungan 

operasional perusahaan. 

5. Sumber daya manusia 

Kemampuan perusahaan untuk menarik dan mempertahankan karyawan yang 

berkemampuan sangat penting bagi keberhasilan suatu perusahaan. 

2.4 Alat Analisis Lingkungan 

2.4.1 Matriks External Factor Evaluation (EFE) 

Matriks EFE mempunyai fungsi untuk menganalisis lingkungna eksternal 

secara detail dan memberikan bobot bagi peluang dan ancaman yang dimiliki oleh 

perusahaan. Matriks ini memungkinkan para penyusun strategi untuk merangkum dan 

mengevaluasi informasi ekonomi, sosial, budaya, demografi, lingkungan, politik, 

pemerintah, hukum, teknologi dan persaingan. Tahapan dalam membuat matriks EFE 

adalah: 
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1. Buat daftar faktor eksternal dari keseluruhan factor eksternal kunci yang dapat 

diidentifikaikan termasuk peluang dan ancaman yang mmempengaruhi 

perusahaan. tuliskan peuang terlebih dahulu dan kemudian ancaman. 

2. Berikan bobot untuk masing-masing faktor dari 0,0 (tidak penting) hingga 1,0 

(sangat penting). Bobot mengidikasikan tingkat penting relative dari factor 

terhadap keberhasilan perusahaan dalam suatu industri. Bobot yang tepat 

dapat ditentukan dengan membandingkan keberhasilan atau kegagalan 

pesaing atau dengan mendiskusikan faktor dan mencapai konsensus 

kelompok. 

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

seberapa efektif strategi perusahaan saat ini dalam merespons faktor tersebut, 

di mana 4 = respons perusahaan superior, 3 = respons perusahaan di atas 

rata-rata, 2 = respons perusahaan rata-rata, 1 = respons perusahaan jelek. 

Peringkat ini didasari pada efektifitas strategi perusahaan. 

4. Kalikan masing-masing bobot faktor dengan peringkatnya untuk 

menentukannilai tertimbang. 

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

total nilai tertimbang bagi organisasi. 

2.4.2  Matriks Internal Factor Evaluation (IFE) 

Matriks IFE merupakan alat analisis lingkungan internal yang meringkas dan 

mengevaluasi kekuatan dan kelemahan utama dalam fungsional bisnis dan 

memberikan dasar untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi hubungan antara fungsi-

fungsi tersebut. Matriks ini dapat dikembangkan dengan lima tahap, yaitu: 
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1. Tuliskan faktor internal utama yang teridentifikasi dari analisis lingkungan 

internal. Gunakan faktor internal yang mencangkup kekuatan dan kelemahan. 

Tuliskan kekuatan dahulu kemudian kelemahan. 

2. Berikan bobot yang berkisar dari 0,0 (tidak penting) sampai 1,0 (sangat 

penting) untuk masing-masing faktor. Tahap ini sama dengan tahapan dalam 

pembuatan matriks EFE di atas. 

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

mengidikasikan factor-faktor tersebut menunjukkan : 1 = kelemahan utama, 2 

= kelemahan minor, 3 = kekuatan minor, 4 = kekuatan utama. 

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

tertimbang untuk masing-masing variabel. 

5. Jumlahkan rata-rata tertimbang untuk masing-masing variabel untuk 

menentukan total rata-rata tertimbang untuk organisasi.  

2.4.3 Analisis Interna-Eksternal (IE) 

Matriks Internal-Eksternal (IE) memposisikan berbagai divisi organisasi 

dalam tampilan Sembilan sel. Matriks IE didasari pada dua dimensi kunci: total rata-

rata tertimbang IFE pada sumbu x dan total rata-rata tertimbang pada sumbu y. 

Matriks IE dapat dibagi menjadi tiga area utama yang memiliki implikasi 

strategi berbeda. Pertama, rekomendasi untuk divisi yang masuk dalam sel I, II, atau 

IV dapat digambarkan sebagai tumbuh dan kembangkan. Strategi intensif (penetrasi 

pasar, pengembangan pasar, dan pengembangan produk) dapat menjadi pilihan 

strategi paling sesuai pada area ini. Kedua, divisi yang masuk pada sel III, V atau VII 

dapat dikelola dengan cara terbaik dengan strategi jaga dan pertahankan. Penetrasi 
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pasar dan pengembangan produk merupakan alternative pilihan strategi yang baik 

bagi unit bisnis di area ini. Ketiga, rekomendasi yang umum diberikan pada divisi 

yang berada di sel VI, VII, dan IX adalah panen atau divestasi. Organisasi dapat 

dikatakan berhasil apabila berada di posisi sel I atau berada di sekitarnya. 

2.4.4 Analisis Rantai Nilai 

1.  Pengertian Rantai Nilai 

Rantai nilai merupakan salah satu unsur manajemen strategi dalam lingkungan 

internal. Menurut Wheelen dan Hunger (2003:84): 

“Value cahin is a linked set of value-creating activities begining with 

basic raw material coming from supplier, moving on to a series of 

value added activities involved in producing and marketing a product 

or service, and ending with distributors getting the final goods into the 

hands of the ulltimate consumers”. 

 

Jadi, rantai nilai merupakan suatu rangkaian kegiatan dalam rangka 

pembentukan nilai. Rangkaian kegiatan tersebut dimulai dari awal kegiatan persiapan 

produksi hingga pada akhirnya  suatu produk sampai ke tangan konsumen. 

Kemudian dalam pandangan Pearce dan Robinson (2008:207), istilah rantai 

nilai menggambarkan cara untuk memandang suatu perusahaan sebagai rantai 

aktifitas yang mengubah input menjadi output yang bernilai bagi pelanggan. 

Dari pengertian-pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa rantai nilai 

merupakan serangkaian kegiatan perusahaan dalam memenuhi kebutuhan 

pelanggan,dengan tujuan menciptakan suatu nilai positif pada perusahaan. 

2.  Pengertian Analisis Rantai Nilai 
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Dalam buku “Strategic Management” Pearce/Robinson, menyebutkan bahwa 

analisis rantai nilai (value chain analysis-VCA) berupaya memahami bagaimana 

suatu bisnis menciptakan nilai bagi pelanggan dengan memeriksa kontribusi dari 

aktivitas-aktivitas yang berbeda dalam bisnis terhadap nilai tersebut. 

Sejalan dengan pengertian tentang analisis rantai nilai di atas, menurut 

pandangan Dess dan Lumpkin (2003:70), “ value-chain analysis views the 

organization as a sequintal process of vlue creating activities”.  

 Kemudian menurut Wheelen dan Hunger (2003:84), “The focus of value 

chain analysis is to examine the corporation in context of the overall chain of value 

creating activities of which the firm may be only small part”.  

Menutur Agus (2008) Analisis value chain merupakan alat analisis yang 

berguna untuk memahami posisi prubahan dalam suatu rantai dalam membentuk nilai 

suatu produk. Pembentukan nilai suatu produk dimulai pada saat penanganan bahan 

baku oleh supplier, kemudian proses manufaktur, penjualan produk sampai dengan 

penanganan pelayanan purna jual.  Analisis rantai nilai merupakan analisa aktifitas-

aktifitas yang menghasilkan nilai, baik yang berasal dari dalam maupun dari luar 

perusahaan. Konsep value chain memberikan prespektif letak perusahaan dalam 

rantai nilai supaya tercipta hubungan yang baik, yang pada akhirnya meningkatkan 

daya saing produk. 

Bambang (2003) manyebutkan bahwa analisis rantai nilai, seperti yang telah 

dikemukakan oleh Porter, merupakan suatu cara untuk memahami aktifitas-aktifitas 

intern yang dilakukan perusahaan yang dapat menunjukkan kekuatan dan kelemahan 

perusahaan. perbedaan kualitas aktifitas yang dilakukan sepanjang rantai nilai 
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perusahaan dengan pesaingnya merupakan sumber keunggulan bersaing yang mesti 

mendapat perhatian terus-menerus. Perbedaan ini akan mempengaruhi besarnya biaya 

produksi, waktu penyampaian, kualitas produk, inovasi dan hubungan baik dengan 

pelanggan. 

 Jadi dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa analisis rantai 

nilai merupakan suatu analisa dari serangkaian aktifitas perusahaan, yang dibagi 

menjadi dua aktifitas yaitu aktifitas primer dan aktifitas sekunder, dalam rangka 

penciptaan nilai perusahaan. Pada analisis rantai nilai ini, hanya melibatkan analisis 

faktor-faktor internal perusahaan, yang terdiri dari kekuatan dan klemahan 

perusahaan. Kemudian, dari analisis rantai nilai tersebut dapat diketahui manakah 

sumber kekuatan perusahaan yang harus dikembangkan dan kelemahan perusahaan 

yang harus diminimalisir. 

3.  Identifikasi aktifitas 

Seperti yang telah dikatakan sebelumnya,aktifitas dalam rentai nilai dimulai 

dari aktifitas dasar hingga produk sampai ke tangan konsumen. Dalam buku 

manajemen strategi, yang diadaptasi dari Michael Porter (on competition,Havard 

Business School Press:1998), aktifitas dalam rantai nilai dapat digambarkan sebagai 

berikut: 
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Gambar 2.4 

Aktifitas Rantai Nilai 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Sumber: Pearce & Robinson, Manajemen Strategik (2008) 

 

Dalam rantai nilai terdapat dua aktifitas,yaitu aktifitas primer dan aktifitas 

sekunder. Aktifitas primer meliputi penciptaan fisik produk,pemasaran dan transfer 

produk ke pembeli serta layanan purna jual. Sedangkan aktifitas sekunder meliputi 

penyediaan infrastruktur atau input yang memungkinkan aktifitas primer dilakukan 

secara berkelanjutan.  

a. Aktifitas Primer 

Potensi pencipta nilai aktifitas primer terdiri dari: 

1. Logistik ke dalam 

Aktifitas ini merupakan akifitas yang berkaitan dengan penanganan material, 

pergudangan, dan pengendalian persediaan, digunakan untuk menerima, 

menyimpan dan mengeluarkan input untuk produksi. 
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Operasi  Pengadaan 

logistic luar 

perusahaan 

Pemasaran 

dan 

penjualan 

Layanan  
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2. Operasi 

Yaitu kegiatan yang penting untuk mengkonversi input yang disediakan oleh 

logistic masuk ke dalam bentuk produk akhir. Contoh dari aktifitas ini adalah 

penggunaan mesin, pengepakan, dan perawatan peralatan. 

3. Logistik ke luar 

Ini merupakan aktifitas yang berhubungan dengan mengumpulkan, 

menyimpan dan mendistribusikan secara fisik produk ke konsumen. 

4. Pemasaran dan penjualan 

Yaitu aktifitas yang dilakukan untuk member sarana yang akan digunakan 

konsumen untuk membeli produk dan mendorong konsumen untuk melakukan 

pembelian. 

5. Pelayanan 

Merupakan aktifitas yang dirancang untuk meningkatkan dan 

mempertahankan nilia suatu produk. 

b. Aktifitas Sekunder 

Potensi pencipta nilai oleh aktifitas sekunder perusahaan terdiri dari beberapa faktor, 

yaitu: 

1. Pembelian 

Aktifitas ini merupakan aktifitas yang dilakukan untuk membeli input yang 

dibutuhkan untuk melakukan kegiatan produksi oleh suatu perusahaan. Input 

yang dibeli meliputi barang-barang yang akan dikonsumsi penuh sepanjang 

proses produksi dan juga aktiva tetap seperti mesin, peralatan laboratorium, 

kantor dan bangunan. 
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2. Pengembangan Teknologi 

Yaitu aktifitas yang dilakukan perusahaan untuk meningkatkan produk 

perusahaan serta teknik yang digunakan untuk menghasilkannya. 

3. Manajemen Sumber Daya Manusia 

Aktifitas ini meliputi rekruitmen, pelatihan dan pengembangan karyawan serta 

pemberian kompensasi kepada semua personalia. 

4. Infrastruktur perusahaan 

Ini mencangkup semua aktifitas seperti manajemen umum, perancangan 

keuangan, akuntansi, dukungan dan kerjasama, serta hubungan dengan 

pemerintah untuk mendukung kerja seluruh rantai nilai. 

2.5   Nilai 

Tujuan dari rantai nilai (value chain) adalah menciptakan nilai perusahaan. 

Menurut Dess dan Lumpkin (2003:70), nilai diukur dari total peendapatan, refleksi 

tingkat harga suatu produk dan jumlah yang dapat dijual perusahaan. 

“In competitive terms, value is amount that buyers are willing to pay 

for what a firm provides them. Value is measured by total revenue, a 

reflection of the price a firm’s product command and the quntity it can 

sell”.  

 

Jadi,nilai suatu perusahaan diukur dari tingkat penjualannya. Perusahaan 

dikatakan berhasil dalam penciptaan  nilai jika telah mencapai penjualan sesuuai 

target dan tercipta loyalitas pelanggan terhadap perusahaan. 

Robert W. Bly (2004:247) mengemukakan 12 cara untuk menambah nilai bagi 

produk barang atau jasa, antara lain: 
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1. Menentukan kualitas yang sesuai dengan pengharapan pelanggan. 

2. Pelayanan yang dilakukan secara konsisten dan terus-menerus. 

3. Kecepatan produk sampai ke tangan konsumen. 

4. Menentukan harga produk yang sesuai dengan kepusan pelanggan 

5. Kemampuan produk berfungsi seperti yang seharusnya secara efektif dan 

efisien. 

6. Menciptakan kenyamanan bagi pelanggan dalam menggunakan produk. 

7. Dapat dengan mudah dihubungi pelanggan saat mereka membutuhkan. 

8. Memberikan beragam pilihan bagi pelanggandalam menentukan produk 

yang sesuai. 

9. Menjamin kenyamanan pelanggan saat menggunakan produk. 

10. Adanya pendukung bagi produk; seperti garansi produk, suku cadang, 

jasa perbaikan, dan lain-lain. 

11. Sumber daya manusia yang memiliki keahlian dalam proses penciptaan 

produk. 

12. Adanya sentuhan pribadi terhadap pelanggan melalui pendekatan secara 

personal. 

Penambahan nilai produk akan mningkatkan keunggulan bersaing perusahaan 

dan kemudian akan memberikan kepuasan bagi pelanggan. Kemudian pelanggan 

yang merasa puas akan melakukan pembelian ulang, kemudian tercipta loyalitas 

pelanggan. Loyalitas pelanggan ini adalah asset perusahaan, yang merupakan indkasi 

keberhasilan strategi perusahaan. 
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2.6   Tinjauan Teoritis Tentang UKM 

2.6.1 Pengertian UKM 

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, 

Kecil dan Menengah (UMKM); Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang 

berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan 

merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, 

atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau 

usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam 

Undang-Undang ini. Kriteria Usaha Kecil menurut Undang-Undang Republik 

Indonesua adalah sebagai berikut: 

a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta 

rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta 

rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau 

b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus 

juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua 

milyar lima ratus juta rupiah). 

2.6.2 Ciri-Ciri Usaha Kecil  

Ciri-ciri perusahaan kecil dan menengah di Indonesia, secara umum adalah: 

a. Manajemen berdiri sendiri, dengan kata lain tidak ada pemisahan yang 

tegas antara pemilik dengan pengelola perusahaan. Pemilik adalah 

sekaligus pengelola dalam UKM. 

b. Modal disediakan oleh seorang pemilik atau sekelompok kecil pemilik 

modal. 
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c. Daerah operasinya umumnya lokal, walaupun terdapat juga UKM yang 

memiliki orientasi luar negeri, berupa ekspor ke negara-negara mitra 

perdagangan. 

d. Ukuran perusahaan, baik dari segi total aset, jumlah karyawan, dan sarana 

prasarana yang kecil. 

2.6.3 Kekuatan dan Kelemahan Usaha Kecil  

Menurut Muhammad Taufiq, UKM memiliki ciri-ciri skala usaha kecil, padat 

karya, berbasis sumberdaya lokal dan sumberdaya alam, pelaku banyak, dan 

menyebar, sehingga dari ciri-ciri tersebut dapat diuraikan beberapa kekuatan dan 

kelemahan UKM sebagai berikut:  

a. Skala usaha kecil 

Salah satu karakter penting dari UKM adalah skala usahanya yang relatif 

kecil. Meskipun batas atas kategori usaha kecil adalah dengan omset maksimal 1 

miliar, namun dalam kenyataannya sebagian besar usaha kecil justru memiliki 

omset dibawah 500 juta. Mengacu pada argumentasi bahwa salah satu sumber 

keunggulan adalah melalui economies of scale, maka akan sulit bagi usaha 

berskala kecil secara individual untuk bersaing dengan usaha berskala besar dalam 

suatu aktifitas bisnis yang sama. 

b. Padat karya 

Produk usaha berskala kecil pada umumnya sangat padat karya. Kegiatan 

produksi yang melibatkan banyak tenaga kerja sebagai konsekuensi dari aktivitas 

yang menghasilkan produk yang berciri hand made. Produk UKM yang bersandar 

pada keahlian dan keterampilan tangan ini membawa konsekuensi pada kurangnya 
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aspek presisi dan kesulitan untuk distandarisasi. Disamping memiliki kelemahan, 

aktivitas bisnis yang mengandalkan keterampilan individu tentu juga memiliki 

keunikan, sehingga mendapat pasar yang tersendiri. Keunikan produk UKM dapat 

dikembangkan sebagai sumber keungulan menghadapi produk-produk yang 

berbasis pabrikasi (produk cetak). 

c. Berbasis sumberdaya lokal dan sumberdaya alam. 

Salah satu ciri dari orientasi berusaha di kalangan UKM pada umumnya 

adalah lebih kepada upaya melakukan aktivitas apa yang bisa dilakukan dengan 

sumberdaya yang ada, ketimbang memproduksi sesuatu yang diminta oleh pasar. 

Dengan kata lain aktivitas usaha UKM lebih kepada production oriented, 

memproduksi sebaik mungkin apa yang bisa dilakukan dengan bertumpu pada 

ketersediaan sumberdaya yang ada. Karakter aktifitas bisnis UKM seperti ini 

menghasilkan produk-produk unggulan yang komparatif pada masing-masing 

wilayah. Kebersinambungan usaha yang berbasis sumberdaya alam tentu sangat 

rentan, manakala UKM terlibat dalam aktivitas produksi yang mengeksploitasi 

sumberdaya alam yang tidak terbaharui. 

d. Pelaku banyak 

Karena hampir tidak ada barrier to entry pada aktivitas bisnis UKM, baik dari 

aspek teknologi, investasi, manajemen, perlindungan hak intelektual, maka sangat 

mudah bagi masyarakat untuk masuk ke dalam industri yang digeluti oleh UKM. 

Sebagai konsekuensinya relatif sangat banyak pelaku bisnis UKM dalam sektor 

dan kegiatan bisnis tertentu. Di satu sisi struktur usaha seperti ini sangat baik 

untuk mendorong kompetisi, tetapi di lain pihak UKM sering dihadapkan pada 
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kondisi dimana banyak UKM sebagai produsen menghadapi kekuatan 

monopsonis. 

e. Menyebar 

Aktifitas bisnis UKM dapat dijumpai hampir diseluruh pelosok tanah air serta 

diberbagai sektor. Dengan demikian, bila UKM dapat mengembangkan jaringan 

yang efektif, maka konsep global production dapat dipenuhi, karena UKM mampu 

menghasilkan produk di mana saja dan memasarkannya ke mana saja serta kapan 

saja. Dengan kata lain produk UKM yang sejenis sangat mudah diperoleh 

masyarakat dimana saja dan kapan saja. 
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2.7 Kerangka Pemikiran 

Gambar 2.5 

Kerangka Pemikiran 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1   Jenis Penelitian 

Ditinjau dari pendekatannya, penelitian ini digolongkan ke dalam metode 

penelitian kualitatif. Bodgan dan Taylor dalam Lexy (2008 : 4) mendefinisikan 

metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif 

berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. 

Pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara horistik (utuh). Jadi, 

dalam hal ini tidak boleh mengisolasikan individu atau organisasi ke dalam variabel 

atau hipotesis, tetapi perlu memandangnya sebagai bagian dari sesuatu keutuhan. 

Berdasarkan tingkat eksplanasinya, penelitian ini dikategorikan penelitian 

deskriptif yaitu penelitian yang hanya menggambarkan serta meringkas berbagai 

situasi dan kondisi dalam jangka waktu tertentu. Secara umum, penelitian ini 

dimaksudkan untuk menggambarkan faktor-faktor lingkungan internal dan eksternal 

perusahaan dalam menghadapi persaingan. Secara lebih spesifik, penelitian ini 

dimaksudkan untuk menganalisis kondisi internal UKM Sambel Pecel Cap Kapal 

untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi potensi pencipta nilai yang mampu 

meningkatkan daya saingnya. 

Menurut Bungin (2001:48) penelitian dengan format deskriptif ini bertujuan 

untuk menggambarkan dan meringkas berbagai kondisi, situasi atau variabel yang 

timbul di masyarakat yang menjadi objek penelitian itu sendiri. Penelitian deskriptif 
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merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan fakta dan 

menguraikannya secara menyeluruh dan teliti sesuai dengan persoalan yang akan 

dipecahkan untuk merumuskan perencanaan strategi tanpa bermaksud untuk 

membandingakn atau menghubungkan dengan variabel lain. 

3.2. Objek Penelitian 

Objek penelitian yang dituju adalah pada UKM Sambel Pecel Cap Kapal, yang 

bertempat di Kabupaten Blitar. 

3.3. Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian ini berkonsentrasi dalam bidang manajemen strategi menggunakan 

pendekatan analisis ranta nilai pada UKM Sambel Pecel Cap Kapal untuk mengetahui 

potensi perusahaan yang dapat meningkatkan keunggulan bersaing. Penelitian 

dilakukan dalam lingkup mengidentifikasi aktifitas-aktifitas internal yang terjadi dan 

lingkungan pada UKM Sambel Pecel Cap Kapal untuk meningkatkan keunggulan 

bersaing sehingga menciptakan nilai bagi konsumen.  

3.4.  Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalampenelitian adalah: 

1. Data kuantitatif 

Data kuantitaitf adalah data yang berupa bilangan angka-angka yang tercantum 

dalam laporan UKM Sambel Pecel Cap Kapal maupun data yang telah 

dikeompokkan dan dinyatakan dalam angka-angka seperti jumlah SDM, sarana-

prasarana yang tersedia dan sebagainya. 

2. Data kualitatif 
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Data kualitatif yaitu data yang berupa infrmasi non angka atau simbol huruf yang 

tercantum dalam gambaran umum UKM Sambel Pecel Cap Kapal atau catatan lain 

yang masih relevan dengan tema yang dikaji. 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain: 

1. Data Primer 

Data primer adalah data yang secara langsung diperoleh dari sumbernya dan 

belum melalui proses pengaolahan sebelumnya. Peneliti mengamati dan mencatat 

data ini yang didapat melalui keterangan dari pihak UKM Sambel Pecel Cap 

Kapal. 

2. Data sekunder 

Data sekunder merupakan data yang bukan diusahakan sendiri pengumpulannya 

oleh peneliti, dimana data ini bersifat sebagai data pelengkap dari sumber utama 

yaitu diambil dari luar UKM Sambel Pecel Cap Kapal. 

3.5. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam kegiatan penelitian, pengumpulan data merupakan salah satu kegiatan 

yang sangat penting, karena dalam teknik pengumpulan data ini akan diperoleh data-

data yang akan dianalisis dan hasilnya akan disaikan sehingga dapat ditarik 

kesimpulan. Pada penelitian ini,pendekatan yang dilakukan adalah dengan studi 

kasus. Menurut Consueo dalam Husein (2001 : 23) menyatakan bahwa jenis 

penelitian metode studi kasus meruakan penelitian yang rinci mengenai suatu objek 

selama kurun waktu tertentu dengan cukup mendalam dan menyeluruh termasuk 

lingkungan dan kondisi masa lalunya. Data-data yang diperoleh dari penelitian pada 
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UKM Sambel Pecel Cap Kapal difokuskan pada bidang menejemen strategi, 

khususnya formulasi dengan alat-alat analisis yang telah tersedia yaitu dengan anaisis 

rantai niai sebagai alat analisis utama serta alat analisis lingkungan sebagai alat 

analisis pendukung dalam mengidentifikasi factor keunggulan bersaing. Teknik 

pengumpulan data merupakan prosedur yang sistematis dan standar untuk 

memperoleh data kuantitatif dan kuaitatif. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan 

data yang digunakan adalah sebagai berikut: 

1. Studi kepustakaan 

Teknik ini dilakukan dengan mengkaji beberapa literatur, artikel, majalah, dan 

sumber-sumber lain yang memiliki relevansi dengna masalah penelitian. 

2. Wawancara 

Wawancara dilakukan melalui tanya-jawab langsung dengan pihak-pihak yang 

bersangkutan guna mendapatkan data dan keterangan yang berlandaskan pada 

tujuan peneitian. 

3. Kuisioner 

Teknik pengumpulan data melalui kuisioner dilakukan dengan cara menyebarkan 

dan mengumpulkan data secara tertulis yang berdasarkan jawaban responden atas 

pertanyaan yang diajukan. Pertanyaan yang dikemukakan merupakan pertanyaan 

yang mendukung dan relevan dengan permasalahan yang dikaji. Dalam penelitian 

ini, hasil kuisioner merupakan data yang dianggap mewakili UKM Sambel Pecel 

Cap Kapal, bukan data yang bersumber dari satu pihak saja dan dapat 

dipertanggungjawabkan. 

3.6. Teknik Pengolahan Data 
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Data-data yang telah diidentifikasi kemudian diolah untuk dianalisis. Dalam 

penelitian terdapat tiga tahap yang harus dilalui yaitu sesuai dengan tahap dalam 

perumusan strategi bersaing. Sedangkan pendekatan analisis rantai nilai merupakan 

metode yang diterapkan secara khusus untuk mengidentifikasi potensi pencipta nilai 

untuk mengetahui aspek yang menjadi potensi keunggulan bersaing, selanjutnya 

digunakan dalam perumusan strategi keunggulan bersaing UKM Sambel Pecel Cap 

Kapal. 

Tahap-tahap dalam pengolahan data: 

1. Input Stage 

Tahap pertama merupakan tahap pengumpulan data yaitu mengidentifikasi 

kekuatan dan kelemahan internal serta peluang dan ancaman eksternal UKM 

Sambel Pecel Cap Kapal. Pada tahap ini menggunakan analisis matriks IFE dan 

matriks EFE. 

2. Matching Stage 

Tahap selanjutnya adalah mengidentifikasi alternative strategi yang didapat dari 

hasi analisis IFE dan EFE. Dalam tahap ini menggunakan matriks Internal-

Eksternal (IE). 

3. Decision Stage 

Dalam tahap ini menggunakan Quantitive Strategic Planning Matriks (QSPM), 

dimana digunakannya input informasi pada tahap I untuk evaluasi strategi-strategi 

alternatif pada tahap II. Selanjutnua pada tahap ketiga ini memutuskan satu strategi 

yang tepat. 
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4. Analisis rantai nilai adalah analisis dalam bentuk matriks analisis aktifitas 

primer dan sekunder UKM Sambel Pecel Cap Kapal. Hasil dari analisis ini untuk 

mendeteksi aspek yang aling dominan dalam memberikan nilai efektifitas yang 

selanjutnya disebut dengan aspek keunggulan bersaing UKM Sambel Pecel Cap 

Kapal. 

3.7. Teknik Analisis data 

3.7.1 Analisis EFE 

Selain melakukan analisis lingkungan internal, perusahaan juga harus 

melakukan analisis lingkungan eksternal yang tidak dapat dikendallikan oleh 

perusahaan. Analisis lingkungan internal ini akan menunjukkan peluang yang harus 

dimanfaatkan dan ancaman yang harus  diwaspadai oleh perusahaan. untuk 

melakukan analisis lingkungan eksternal ini digunakan matriks EFE. 

Freed F. David (2004 : 161) menyebutkan terdapat beberapa langkah untuk membuat 

matriks EFE, yaitu: 

1. Membuat daftar critical susscess factors untuk aspek eksternal yang 

mencangkup peruhal peluang (opportunities) dan ancaman (threats) bagi 

perusahaan. 

2. Menentukan bobot dari critical success factors tadi dengan skala yang lebih 

tinggibagi yang berprestasi tinggi dan begitu pula sebaliknya. Jumlah seluruh 

bobot harus sebesar 1,0. Nilai bobot dicari dan dihitung berdasarkan tingkat 

keberhasilan perusahaan dalam suatu industri. 

3. Memberi rating (nilai) antara 1 sampai 4 bagi masing-masing faktor yang 

memiliki nilai: 
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1 = di bawah rata-rata 

2 = rata-rata 

3 = di atas rata-rata 

4 = sangat bagus 

Rating ditentukan berdasarkan efektifitas strategi perusahaan. dengan 

demikian, nilai didasarkan kondisi perusahaan. 

4. Mengalikan bobot dengan nilai ratingnya untuk mendapatkan skornya. 

5. Menjumlahkan semua skor untuk mendapatkan skor total bagi perusahaan 

yang dinilai 

Tabel 3.2 

Contoh Tabel Analisis EFE 

 

Key Eksternal Factors Bobot Rating Skor 

Peluang (opportunities) 

-isikan factor-faktor peluang ekstern 

   

Ancaman (threats) 

-Isikan factor-faktor ancaman ektern. 

   

Total  1   

Sumber : Husein Umar. Strategic Management in Action (2003) 

3.7.2 Analisis Rantai Nilai 

Teknik analisis utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah alat analisis 

strategi,yaitu dengan menggunakan analisis rantai nilai (value chain analysis) yang 

merupakan alat analisis untuk mengevaluasi aspek lingkungan internal perusahaan. 

Prinsip dari analisis ini adalah dengan membagi unit-unit bisnis menjadi beberapa 
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aktifitas. Aktifitas-aktifitas tersebut dibagi menjadi dua kelompok aktifitas besar, 

yaitu aktifitas primer (utama) dan aktifitas sekunder (pendukung). Aktifitas yang 

dianalisis merupakan rangkaian kegiatan yang berurutan dari sekumpulan aktifitas 

yang dilaksanakan untuk mendesain, memproduksi, memasarkan, menyampaikan dan 

mendukung produk dari suatu perusahaan. 

Teknik analisis rantai nilai merupakan alat analisis yang berguna untuk 

memahami posisi prubahan dalam suatu rantai dalam membentuk nilai suatu produk. 

Pembentukan nilai suatu produk dimulai pada saat penanganan bahan baku oleh 

supplier, kemudian proses manufaktur, penjualan produk sampai dengan penanganan 

pelayanan purna jual. Analisis value chain merupakan analisa aktifitas-aktifitas yang 

menghasilkan nilai, baik yang berasal dari dalam maupun dari luar perusahaan. 

Konsep value chain memberikan prespektif letak perusahaan dalam rantai nilai 

supaya tercipta hubungan yang baik, yang pada akhirnya meningkatkan daya saing 

produk. 

Analisis rantai nilai ini dilakukan dengan menyusun tabel yang menunujkkan 

kemampuan rantai nilai dalam memberikan kinerja berupa marjin melalui masing-

masing komponen yang tersedia. Analisis ini diharapkan dapat menjadi input untuk 

pencitaan nilai bagi pelanggan. 

Nilai dan pembobotan dalam analisis rantai nilai menurut Lianasari (2009) 

dilakukan dengan wawancara dan pengisian polling yang terkait dengan analisis data 

internal UKM Sambel Pecel Cap Kapal, dengan kriteria: 

a. Jika aktifitas data adalah di atas rata-rata, maka diberi nilai +3 

b. Jika kinerja setiap aktifitas adalah rata-rata, maka diberi nilai +2 
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c. Jika kinerja setiap aktifitas di bawah rata-rata, maka diberi nilai +1 

Selanjutnya dilakukan analisis dengan menggunakan model matrik yang dapat 

menjelaskan hubungan pada masing-masing aktifitas, baik aktifitas primer maupun 

aktifitas sekunder. 

Pengolahan data dalam analisis ini menurut Husein Umar (2001), dilakukan 

dengan member bobot pada masing-masing aktifitas sehingga diperoleh hasil total 

pada rantai nilai dan dapat disajikan matrik yang menunjukkan hasil dari masing-

masing gabungan antara aktifitas primer dan aktifitas sekunder. Langkah-langkah 

dalam menyusun analisis pada analisis rantai nilai, antara lain: 

a. Membuat daftar pencipta nilai pada masing-masing aktifitas primer maupun 

aktifitas sekunder di kolom kiri tabel. 

b. Untuk melakukan pembobotan, pada aktifitas primer dilakukan pengurutan 

besarnya pengaruh terhadap kesuksesan di masing-masing potensi pencipta 

nilai, mulai dari urutan pengaruh yang paling lemah (angka 1) smpai yang 

paling kuat (angka 5) 

c. Untuk melakukan pembobotan, pada aktifitas sekunder, dilakukan dengan 

cara yang sama pada aktifitas primer, namun pengaruh paling lemah adalah 

angka 1 dan yang paling kuat adalah angka 4. 

d.  Setelah dilakukan pengurutan pada masing-masing aktifitas maka dapat 

digunakan untuk mengetahui bobot dari setiap aktifitas. 
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e. Setelah pemboobotan, tahap tahap berikutnya adalah mencari nilai dari 

masing-masing potensi pencipta nilai. 

f. Dalam tabel penilaian terdapat 9 butir potensi pencipta nila (primer dan 

sekunder) dalam kolom keterangan. 

g. Kemudian dilakukan penilaian dengan angka 1 (di bawah rata-rata), angka 2 

(rata-rata), dan angka 3 (di atas rata-rata). 

3.7.3 Analisis IFE 

Analisis lingkungan internal perlu dilakukan oleh perusahaan untuk 

mengetahui sumber kekuatan dan kelemahan yang dimiliki oleh perusahaan. Alat 

analisis yang digunakan untuk mengidentifikasi kondisi lingkungan internal 

perusahaan ini adalah dengan menggunakan matriks IFE. Data dan informasi tentang 

kondisi lingkungan internal ini diperoleh dari pemilik UKM Sambel Pecel Cap Kapal. 

Langkah-langkah untuk menentkan Matriks Evaluasi Faktor Internal (IFE), menurut 

Freed R. David (2004 : 217), antara lain: 

1. Membuat daftar critical success factors (factor-faktor utama yang mempunyai 

dampak penting pada kesuksesan atau kegagalan usaha) untuk aspek internal 

kekuatan (strengths) dan kelemahan (weakness). 

2. Menentukan bobot dari critical success factors tadi dengan skala yang lebih 

tinggi bagi yang berprestasi tinggi dan begitu pula sebaliknya. Jumlah seluruh 

bobot harus sebesar 1,0. Nilai bobot dicari dan dihitung berdasarkan rata-rata 

industrinya. 

3. Memberi rating (nilai) antara 1 sampai 4 bagi masing-masing faktor yang 

memiliki nilai: 
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1 = sangat lemah 

2 = tidak begitu lemah 

3 = cukup kuat 

4 = sangat kuat 

Jadi, rating mengacu pada kondisi perusahaan. sedangkan bobot mengacu 

pada industri di mana perusahaan berada. 

4. Mengalikan antara bobot dan rating dari masing-masing faktor untuk 

menentukan nilai skornya. 

5. Menjumlahkan semua skor untuk mendapatkan skor total bagi perusahaan 

yang dinilai. 

Tabel 3.1 

Contoh Tabel Analisis IFE 

 

Key Internal Factors Bobot Rating Skor 

Kekuatan (strength) 

-isikan factor-faktor kekuatan intern 

   

Kelemahan (weakness) 

-Isikan factor-faktor kelemahan intern. 

   

Total  1   

Sumber : Husein Umar. Strategic Management in Action (2003) 

3.7.4 Analisis Matriks Internal-Eksternal 

Analisis matriks internal-eksternal menurut Husein Umar (2003 : 234) dilakukan 

dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

1. Tota skor dari IFE Matriks pada sumbu X. 
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2. Total skor dari EFE Matriks pada sumbu Y. 

3. Penilaian dari matriks interna-eksternal dapat dilakukan dengan membagi 

tingkatan skor matriks menjadi tida. 

4. Pada sumbu X, dengan menggunakan matriks IFE, skor 1,0-1,99 menyatakan 

bahwa posisi internal adalah lemah; skor 2,0-2,99 menyatakan bahwa posisi 

internal adalah rata-rata; dan skor 3,0-4,0 posisi internal adalah kuat. 

5. Pada sumbu Y, dengan menggunakan matriks EFE, skor1,0-1,99 menyatakan 

bahwa posisi eksternal adalah rendah; skor 2,0-2,99 menyatakan bahwa posisi 

eksternal adalah sedang; dan skor 3,0-4,0 posisi eksternal adalah tinggi. 

6. Implikasi dari penilaian akan mempengaruhi strategi yang tepat bagi 

perusahaan. 

Gambar 3.1 

Matriks Internal-Ekternal 

 

 

 

 

 

Sumber : Hussein Umar. Strategic Managemant in Action (2002 : 235) 

Sumber: Husein Umar. Strategic Management in Action (2003) 
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Matriks I-E dapat dibagi menjadi tiga bagian utama yang mempunyai dampak 

strategis berbeda, yaitu: 

1. Divisi yang masuk dalam sel I, II, atau IVdapat disebut tumbuh dan 

membangun. Strategi intensif (penetrasi pasar, pengambangan pasar, atau 

pengembangan produk) atau integrative (integrasi ke belakang, integrasi ke 

depan, integrasi horizontal) paling mungkin untuk divisi tersebut. 

2. Divisi yang masuk dalam sel III, V atau VII, paling baik dikelola dengan 

strategi pertahankan dan pelihara; strategi penetrasi psar dan pengembangan 

produk merupakan strategi yang umum digunakan untu jenis divisi ini. 

3. Divisi yang masuk dalam sel VI, VII atau IX; paling baik dikelola dengan 

strategi panen atau divestasi. 

Organisasi yang sukses adalah yang berhasil mencapai portofolio bisnis di/atau 

sekitar sel 1 dalam matriks I-E. 
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BAB IV 

PEMBAHASAN 

4.1. Gambaran Umum Perusahaan 

4.1.2. Sejarah dan Bentuk Perusahaan 

Kota Blitar merupakan kota yang mempunyai ciri khas yang menjadi salah 

satu identitas Kota Blitar sekaligus menjadi daya tarik untuk wisatawan domestik 

maupun manca negara. Salah satu identitas yang paling mudah diingat dan banyak 

diminati adalah produk kuliner. Pecel Blitar merupakan salah satu produk kuliner  

khas Kota Blitar yang sangat terkenal dan banyak diminati. 

Berangkat dari alasan di atas, maka pada tahun 1996 seorang wanita asal 

Blitar dengan keahlian memasak mengawali karirnya sebagai pengusaha dengan 

mendirikan perusahaan Sambel Pecel Cap Kapal. Usaha perorangan yang dimulai 

dengan modal pribadi ini mempunyai cita rasa yang khas yang tidak dimiliki oleh 

perusahaan sambel pecel lain. 

Pada awalnya, kegiatan operasional perusahaan hanyalah sederhana yaitu 

dengan menggunakan bahan-bahan yang hanya dibeli di pasar atau tanpa supplier 

khusus dan menghasilkan sambel pecel sebanyak sepuluh bungkus dengan satu 

macam ukuran saja. Proses pencampuran bahan sambel pecel tanpa pengawet ini 

dilakukan dengan mesin penggiling yang saat itu masih menyewa di tempat 

penggilingan, kemudian dikemas sendiri di rumah. Pada saat itu, cara pemasarannya 
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pun masih sederhana yaitu dengan ditipkan pada pedagang di pasar maupun di toko-

toko di sekitar tempat usaha. Namun demikian, sejak awal dipasarkan Sambel Pecel 

Cap Kapal ini telah mempunyai izin produksi yaitu telah terdaftar di departemen 

kesehatan dengan izin : Dep Kes RI No SP 146/13.23/96. 

Kemudian setelah kurang lebih satu setengah tahun, usaha ini mulai 

menunjukkan kemajuan. Dengan bantuan modal pinjaman dari bank, kinerja 

perusahaan mulai ditingkatkan dengan membeli mesin penggiling dan merekrut 

karyawan untuk bagian pengemasan. Sedangkan untuk menjaga kualitas rasa sambel 

pecel yang khas, perusahaan ini memilih untuk meracik bumbunya oleh pemilik 

sendiri. Untuk pemasaran, saluran distribusi yang digunakan adalah saluran distribusi 

yang tidak terlalu panjang mengingat produk tidak dapat bertahan terlalu lama karena 

memang tanpa bahan pengawet. 

Seiring dengan perkembangannya, saat ini perusahaan mampu memproduksi 

sambel pecel hingga –ton dalam satu kali produksi. Dengan karyawan kurang lebih 

sebanyak 12 orang yang mempunyai ketrampian yang dapat diandalkan, perusahaan 

mampu melayani permintan pasar yang semakin meningkat. Walaupun kini semakin 

banyak berdiri usaha sejenis, namun UKM Sambel Pecel Cap Kapal ini tetap mampu 

menunjukkan eksistensinya dengan mengembangkan berbagai variasi ukuran dan 

kemasan produk, akan tetapi tidak meninggalkan ciri khas yang menjadi daya 

tariknya. 

4.1.3. Visi dan Misi Perusahaan 
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a. Visi UKM Sambel Pecel Cap Kapal 

Menjadi perusahaan sambel pecel yang terkemuka di Blitar. 

b. Misi UKM Sambel Pecel Cap Kapal 

Untuk mewujudkan visi, maka misi perusahaan adalah: 

1. Memproduksi sambel pecel yang mempunyai cita rasa yang khas dan sesuai 

dengan selera masyarakat. 

2. Membuka lapangan pekerjaan bagi warga Blitar, khususnya yang berdomisili 

di sekitar perusahaan. 

3. Mengelola perusahaan dengan cara terbaik, baik dalam kegiatan produksi 

maupun pemasaran. 

4.1.4. Lokasi UKM Sambel Pecel Cap Kapal 

Lokasi UKM Sambel Pecel Cap Kapal terletak di Desa Bangsri, kecamatan 

Nglegok- Kabupaten Blitar. Lokasi ini sesuai dengan citra sambel pecel yang menjadi 

produk kuliner khas Blitar. Selain itu, lokasi ini terletak dekat dengan bahan baku, 

karena supplier yang memang berasal dari Blitar. Dengan kondisi pedesaan yang 

belum terlalu padat pemukiman, sehingga kegiatan produksi pun tidak terlalu 

mengganggu penduduk sekitar. 

4.1.5. Struktur Organisasi UKM Sambel Pecel Cap Kapal 

Struktur organisasi perusahaan sederhana yaitu hanya terdiri dari dua tingkatan dan 

hanya terdiri dari dua bagian , karena perusahaan ini adalah perusahaan perorangan. 
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Gambar 4.1 

Struktur Organisasi UKM Sambel Pecel Cap Kapal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Dokumentasi UKM Sambel Pecel Cap Kapal 

Deskripsi pekerjaan: 

1. Pimpinan (Pemilik) 

Sebagai perusahaan perorangan, segala tugas fungsional manajemen 

perusahaan hanya ditangani oleh pimpinan yaitu pemilik sendiri. Mulai dari 

mengatur kegiatan operasional mengatur keuangan, hingga mengatur rencana 

pemasaran perusahaan. 

2. Bagian produksi (penggiling) 

Tugas bagian ini adalah mencampur bahan dengan mesin penggiling. 

Karyawan di bagian ini terdiri dari dua orang, yaitu sebagai penggiling utama 

dan asisten penggiling. 

3. Bagian pengemasan (finishing) 

 
Pimpinan  
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Bagian produksi 
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(Finishing) 

Bagian pemasaran 

(Sopir) 
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Setelah sambel pecel jadi, maka proses selanjutnya adalah dikemas ke dalam 

wadah plastik dengan berbagai ukuran yang telah ditentukan. Setelah itu 

dilakukan pengemasan ke dalam kardus untuk disimpan di gudang 

penyimpanan. Ini merupakan tugas bagian pengemasan.  

4. Bagian pemasaran (sopir) 

Setelah produk telah siap untuk dipasarkan, maka dijual dan diantar ke toko-

toko atau agen. Ini merupakan tugas sopir. Karena jumlah kendaraan hanya 

satu, maka hanya ada satu sopir di perusahaan ini. 

4.2 Lingkungan Intenal 

4.2.1 Aspek Pemasaran 

1. Produk/jasa yang ditawarkan 

UKM Sambel Pecel Cap Kapal memproduksi sambel pecel yang mempunyai 

cita rasa yang khas. Sesuai dengan selera konsumen yang berbeda, yang terdiri dari 

dua varian yaitu pedas dan sedang. Sedangkan untuk menyesuaikan dengan 

kebutuhan dan daya beli konsumen, produk dikemas menjadi tiga macam ukuran 

yaitu kecil, sedang dan besar yang terdiri dari 5 atau 10pcs per-kemasan. 

2. Perkembangan permintaan dan prospeknya 

Produk ini mempunyai tingkat permintaan yang cukup tinggi. Hal ini 

didukung oleh adanya kebiasaan sarapan pecel. Tingkat permintaan yang tertinggi 

berasal dari kota Malang dan Blitar.  

3. Perkembangan penawaran dan prospeknya 

Kondisi teknologi pertanian di Blitar masih cenderung tradisional. Petani 

masih sangat mengandalkan alam. Maka persediaan bahan baku produk masih 
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tergantung pada musim. Pada saat musim panen, karena banyak bahan yang tersedia 

maka biaya produksi cenderung stabil karena harga bahan baku tidak mengalami 

flungtuasi yang drastis.  

4. Program pemasaran 

� Daerah pemasaran  

Untuk sementara, daerah pemasaran masih meliputi pulau jawa. Hal ini 

dikarenakan keterbatasan sumber daya pemasar dan terhambat oleh biaya 

pengiriman. Dareah pemasaran masih hanya berkisar di daerah jawa timur. 

� Kebijakan harga jual dan sistem pembayaran  

Harga jual ke konsumen akhir untuk masing-masing daerah pemasaran 

berbeda, tergantung harga yang berlaku di daerah tersebut dan biaya yang 

telah dikeluarkan. Kemudian juga mempertimbangkan HPP yang telah 

ditentukan. Sedangkan untuk sistem pembayaran, perusahaan menghendaki 

sistem tunai dan kredit untuk distributor. 

� Promosi  

Program promosi yang dilakukan adalah dengan promosi secara langsung. 

Perusahaan tidak membuat iklan, karena dianggap kurang efektif untuk 

produk sambel pecel mengingat banyaknya perusahaan sambel pecel yang 

lain dan pecel telah dikenal oleh sebagian besar masyarakat.. 

4.2.2 Aspek Operasional 

1. Lokasi  
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Lokasi tempat usaha UKM Sambel Pecel Cap Kapal ini dekat dengan bahan 

baku dan tenaga kerja sehingga dapat mengurangi/menghemat biaya produksi. 

2. Mesin dan peralatan 

Mesin yang digunakan sebagai penggiling sambel adalah diesel. Status 

kepemilikan mesin adalah milik sendiri. Sedangkan peralatan yang digunakan 

antra lain adalah : bak sebagai tempat bumbu dan sambel yang telah masak, 

timbangan, sendok.  

3. Penggunaan tanah lokasi 

Pendirian usaha di daerah ini didukung oleh masyarakat sekitar, karena 

perusahaan menyediakan mata pencaharian untuk penduduk sekitar sebagai 

karyawan di perusahaan ini. Sedangkan bangunan yang digunakan sebagai 

lokasi produksi merupakan rumah pribadi pemilik. 

4. Prasarana umum 

Prasarana umum di lokasi tempat usaha ini sangat memadai. Diantaranya 

adalah jalan raya, saluran telepon, dan listrik. 

5. Kendaraan 

Kendaraan yang dipakai merupakan kendaraan pengangkut barang. Selain 

pajaknya murah, kendaraan ini dapat mengangkut banyak muatan. 

6. Layout pabrik dan proses produksi 

Proses produksi dimulai dari peracikan bumbu, penggilingan dan 

pencampuran, kemudian dilanjutkan dengan pengemasan dan pemberian 

label. 
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4.3 Lingkungan Eksternal 

4.3.1  Lingkungan Jauh 

a. Faktor Politik 

Keberadaan UKM sangat mendapat dukungan dari pemerintah. Hal ini 

terbukti dengan adanya peraturan  perundang-undangan tentang UKM yang dituliskan 

pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan 

Menengah (UMKM). Dukungan dari pemerintah ini juga diwujudkan dalam 

pengadaan bantuan pinjaman dana bagi UKM yang ingin berkembang melalui kredit 

usha rakyat (KUR). Sebagai perwujudan UKM Sambel Pecel Cap Kapal terhadap 

peraturan pemerintah tentang izin pendirian usaha dan kesehatan masyarakat, UKM 

Sambel Pecel Cap Kapal telah terdaftar di dinas kesehatan dengan nomor izin : Dep 

Kes RI No SP 146/13.23/96. 

b. Faktor Sosial 

Faktor sosial yang mempengaruhi suatu perusahaan meiputi kepercayaan, 

nilai, sikap, opini dan gaya hidup. Suatu produk tidak akan dapat diterima oleh pasar 

jika tidak sesuai dengan keadaan mayarakat sebagai konsumen. Oleh karena itu, saat 

memproduksi suatu produk perusahaan harus dapat menyesuaikan diri atau bahkan 

dapat mempengaruhi masyarakat akan produknya. 

Negara Indonesia adalah negara yang mayoritas penduduknya beragama 

islam, khususnya di Blitar. Sambel pecel merupakan produk kuliner yang dibuat dari 

bahan-bahan yang halal, sehingga dapat diterima dengan mudah oleh pasar. Selain itu 

dengan sambel pecel sebagai icon kuliner Kota Blitar, akan membuat produk Sambel 

Pecel Cap Kapal ini lebih mudah dikenal dan diterima oleh masyarakat. 
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c. Faktor Ekonomi 

Produk sambel pecel merupakan produk yang dapat dengan mudah 

dikonsumsi oleh masyarakat di segala kalangan. Hal ini dibuktikan dengan harganya 

yang terjangkau dan dapat ditemukan di pasar ataupun di supermarket sekalipun. 

Untuk pembelian produk Sambel Pecel Cap Kapal ini, konsumen tidak perlu 

menyisihkan pengahasilannya secara eksklusif. Keadaan ini sesuai dengan daya beli 

masyarakat, khususnya di Jawa Timur sebagai daerah pemasaran utama produk 

Sambel Pecel Cap Kapal. 

d. Faktor Teknologi 

Walaupun saat ini masyarakat lebih menyukai segala sesuatu yang bersifat 

instan, tetapi tidak juga meninggalkan yang alami. Produk Sambel Pecel Cap Kapal 

ini dapat memahami factor kemajuan teknologi ini, oleh karena itu sambel pecel 

dikemas secara tertutup rapat agar dapat bertahan dengan waktu yang relatif lama 

sehingga dapat dikonsumsi seperti makanan instant. Walaupun tanpa bahan pengawet 

dan terbuat dari bahan alami, produk Sambel Pecel Cap Kapal ini mampu bertahan 

selama kurang lebih selama empat bulan, dan untuk mengkonsumsinya hanya perlu 

diseduh dengan air panas.  

4.3.2 Lingkungan Industri 

a.  Persaingan Di Antar Pelaku Industri 

Banyaknya produsen sambel pecel di Kota Blitar tidak membuat produk 

Sambel Pecel Cap Kapal ini kurang diminati konsumen. Justru sebaliknya, dengan 

citarasa yang khas konsumen dapat membandingkan kualitas produk Sambel Pecel 

Cap Kapal ini dengan produk sambel pecel yang lain. Untuk selanjutnya, konsumen 
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akan memberi penilaian dan memilih produk mana yang sesuai dengan selera mereka. 

Hasilnya, produk Sambel Pecel Cap Kapal ini banyak diminati dan dicari di pasaran.  

b. Kekuatan Tawar Menawar Pembeli 

Konsumen memiliki kemampuan untuk menekan harga ataupun menuntut 

kualitas yang lebih tinggi. Untuk produk Sambel Pecel Cap Kapal dikemas dalam 

berbagai ukuran dengan tujuan agar sesuai dengan kebutuhan dan daya beli 

konsumen. Sedangkan untuk kualitas tidak kalah dengan produsen lain, yaitu dengan 

citarasa yang khas, tanpa pengawet dan menggunakan bahan-bahan alami. Lebih jauh 

lagi kualitas produk selanjutnya ditentukan oleh konsumen. 

c. Kekuatan Tawar Menawar Pemasok 

Blitar merupakan kota yang masih kental hubungannya dengan pertanian. Hal 

ini sangat mendukung UKM Sambel Pecel Cap Kapal untuk menyediakan bahan 

bakunya. Dengan pemasok yang berasal dari lokal dapat mencukupi kebutuhan bahan 

baku. Jumlah pemasok yang relative banyak akan membuat bergainning power 

pemasok seimbang dengan perusahaan. Akan tetapi, tidak jarang pula perusahaan 

harus mendatangkan bahan baku dari kota lain yang disebabkan oleh kualitas bahan 

baku lokal tidak sebanding dengan harganya atau terbatasnya ketersediaan bahan 

baku lokal. 

d. Ancaman Pendatang Baru 

Seiring dengan perkembangan permintaan terhadap sambel pecel yang 

meningkat yang didukung oleh adanya kebiasaan sarapan pecel, ini menjadikan 

banyak pihak yang memanfaatkan keadaan yang menguntungkan ini untuk 

mendirikan usaha sejenis. Pasar yang mempunyai permintaan berlebih akan diisi oleh 
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perusahaan sambel pecel pendatang baru. Ini akan mempengarui keseluruhan 

permintaan akan produk sambel pecel. Akan tetapi, walaupun terdapat pendatang 

baru tetapi selera konsumen pastilah berbeda. Konsumen yang sudah terlanjur loyal 

dan menyukai citarasa Sambel Pecel Cap Kapal yang khas, tidak akan berpindah ke 

produk lain. Tugas perusahaan sekarang adalah bagaimana untuk mempertahankan 

konsumen sekaligus melebarkan sayap untuk pasar lain. 

e. Ancaman Produk Substitusi 

Ancaman produk subtitusi bagi sambel pecel tidak terlalu besar, karena setiap 

produk kuliner mempunyai citarasa tersendiri dengan selera dan penggemar yang 

berbeda. Barang substitusi untuk sambel pecel di antaranya adalah abon-makanan 

non-instant yang dapat disimpan dalam waktu yang relatif lama. 

4.3.3. Lingkungan Operasional 

a. Pesaing 

Pengetahuan tentang pesaing sangat menentukan apakah suatu perusahaan 

akan tetap dalam kondisi dan strategi sekarang, ataukah membuat strategi baru dalam 

menghadapi persaingan. Factor-faktor situasional sering digunakan perusahaan untuk 

menyusun profil pesaing antara lain adalah bagian pasar, efektifitas distribusi 

penjualan, keunggulan dalam hal penguasaan hubungan dengan pelanggan-pelanggan 

penting, daya saing harga, promosi, pengalaman, biaya bahan baku, posisi keuangan, 

kualitas relative produk, sumber daya manusia, dan citra perusahaan secara umum. 

Pesaing yang perlu diwaspadai adalah Sambel Pecel Cap “K.A” karena tujuan 

segmen pasar yang sama dan namanya yang telah lebih dulu berkibar. 

b. Kreditor dan Pemasok 
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Kreditor dan pemasok merupakan perorangan atau perusahaan yang 

menyediakan sumber daya yang dibutuhkan oleh perusahaan dan pesaingnya untuk 

memproduksi produk tertentu. Hubungan yang baik dengan perusahaan akan 

mempengaruhi kualitas produk dan kelangsungan perusahaan. 

c. Pelanggan 

Perubahan perilaku pelanggan harus diwaspadai. Perusahaan harus melakukan 

inovasi terhadap produknya. Salah satu cara inovasi produk yang dilakukan oleh 

UKM Sambel Pecel Cap Kapal adalah dengan melakukan perubahan terhadap desain 

kemasan produk. Dengan memperhatikan kebutuhan pelanggan, ukuran kemasan 

terdiri dari tiga macam dengan tetap menjaga kualitas citarasa yang khas. 

d. Tenaga Kerja 

Dalam rangka penyediaan lapangan pekerjaan bagi penduduk setempat, UKM 

Sambel Pecel Cap Kapal merekrut karyawan yang berdomisili dekat dengan lokasi 

perusahaan. Selain sebagai wujud dari CSR perusahaan, secara kebetulan memang 

banyak tersedia tenaga kerja di sekitar lokasi usaha yang mempunyai kemampuan 

yang dibutuhkan. 

4.4 Analisis Lingkungan 

4.4.1 Analisis EFE 

Alat analisis EFE digunakan untuk melihat kondisi eksternal perusahaan yaitu 

meliputi peluang dan ancaman. Melalui analisis ini, penentuan factor eksternal yang 

dipilih berdasarkan kemungkinan pengaruh factor-faktor tersebut terhadap posisi 

strategis potensial UKM Sambel Pecel Cap Kapal atau yang disebut critical success 

factors. Langkah dalam analisis EFE pada dasarnya sama dengan lakukan anailsis 
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IFE, yaitu melakukan pembobotan terhadap critical success factors tadi dengan skala 

yang lebih tinggi bagi yang berprestasi tinggi dan begitu pula sebaliknya. Jumlah 

seluruh bobot harus sebesar 1,0. Langkah selanjutnya adalah menentukan rating 

setiap critical success factors mulai dari 1 (di bawah rata-rata), 2 (rata-rata), 3 (di atas 

rata-rata), 4 (sangat bagus), dimana rating ditentukan berdasarkan efektifita sstrategi 

perusahaan. dengan demikian, nilai didasarkan pada kondisi perusahaan. dilanjutkan 

dengan mengalikan nilai bobot dengan nilai ratingnya untuk mendapatkan skor semua 

critical success factors. Langkah terakhir adalah menjumlah skor total. Nilai skor 

total menunjukkan bagaimana perusahaan merespon factor-faktor strategis yang 

berada di dalam lingkungan eksternal.  

Pada tabel 4.2 berikut ini menunjukkan hasil analisis EFE dengan total skor 

3,43. Hal ini berarti bahwa posisi UKM Sambel Pecel Cap Kapal berada di atas rata-

rata yaitu skor total di atas 3. Nilai ini menunjukkan bahwa UKM Sambel Pecel Cap 

Kapal memiliki potensi untuk terus berkembang karena masih banyaknya peluang 

yang dapat dimanfaatkan dan skaligus  mengantisipasi ancaman yang ada.  
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Tabel 4.1 

Analisis EFE Pada UKM Sambel Pecel Cap Kapal 

Factor eksternal strategi Bobot Rating Skor terbobot 

Peluang/opportunities (55%) 

Pecel merupakan icon kuliner Blitar  0,14 4 0,56 

Sebagian besar penduduk jawa 

mengenal pecel  
0,12 4 0,48 

Barang substitusi tidak benar-benar 

menggantikan 
0.10 3 0,30 

Harga sesuai dengan daya beli 

masyarakat 
0,11 3 0,33 

Banyak warung pecel 0,08 2 0,16 

Jumlah  0,55  1,83 

 

Ancaman/threats (45%) 

Pesaing  0,12 4 0.48 

Ancaman pendatang baru 0,10 3 0.30 

Bergainning power pembeli 0,09 4 0.36 

Pergeseran budaya ke westernisasi 0,05 2 0.10 

Harga bahan baku yang kurang stabil  0,09 4 0.36 

Jumlah 0,45  1.60 

TOTAL 1.00  3.43 

Sumber : Data diolah 

4.4.2 Analisis Lingkungan Internal 

4.4.2.1 Analisis Rantai Nilai UKM Sambel Pecel Cap Kapal 

Implementasi rantai nilai pada UKM Sambel Pecel Cap Kapal memerlukan 

peyesuaian pada potensi pencipta nilai aktifitas. Penyesuaian tersebut bertujuan untuk 
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menyelaraskan antara konsep analisis rantai nilai Porter dengan core bussiness 

perusahaan. 

Tabel 4.2 

Konversi Analisis Rantai Nilai Porter Pada Aktifitas UKM Sambel Pecel Cap 

Kapal 

 

Aktifitas  Potensi Pencipta Nilai Konversi 

Primer 

1. Logistic ke dalam 

� Pengadaan bahan baku 

(pemilihan supplier) 

� Penanganan bahan baku 

(penggudangan & stock) 

2. Operasi 

� Penggorengan kacang 

� Pencucian bahan baku 

� Penjemuran bahan baku 

� Pencampuran seluruh bahan 

baku (pengaturan komposisi) 

� Perawatan peralatan 

� Tanpa bahan pengawet 

3. Logistic ke luar 

� Pengemasan produk 

� Penggudangan produk 

� Saluran distribusi 

4. Penjualan dan promosi 

� Kegiatan penjualan (pemesanan 

& pengiriman) 

� Kegiatan promosi (iklan & 

diskon) 

5. Pelayanan 

� Penanganan retur 

� Penanganan komplain 

� Penyediaan counter 

Sekunder 

1. Infrastruktur perusahaan 

� Pembagian tugas dan 

tanggungjawab 

� Pembukuan aktifa dan pasifa 

2. MSDM 
� Tingkat pendidikan karyawan 

� Produktifitas karyawan 

3. Pengembangan teknologi 

� Penggunaan mesin 

� Teknik produksi 

� Kelengkapan peralatan 

4. Pembelian 

� Jadwal pembelian bahan baku 

� Pembelian perlengkapan 

� Pembelian mesin 

Sumber : Data diolah, 2010 
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1. Aktifitas Primer 

a. Logistik ke dalam 

Untuk pengadaan bahan baku, UKM Sambel Pecel Cap Kapal memperoleh 

dari supplier tetap untuk beberapa bahan baku seperti kacang dan cabai. Tetapi untuk 

sebagian bahan baku lain, perusahaan belum mempunyai supplier tetap. Sedangkan 

untuk pemesanannya dilakukan beberapa hari sebelum kegiatan produksi 

berlangsung. Hal ini bertujuan untuk menjaga mutu bahan baku yang juga akan 

mempengaruhi kualitas produk sambel pecel. Tetapi untuk bahan baku yang dapat 

bertahan lebih lama, misalnya garam dan bawang putih, terdapat persediaan yang 

lebih banyak. 

Suatu kelemahan dari aspek ini adalah perusahaan perusahaan masih 

tergantung dengan musim yang pada akhirnya mempengaruhi ketersediaan dan harga 

bahan baku. Saat terjadi kelangkaan bahan baku maka akan menghambat kegiatan 

produksi. Kelangkaan ini berdampak pada harga dan kualitas bahan baku tersebut. 

Berdasarkan perhitungan analisis rantai nilai pada UKM Sambel Pecel Cap 

Kapal ini, bobot untuk aktifitas ini adalah sebesar 0,15. Ini menunjukkan 

pengaruhnya kuat terhadap kesuksesan UKM Sambel Pecel Cap Kapal. Kemudian 

nilai kinerja dibanding pesaing adalah sebesar 2 yang berarti kinerja aspek ini setara 

dengan pesaing secara umum. 

b. Operasi  

Proses pertama dari pengolahan bahan baku adalah dimulai dari tahap 

persiapan. Pada tahap ini yang dilakukan antara lain adalah membersihkan bumbu-

bumbu, menggoreng kacang, dan menghacurkan gula kelapa. Kemudian pada tahap 
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selanjutnya adalah mengatur komposisi bumbu, yang dilakukan oleh pemilik dengan 

tujuan menjaga kualitas rasa dan menjaga rahasia resep sambel pecel. Langkah 

terakhir yaitu mencampur semua bahan baku menjadi satu dengan menggunakan 

mesin penggiling. 

Kegiatan membersihkan bahan baku dilakukan dengan mencuci beberapa 

bumbu dan menjemurnya. Penjemuran dilakukan masih sangat tradisional yaitu 

dengan bantuan sinar matahari. Dengan ketergantungan pada alam ini, maka proses 

penjemuran akan terganggu dan berlangsung lebih lama ketika pada musim hujan. 

Penggorengan kacang juga masih dilakukan secara sederhana yaitu dengan 

menggunakan kompor dengan kayu bakar. Dengan bahan bakar kayu akan lebih 

ekonomis, karena kayu mudah didapat secara cuma-cuma di lokasi sekitar 

perusahaan. Selanjutnya, proses penghancuran gula kelapa dilakukan dengan manual 

atau tanpa mesin khusus. Penghancuran gula kelapa ini bertujuan agar saat proses 

penggilingan bahan baku akan lebih mudah.  

Pada aktifitas ini memiliki bobot 0,20 yang menunjukkan pengaruh yang 

sangat kuat terhadap kesuksesan perusahaan  karena pada aktifitas ini tercipta cita 

rasa sambel pecel yang menjadi ciri khas Sambel Pecel Cap Kapal. Sedangkan nilai 

kinerja dibanding pesaing adalah sebesar 2, yang berarti kinerja aspek ini relatif sama 

dengan pesaing. 

c. Logistik ke luar 

Proses pengemasan dilakukan setelah satu wadah (satu bak) sambel pecel 

selesai digiling. Selain untuk mempersingkat waktu, ini juga bertujuan untuk menjaga 

sambel pecel agar tidak terlalu lama terkena udara luar karena dapat cepat rusak serta 
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menjaga kehigienisannya. Setelah proses pengemaan selesai, selanjutnya adalah 

penggudangan. Sambel pecel yang baru disendirikan dengan sambel pecel yang sudah 

ada, hal ini untuk menjaga sistem FIFO yang diterapkan. Dalam penggudangannya, 

perusahaan tidak menyediakan stock yang terlalu banyak, tujuannya adalah menjaga 

agar produk yang dijual ke pasaran selalu baru dan terjaga kualitasnya. 

Berdasarkan perhitungan analisis rantai nilai, pada aktifitas ini diberi bobot 

0,10. Ini menunjukkan bahwa aktifitas ini cukup berpengaruh terhadap kesuksesan 

UKM Sambel Pecel Cap Kapal. Untuk nilai kinerja aktifitas ini dibanding pesaing 

adalah sebesar 2 yang menggambarkan bahwa kinerja aspek ini setara dengan 

pesaing. 

d. Penjualan dan promosi 

Proses pemesanan produk dilakukan lewat telepon. Pengiriman produk 

dilakukan beberapa hari setelah pemesanan, maksimal lima hari setelah pemesanan. 

Waktu tunggu untuk pengiriman ini tergantung pada jumlah pemesan (permintaan) 

pada satu wilayah tersebut hingga memenuhi perhitungan marjin untuk memperoleh 

laba dalam satu kali pengiriman. 

Pada UKM Sambel Pecel Cap Kapal ini kegiatan promosi dilakukan masih 

sederhana, yaitu ketika melakukan penjualan langsung ke pedagang. Kegiatan ini 

merupakan kombinasi dua kegiatan sekaligus yaitu promosi dan penjualan. Kegiatan 

promosi lain yaitu dengan mengikuti bebrapa pameran yang diadakan oleh 

pemerintah daerah setempat. Selain itu, pemberian potongan harga juga menjadi hal 

yang cukup berpengaruh dalam aktifitas promosi dan penjualan. Dalam umlah 

pembelian tertentu, perusahaan memberikan potongan harga sesuain dengan 
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ketentuan perusahaan. Perusahaan lebih memilih tidak menggunakan media cetak 

ataupun elektronik untuk mempromosikan produknya karena hal ini dianggap kurang 

efektif untuk produk sambel pecel. 

Hasil perhitungan kinerja analisis rantai nilai pada aktifitas ini mempunyai 

bobot 0,10 yang menunjukkan bahwa aktifitas ini cukup berpengaruh terhadap 

pencapaian tujuan UKM Sambel Pecel Cap Kapal. Karena dengan melakukan 

promosi, maka masyarakat akan mengenal produk Sambel Pecel Cap Kapal. 

Kemudian untuk kinerja yang dimiliki oleh perusahaan disbanding pesaing adalah 

sebesar 2, yaitu rata-rata. 

e. Pelayanan  

Pada aktifitas ini, UKM Sambel Pecel Cap Kapal kurang memberi perhatian. 

Tetapi perusahaan tetap mengadakan beberapa ketentuan tentang complain seperti 

penukaran produk yang sudah tidak layak jual bagi pedagang tangan pertama, yang 

kemudian produk tersebut menjadi resiko kerugian perusahaan dan harus dibuang. 

Sedangkan untuk penanggulangan komplain bagi konsumen akhir adalah bukan 

merupakan tanggungjawab perusahaan. 

Berdasarkan hasil perhitungan kinerja rantai nilai pada aktifitas ini 

dipertimbangkan dengan bobot sebesar 0,05. Angka ini menunjukkan bahwa aktifitas 

ini kurang berpengaruh terhadap pencapaian tujuan UKM Sambel Pecel Cap Kapal. 

Rendahnya bobot ini dikarenakan focus perusahaan adalah tentang kualitas fisik 

produk tetapi juga dengan tidak mengindahkan pelayanan yang terbukti melalui 

penukaran produk tidak layak jual yang selanjutnya menjadi resiko kerugian 
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perusahaan. Untuk kinerja yang dimiliki perusahaan dibanding pesaing adalah 

sebesar 1, yaitu di bawah rata-rata.  

2. Aktifitas Sekunder 

a. Infrastruktur perusahaan 

UKM Sambel Pecel Cap Kapal merupakan perusahaan perorangan, dengan 

struktur organisasi yang sangat sederhana. Seluruh tanggungjawab fungsional 

strategis perusahaan hanya dipikul oleh satu orang saja, yaitu pemilik sebagai 

pimpinan. Dengan birokrasi perusahaan yang sederhana pula, UKM Sambel Pecel 

Cap Kapal tidak memiliki struktur pencatatan aktifa dan pasifa yang jelas. 

Pada aspek ini, bobot yang diberikan dalah sebesar 0,10 yaitu menunjukkan  

bahwa aktifitas ini cukup berpengaruh terhadap pencapaian tujuan perusahaan. 

Dengan birokrasi dan manajemen yang tertata akan memudahkan perusahaan untuk 

melakukan pengembangan usaha. Kemudian untuk kinerja perusahaan  dibandingkan 

dengan pesaing atas aktifitas ini adalah sebesar 1, yaitu di bawah pesaing.  

b. Manajemen sumber daya manusia 

Sejak awal perkembangannya, perusahaan telah merekrut karyawan yang 

telah memiliki keterampilan dalam melaksanakan tugas-tugas yang ada dalam 

kegiatan operasional perusahaan. Walaupun sebagian besar tingkat pendidikan 

tertinggi karyawan adalah SMA, tetapi telah cukup untuk kebutuhan perusahaan. 

Bahkan kinerja karyawan-karyawan ini telah sangat membantu terhadap 

perkembangan dan pertumbuhan perusahaan dengan produktifitasnya yang relatif 

tinggi.  
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Berdasarkan hasil perhitungan kinerja rantai nilai, aspek aktifitas ini memiliki 

bobot sebesar 0,10 yang merupakan angka yang cukup tinggi. Angka ini 

menunjukkan bahwa kualitas dan produktifitas karyawan memiliki pengaruh yang 

besar terhadap tercapainya tujuan UKM Sambel Pecel Cap Kapal. Kemudian nilai 

kinerja perusahaan dibanding pesaing dalam aktifitas ini adalah sebesar 3. Ini 

merupakan angka yang tinggi karena telah berhasil mengungguli pesaing. Tingginya 

angka ini dikarenakan perusahaan memperlakukan karyawan sebagai rekan kerja 

yang harus diajak kerjasama, bukan sebagai pekerja. Hal ini yang membuat karyawan 

memiliki semangat kerja yang cukup tinggi dan memiliki rasa bertanggungjawab 

terhadap perusahaan. 

c. Pengembangan teknologi 

Teknik operasional perusahaan adalah dengan padat karya. Walaupun untuk 

kegiatan produksi telah menggunakan bantuan mesin tetapi 90% kegiatannya masih 

menggunakan tenaga manusia, sedangkan mesin hanya merupakan alat bantu. Selain 

untuk menjaga hubungan perusahaan dengan lingkungan karena tenaga kerja berasal 

dari lingkungan sekitar, penggunaan tenaga manusia ini juga bertujuan agar 

mengurangi biaya pemeliharaan mesin dan peralatan. 

Beberapa proses operasional perusahaan masih tergantung pada alam, hal ini 

menjadi salah satu kelemahan karena jika saat alam tidak bersahabat maka kegiatan 

produksi akan terhambat atau kualitas produk yang dihasilkan akan menurun. Seperti 

pada proses pengeringan bahan tidak dapat dilakukan dengan bantuan mesin 

pengering, karena hasilnya akan berbeda dengan jika dikeringkan secara alami. 
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Pada tabel hasil analisis rantai nilai, aktifitas ini memiliki bobot sebesar 0,05 

yang menunjukkan bahwa aktifitas ini memiiki pengaruh yang tidak terlalu besar 

terhdap pencapain tujuan UKM Sambel Pecel Cap Kapal. Kemudian kinerja 

perusahaan terhadapa aktifitas ini dibanding pesaing adalah sebesar 2, yaitu setara di 

bawah pesaing. 

d. Pembelian  

Kegiatan pembelian terjadi hanya jika perusahaan benar-benar memerlukan. 

Untuk pembelian bahan baku terjadi beberapa hari sebelum proses produksi. 

Sedangkan untuk pembelian perlengkapan terjadi saat persediaan perlengkapan habis 

atau perlengkapan mengalami kerusakan. 

Di sini, aktifitas pembelian bahan baku dan perlengkapan ini diberikan bobot 

sebesar 0,15, artinya bahwa kegiatan ini memiliki pengaruh yang relatif besar 

terhadap pencapaian tujuan perusahaan. Nilai kinerja perusahaan dibandingkan 

dengan pesaing dalam kegiatan ini adalah sebesar 2. Hal ini menunjukkan bahwa 

kinerja aktifitas pembelian bahan baku dan perlengkapan pada UKM Sambel Pecel 

Cap Kapal relatif sama dengan pesaing. 

4.4.2.2 Pengukuran Kinerja Rantai Nilai 

Analisis rantai niali adalah suatu teknik analisis untuk mengevaluasi aspek 

lingkungan internal perusahan yang terdiri dari dua aktifitas besar. Hasil dari analisis 

ini digunakan menunjukkan bagian aktifitas perusahaan yang telah optimal dan 

aktifitas perusahaan yang masih belum optimal sehingga perlu untuk diperbaiki 

kinerjanya, agar terjadi peningkatan dalam keunggulan bersaing perusahaan. 
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Tabel 4.4 Menunjukkan keseluruhan perhitungan analisis pengukuran kinerja 

rantai nilai yang menghasilkan skor sebesar 2,00. Angka ini menggambarkan bahwa 

kinerja rantai nilai UKM Sambel Pecel Cap Kapal adalah setara dengan pesaing. 

Kinerja rantai nilai sebesar 2,00 ini menunjukkna bahwa UKM Sambel Pecel Cap 

Kapal perlu meningkatkan kinerja aktifitas-aktifitasnya untuk membentuk dan 

meningkatkan keunggulan bersaingnya. 

Tabel 4.4 Berikut menunjukkan pengukuran kinerja rantai nilai UKM Sambel Pecel 

Cap Kapal: 
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Tabel 4.3 

Pengukuran Kinerja Rantai Nilai UKM Sambel Pecel Cap Kapal 

 

No. Aktifitas 
Bobot Nilai Skor 

Aktifitas Primer 

1. Logistik ke dalam 

� Pengadaan bahan baku (pemilihan supplier) 

� Penanganan bahan baku (penggudangan & stock) 

0,15 2 0,30 

2. Operasi 

� Penggorengan kacang 

� Pencucian bahan baku 

� Penjemuran bahan baku 

� Pencampuran seluruh bahan baku (pengaturan 

komposisi) 

� Perawatan peralatan 

� Tanpa bahan pengawet 

0,20 2 0,40 

3. Logistic ke luar 

� Pengemasan produk 

� Penggudangan produk 

� Saluran distribusi 

0,10 2 0,20 

4. Penjualan dan promosi 

� Kegiatan penjualan (pemesanan & pengiriman) 

� Kegiatan promosi (iklan & diskon) 

0,10 2 0,20 

5. Pelayanan 

� Penanganan retur 

� Penanganan complain 

� Penyediaan counter 

0,05 1 0,10 

 Aktifitas Sekunder    

1. Infrastruktur perusahaan 

� Pembagian tugas dan tanggungjawab 

� Pembukuan aktifa dan pasifa 

0,10 1 0,10 

2. MSDM 

� Tingkat pendidikan karyawan 

� Produktifitas karyawan 

0,10 3 0,30 

3. Pengembangan teknologi 

� Penggunaan mesin 

� Teknik produksi 

� Kelengkapan peralatan 

0,05 2 0,10 

4. Pembelian 

� Jadwal pembelian bahan baku 

� Pembelian perlengkapan 

� Pembelian mesin 

0,15 2 0,30 

 Total 1,00  2,00 

Sumber : Data diolah, 2010 
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Aktifitas primer yang paling banyak menyumbangkan nilai adalah aktifitas 

operasi yaitu menghasilkan skor sebanyak 0,40. Sedangkan dua aktifitas sekunder 

yang memiliki peran terbesar adalah aspek MSDM dan pembelian dengan skor 

sebesar 0,,30 Aktifitas-aktifitas yang telah unggul ini perlu dijaga kinerjanya karena 

aktifitas-aktifitas ini berpotensi menciptakan nilai bagi UKM Sambel Pecel Cap 

Kapal untuk meningkatkan keunggulan bersaing. 

Aktifitas primer dengan skor terendah adalah pelayanan yaitu memiliki skor 

sebesar 0,10. Kemudian pada aktifitas sekunder terdapat dua aktifitas yang memiliki 

skor terendah, yaitu pada aspek infrastruktur perusahaan dan pengembangan 

teknologi dengan masing-masing skor sebesar 0,10. Aktifitas-aktifitas dengan skor 

terendah ini perlu untuk mendapat perhatian lebih dan sebaiknya ditingkatkan 

kinerjanya. 

4.4.2.3 Analisis IFE 

Menentukan fakto-faktor internal yang menjadi kekuatan dan kelemahan 

adalah langkah awal dalam membuat analisis IFE. Dalam penelitian ini, faktor-faktor 

internal perusahaan diperoleh dari beberapa aktifitas dalam analisis rantai nilai. 

Aktifitas dengan skor rendah menjadi kelemahan, sedangkan aktifitas dengan skor 

tinggi akan menjadi kekuatan perusahaan.  

Kemudian, langkah selanjutnya adalah melakukan pembobotan terhadap 

faktor-faktor internal tersebut. Pembobotan dalam analisis ini didasarkan pada 

seberapa besar kontribusi yang diberikan oleh masing-masing faktor tersebut terhadap 

tujuan UKM Sambel Pecel Cap Kapal, sedangkan skala rating didasarkan atas 
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pengaruh faktor-faktor internal tersebut terhadap posisi strategis UKM Sambel Pecel 

Cap Kapal serta perbandingan kondisi perusahaan dengan rata-rata industri atau 

pesaing utama. 

Tabel 4.4 

Analisis IFE Pada UKM Sambel Pecel Cap Kapal 

Factor internal strategi Bobot Rating Skor terbobot 

Kekuatan / Strengh (50%) 

Pencampuran seluruh bahan baku 

(pengaturan komposisi) 
0.18 4 0.72 

Produktifitas karyawan 0.13 3 0.39 

Pembelian perlengkapan 0.05 3 0.15 

Penanganan bahan baku 

(penggudangan & stock) 
0.07 4 0.28 

Tanpa bahan pengawet  0.07 2 0.14 

Jumlah  0.50  1,68 

 

Kelemahan / Weakness (50%) 

Kegiatan penjualan (pemesanan & 

pengiriman) 
0.14 3 0.42 

Pembukuan aktifa dan pasifa 0.08 2 0.16 

Penjemuran bahan baku 0.06 2 0.12 

Pengadaan bahan baku (pemilihan 

supplier) 
0.17 3 0.51 

Penanganan complain 0.05 2 0.10 

Jumlah 0.50  1,31 

TOTAL 1,00  2,99 

Sumber : Data diolah 

Berdasarkan hasil analisis IFE pada UKM Sambel Pecel Cap Kapal yang 

ditunjukkan pda tabel 4.1, skor total yang diperoleh adalah 2,99. Ini menunjukkan 
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bahwa kemampuan internal UKM Sambel Pecel Cap Kapal sedikit lemah, karena 

masih berada pada angka 2,99 (di bawah rata-rata). 

4.4.3 Analisis Internal-Eksternal 

Tujuan penggunaan analisis Matriks Internal-Eksternal adalah untuk 

mengetahui posisi strategis dan alternative strategi suatu perusahaan, dengan 

menggunakan total skor hasil analisis IFE (tabel 4.1), dan total skor hasil analisis 

EFE (tabel 4.2). Selanjutnya berdasarkan posisi tesebut, dapat diketahui strategi yang 

tepat bagi UKM Sambel Pecel Cap Kapal. Berikut ini hasil perhitungan matriks 

internal-eksternal pada UKM Sambel Pecel Cap Kapal (Gambar 4.2). 

Gambar 4.2 

Matriks Internal-Eksternal Pada UKM Sambel Pecel Cap Kapal 
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market growth yang cukup tinggi. Posisi UKM Sambel Pecel Cap Kapal digambarkan 

sebagai Growth and Build, sehingga strategi yang tepat adalah : 

1. Strategi intensif yang terdiri dari market penetration, market development, 

dan product development. 

2. Strategi terintegrasi yang terdiri dari strategi backward integration, forward 

integration, dan horizontal integration. 

3. Strategi diversifikasi konsentrik. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Kesimpulan  

Pendekatan analisis rantai nilai yang telah dilakukan menunjukkan konsep 

keunggulan bersaing UKM Sambel Pecel Cap Kapal perlu memperhatikan potensi 

keunggulan dan kelemahan dari masing-masing aktifitas, sebagai berikut: 

1. Hasil dari perhitungan analisis rantai nilai menggambarkan bahwa kinerja 

rantai nilai pada UKM Sambel Pecel Cap Kapal berada pada rata-rata. 

Pengukuran tersebut dilihat dari kinerja aktifitas primer maupun aktifitas 

sekunder UKM Sambel Pecel Cap Kapal. 

2.  Aktifitas primer yang terbanyak memberikan kontribusi terhadap UKM 

Sambel Pecel Cap Kapal adalah aspek operasional. Aktifitas yang dimaksud 

dalam aspek operasional ini adalah proses pengaturan komposisi bahan baku 

yang tepat. Sedangkan aktifitas sekunder dengan skor tertinggi adalah pada 

aspek MSDM dan pembelian. Kedua aspek yang memiliki skor tertinggi ini 

perlu untuk dipertahankan dan dikembangkan.  

3. Aktifitas primer yang memiliki skor terendah adalah pada aspek pelayanan. 

Kemudian pada aktifitas sekunder terendah terdapat pada dua aspek yaitu 

aspek birokrasi dan manajemen UKM serta pengembangan teknologi. 

Dalam mengetahui sumber keunggulan bersaing UKM Sambel Pecel Cap 

Kapal digunakan analisis rantai nilai yang menunjukkan hubungan antar aspek yang 
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saling terkait dalam lingkungan internal perusahaan. Di samping itu, dalam penelitian 

ini juga didukung oleh hasil analissis yang menggambarkan kondisi lingkungan 

internal yang diperoleh dari aktifitas rantai nilai dengan analisis IFE dan lingkungan 

eksternal perusahaan dengan analisis EFE. Dari analisis IFE dan EFE ini dapat 

diketahui posisi strategis perusahaan dengan penggabungan melalui analisis IE 

sehingga dapat menentukan strategi yang harus dilakukan oleh perusahaan secara 

efektif. Hasil dari analisis lingkungan internal dan eksternal  tersebut dijelaskan 

sebagai berikut: 

1. Berdasarkan hasil analisis EFE pada UKM Sambel Pecel Cap Kapal 

menunjukkan bahwa perusahan berada pada posisi superior dalam 

memanfaatkan peluang-peluang yang dimiliki. Selain itu, dengan hasil 

tersebut menunjukkan bahwa UKM Sambel Pecel Cap Kapal juga telah 

berhasil dalam upaya menghadapai ancaman-ancaman eksternal. Hal ini dapat 

dilihat melalui hasil skor analisis EFE UKM Sambel Pecel Cap Kapal dengan 

peluang yang dimiliki perusahaan lebih besar daripada ancaman eksternalnya. 

2. Pada hasil analisis IFE menunjukkan bahwa  UKM Sambel Pecel Cap Kapal 

juga memiliki kekuatan internal yang lebih besar daripada kelemahan 

internalnya. Kekuatan yang dimiliki perusahaan harus dimanfaatkan untuk 

menciptakan posisi yang kuat dalam persaingan industri kuliner, khususnya 

produk kuliner tradisional. 

3. Dari perhitungan analisis IFE dan EFE digunakan sebagai input dalam analisis 

IE, hasil analisis IE menunjukkan bahwa posisi  UKM Sambel Pecel Cap 
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Kapal berada pada sel 2 yang berarti memiliki strong competitive yang cukup 

tinggi. 

Setelah diketahui kondisi lingkungan dengan analisis lingkungan internal dan 

lingkungan eksternal, maka dilakukan penggabungan dalam pengambilan keputusan 

untuk meningkatkan keunggulan bersaing. Dari hasil kedua analisis tersebut 

menunjukkan bahwa UKM Sambel Pecel Cap Kapal berada pada posisi strategis 

yang menguntungkan. Aktifitas-aktifitas dalam keseluruhan analisis rantai nilai 

menggambarkan bahwa kinerja rantai nilai UKM Sambel Pecel Cap Kapal berada 

pada rata-rata.  

5.2 Saran 

Hasil dari analisis rantai nilai ini merupakan suatu kajian strategis yang dapat 

digunakan sebagai dasar atau referensi dalam peningkatan keunggulan bersaing UKM 

Sambel Pecel Cap Kapal. Dengan didukung oleh analisis kondisi lingkungan 

eksternal perusahaan, sehingga dalam pengambilan keputusan strategis perusahaan 

juga dipertimbangkan dengan sudut pandang yang lebih luas dan menyeluruh. Atas 

dasar pertimbangan yang diperoleh dari  analisis yang diperoleh dari pengukuran 

kinerja rantai nilai dan analisis lingkungan yang menyeluruh, maka UKM Sambel 

Pecel Cap Kapal dapat menentukan strategi untuk meningkatkan keunggulan bersaing 

perusahaan. 

UKM Sambel Pecel Cap Kapal perlu memberdayakan kekuatan internal yang 

dimiliki untuk meminimalisir kelemahan internal yang dimiliki. Selain itu, peluang 

yang ada juga harus manfaatkan untuk menghadapi ancman yang terjadi.. Secara 
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keseluruhan, sinergi dari aspek yang menghasilkan nilai positif perusahaan harus 

dilakukan untuk meningkatkan posisi strategis perusahaan. 

Dari hasil pengukuran kinerja rantai nilai UKM Sambel Pecel Cap Kapal, skor 

yang dihasilkan menunjukkan kinerja yang dimiliki masih standar atau masih sama 

dengan pesaing. Dengan kondisi yang seperti ini, perlu adanya upaya-upaya untuk 

meningkatkan kinerja rantai nilai perusahaan. Perlu adanya beberapa perbaikan dalam 

aktifitas-aktifitas yang masih belum optimal. Sedangkan pada aktifitas yang telah 

optimal harus dipertahankan kinerjanya. Perbaikan yang dilakukan bertujuan untuk 

meningkatkan keunggulan bersaing UKM Sambel Pecel Cap Kapal. Berikut ini saran 

yang perlu diperhatikan untuk mengoptimalkan aktifitas-aktifitas yang terdapat dalam 

UKM Sambel Pecel Cap Kapal agar dapat meningkatkan keunggulan bersaing: 

1. Salah satu kunci dari kesuksesan usaha ini yaitu mengenai ketersediaan bahan 

baku. Jika perusahaan dapat menjamin ketersediaan bahan baku dalam segala 

kondisi, maka kegiatan operasional perusahaan yang telah menunjukkan 

keunggulan bersaing dalam proses pengaturan komposisi tidak terhambat oleh 

faktor ketersediaan bahan baku yang masih tergantung pada musim. Untuk 

mengatasi hal ini, perusahaan perlu mempunyai supplier tetap untuk bahan-

bahan yang mempunyai flungtuasi yang cukup tinggi. 

2. Lebih gencar dalam melakukan kegiatan promosi, seperti dengan mengikuti 

kegiatan pameran kuliner. kegiatan promosi ini juga dapat dilakukan dengan 

mendirikan warung pecel, selain sebagai media promosi juga akan 

mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan. 
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3. Pelayanan perlu untuk lebih diperhatikan. Perusahaan perlu untuk melakukan 

pengawasan atas produk yang telah dipasarkan ke distributor atau toko. Hal 

ini bertujuan agar kualitas produk yang telah sampai ke tangan konsumen 

akhir akan tetap sama dengan kualitas semula. Pengawasan dapat dilakukan 

dengan melakukan pemeriksaan berkala dan melakukan penjadwalan 

penjualan produk. Aktifitas ini memerlukan kerjasama yang baik antara 

perusahaan dengan pedagang atau distributor. 

4. Perlu adanya penambahan distributor untuk perluasan pemasaran produk. 

Dalam bagian ini, perlu adanya pengawas sebagai penanggungjawab kegiatan 

pemasaran.  

5. Pencatatan keuangan perlu untuk dilakukan untuk mengetahui perkembangan 

perusahaan secara signifikan. Hal ini bertujuan agar pihak perusahaan dapat 

menentukan kapan kebijakan yang tepat harus dilaksanakan. Pencatatan ini 

dapat dilakukan dengan sederhana, misalnya dengan menuliskan asset-aset 

yang dimiiki ataupun mencatatkan tentang pengeluaran dan pemasukan yang 

terjadi. 
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