
BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1. Jenis Penelitian  

Jenis yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif 

eksplotatif. Menurut Uma Sekaran (2009: 158) penelitian deskriptif 

dilakukan untuk mengetahui dan menjelaskan karakteristik variabel yang 

diteliti dalam suatu situasi. Tujuan penelitian deskriptif adalah memberikan 

kepada peneliti sebuah riwayat atau untuk menggambarkan aspek-aspek 

yang relevan dengan fenomena perhatian dari perspektif seseorang, 

organisasi, orientasi industri, atau lainnya. Jadi penelitian ini dimaksudkan 

untuk memberikan gambaran terhadap suatu fenomena yang terjadi dan 

relevan dengan tujuan dari penelitian.  

Menurut Arikunto (2006:239), penelitian deskriptif eksploratif adalah 

metode penggambaran dan penafsiran data mengenai keadaan di lapangan 

atau di tempat penelitian dan bertujuan untuk membuat gambaran secara 

sistematis dan akurat mengenai fakta, sifat, dan hubungan antar aspek yang 

diteliti baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif.  

3.2. Objek, Waktu, dan Ruang Lingkup Penelitian  

3.2.1 Objek dan Waktu Penelitian 

Adapun yang menjadi objek penelitian penulis adalah Ourtrip1st 

Tour Operator di Malang, usaha yang bergerak di bidang jasa tour 

agensi. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan September sampai 

dengan Bulan November 2015. 

 



3.2.2 Ruang Lingkup Penelitian  

Proses inti dalam manajemen strategi diantaranya adalah 

perumusan (Formulating), Penerapan (Implementating), dan evaluasi 

(Evaluating) untuk mendapatkan langkah strategis dalam memenuhi 

tujuan perusahaan. Berdasarkan hal tersebut, peneliti membatasi ruang 

lingkup penelitian pada perumusan strategi yang didasarkan dari hasil 

analisis lingkungan internal dan eksternal dari Ourtrip1st Tour 

Operator. 

3.3. Sumber Data  

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi 

dua, yaitu data primer dan data sekunder.  

1. Data primer  

Menurut Sekaran (2009: 77) data primer adalah data yang 

dikumpulkan untuk penelitian dari tempat aktual terjadinya peristiwa. Data 

ini dapat diperoleh melalui wawancara, observasi, atau kuesioner. Data 

primer dalam penelitian ini diperoleh dari Ourtrip1st Tour Operator yang 

meliputi keadaan lingkungan baik internal maupun eksternal dari usaha 

tersebut. Dan dapat digunakan untuk menentukan kekuatan dan kelemahan 

dari sisi internal, serta peluang dan ancaman dari sisi eksternalnya. 

2. Data sekunder  

Menurut Sekaran (2009: 77) data sekunder adalah data yang telah 

ada dan tidak perlu dikumpulkan sendiri oleh peneliti, data ini dapat 

diperoleh melalui : 



Informasi yang dipublikasikan atau tidak dipublikasikan dari dalam 

atau luar perusahaan  

 Data dari penelitian terdahulu, studi kasus dan dokumen 

perpustakaan  

 Data online, situs Web, dan Internet  

 Data dari dinas terkait, baik dinas pemerintah provinsi maupun 

pemerintah kota  

Data tersebut, baik dari data primer maupun data sekunder, 

digunakan untuk keperluan analisis lingkungan internal dan eksternal dari 

usaha Ourtrip1st Tour Operator. Menurut David (2011: 178) analisis 

lingkungan internal membutuhkan pengumpulan dan pemaduan informasi 

mengenai : 

a. Manajemen  

b. pemasaran  

b. Keuangan/akuntansi  

c. Produksi/operasi  

d. Penelitian dan pengembangan  

e. Sistem Informasi Manajemen  

Dari informasi tersebut, faktor-faktor utama perlu diprorioritaskan 

sehingga kekuatan dan kelemahan terpenting perusahaan dapat ditentukan 

secara bersama-sama. Langkah dalam memeroleh data mengenai 

lingkungan eksternal, David (2011: 120) membagi lima kategori luas 

dalam analisis lingkungan eksternal yang digunakan untuk mengungkap 

peluang dan ancaman besar yang dihadapi suatu organisasi, yaitu : 



a. Kekuatan Ekonomi  

b.Kekuatan Sosial, Budaya, Demografis, dan Lingkungan  

c. Kekuatan Politik, Pemerintahan, dan Hukum  

d.Kekuatan Teknologi  

e. Kekuatan Kompetitif  

3.4. Metode dan Teknik Pengambilan Data  

Metode yang digunakan dalam pengambilan data penelitian ini adalah 

Menurut Marzuki (2000: 12) terdapat tiga metode pengumpulan data, yaitu 

sensus, sampling dan case study. Metode pengumpulan data yang dilakukan 

dalam penelitian ini adalah case study (studi kasus). Case Study adalah 

pengumpulan data dengan mengambil beberapa variabel dan kemudian 

masingmasing variabel diselidiki secara mendalam. Teknik pengumpulan 

data merupakan prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh 

data. Adapun teknik yang dilakukan antara lain :  

1. Studi Keperpustakaan 

 Studi keperpustakaan yaitu teknik pengumpulan data dengan 

menggunakan literatur, makalah,media cetak, seminar atau dari pihakpihak 

lain yang berkaitan dengan penelitian. Studi keperpustakaan adalah 

referensi literatur mengenai manajemen strategi, pariwisata Indonesia dan 

beberapa buku strategi yang diperoleh beberapa ahli dengan kata-katanya 

telah kutip serta ditulis dalam penelitian ini. 

2. Studi Lapangan  



Studi lapangan yaitu teknik pengumpulan data dengan cara 

melakukannya langsung ke lapangan. Teknik pengumpulan data ini dapat 

dilakukan dengan cara : 

a. Wawancara  

Wawancara yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengadakan 

wawancara atau tanya jawab secara langsung dengan pihak-pihak yang 

berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Sedangkan, menurut 

Sugiyono (2008:231) wawancara adalah pertemuan dua orang untuk 

bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat 

dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara dilakukan 

kepada pemilik usaha, karyawan dan juga vendor serta konsumen 

Ourtrip1st Tour Operator. Kegiatan yang telah dilakukan pada saat 

penelitian yaitu, peneliti melakukan wawancara berupa personal maupun 

diskusi pada forum untuk mendapatkan kesepakatan atas faktor kunci 

keberhasilan serta bobot dan rating yang nantinya dihitung dengan metode 

kualitatif manajemen strategi yang dapat menghasilkan suatu strategi yang 

baiknya dilakukan oleh Ourtrip1st Tour Operator. Daftar pertanyaan yang 

telah dibuat peniliti adalah sebagai acuan pertanyaan-pertanyaan yang 

dilakukan guna mendapatkan faktor keberhasilah perusahaan, daftar 

pertanyaan didapatkan berdasarkan diskusi antara peneliti, owner dan juga 

karyawan sebagai masukan untuk mendapatkan data yang diharapkan tidak 

terlalu subjektif yang nantinya faktor keberhasilan yang muncul dari 

pertanyaan tersebut diberikan kembali sebagai acuan pertanyaan untuk 

lingkungan Internal dan Eksternal. Dari daftar pertanyaan tersebut muncul 



data-data untuk melanjutkan penelitian yang dilakukan pada bab 

selanjutnya. 

b. Observasi  

Observasi yaitu teknik pengumpulan data dengan jalan melakukan 

pengamatan langsung terhadap obyek penelitian. Sedangkan, menurut 

Sugiyono (2008:226) observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. 

Observasi pada penelitian ini dilakukan di Kantor Offline Ourtrip1st Tour 

Operator untuk mengetahui apa saja yang dibutuhkan dalam membantu 

jalannya penelitian. Kegiatan yang telah dilakukan oleh peneliti yang 

berkaitan dengan observasi adalah peneliti mendapat profesi sementara 

sebagai Tour Guide Ourtrip1st Tour Operator, Resepsionis Mador Hostel 

dibawah pimpinan Ourtrip1st Tour Operator dan juga sebagai konsumen 

pada saat mengunjungi beberapa pesaing yang di analisis pada Matriks 

CPM (Competitive Profile Matrix). Observasi yang dilakukan peneliti 

untuk melakukan Matriks CPM pada pesaing adalah sebagai calon 

konsumen yang sedang melakukan beberapa kegiatan yang berkaitan 

dengan keputusan pembelian. 

c. Dokumentasi  

Dokumentasi adalah teknik mencari data mengenai hal-hal atau 

variabel variabel atau catatan, buku, surat kabar, majalah, internet dan 

sebagainya yang digunakan untuk menjaring data sekunder yang 

berhubungan dengan penelitian. Kegiatan yang dilakukan berkaitan dengan 

dokumentasi adalah foto-foto kegiatan dan juga video promosi yang telah 

di unggah pada jejaring sosial Instagram pada saat peneliti melakukan 



Kuliah Kerja nyata. Dokumentasi dilakukan bukan hanya pada kantor tur, 

melaikan juga pada kegiatan dalam rangka sebagai pemandu wisata baik 

tamu domestik maupun tamu mancanegara. 

3.5.  Teknik Analisis Data 

3.5.1. Analisis EFE (External Factor Evaluation) 

Audit eksternal perusahaan merupakan suatu kumpulan informasi 

mengenai tren ekonomi, sosial, budaya, demografi, lingkungan, politik, 

pemerintahan, hukum dan teknologi. Informasi dapat diperoleh melalui 

intelijen atau mata-mata persaingan, majalah, jurnal perdagangan, surat 

kabar dan lain-lain.Informasi tersebut kemudian dievaluasi untuk 

mengidentifikasi peluang dan ancaman yang paling penting bagi 

perusahaan. 

Menurut David (2011:158) analisis EFE memungkinkan para 

penyusun strategi untuk meringkas dan mengevaluasi informasi ekonomi, 

sosial, budaya, demografis, lingkungan, politik, pemerintahan, hukum, 

teknologi, dan kompetitif. 

Analisis EFE dapat dikembangkan dalam lima langkah :  

1. Buat daftar faktor-faktor eksternal utama sebagaimana yang 

disebutkan dalam proses analisis lingkungan eksternal. 

Masukkan 10 sampai 20 faktor, termasuk peluang dan 

ancaman, yang memengaruhi perusahaan dan industrinya. 

Daftar terlebih dahulu peluangnya, kemudian ancamannya. 

Buat sespesifik mungkin dengan menggunakan 

persentase,rasio, dan perbandingan jika dimungkinkan.  



2. Berilah pada setiap faktor tersebut bobot yang berkisar dari 

0,0 (tidak penting) sampai 1,0 (sangat penting). Bobot itu 

mengindikasikan signifinansi relatif faktor tersebut bagi 

keberhasilan perusahaan. Peluang seringkali mendapat bobot 

yang lebih tinggi daripada ancaman, tetapi ancaman bisa 

diberi bobot tinggi terutama jika mereka sangat parah atau 

mengancam. Bobot yang sesuai dapat ditentukan dengan cara 

membandingkan pesaing yang berhasil dengan yang tidak 

berhasil atau melalui diskusi untuk mencapai konsensus 

kelompok. Jumlah total seluruh bobot yang diberikan pada 

faktor itu harus sama dengan 1,0.  

3. Berilah peringkat antara 1 sampai 4 pada setiap faktor 

eksternal utama untuk menunjukkan seberapa efektif strategi 

perusahaan saat ini dalam merespon faktor tersebut, di mana 

4 = responnya sangat bagus, 3 = responnya di atas rata-rata, 2 

= responnya rata-rata, dan 1 = responnya di bawah rata-rata. 

Peringkat didasarkan pada keefektifan strategi perusahaan. 

Oleh karenanya, peringkat tersebut berbeda antarperusahaan, 

sementara bobot di langkah nomor 2 berbasis industri. 

Penting untuk diperhatikan bahwa baik ancaman maupun 

peluang dapat menerima peringkat 1, 2, 3, atau 4.   

4. Kalikan bobot setiap faktor dengan peringkatnya untuk 

menentukan skor bobot.   



5. Jumlahkan skor rata-rata untuk setiap variabel guna 

menentukan skor bobot total untuk organisasi. 

Terlepas dari jumlah peluang dan ancaman utama yang 

dimasukkan dalam analisis EFE, skor bobot total tertinggi yang 

mungkin dicapai untuk sebuah organisasi adalah 4,0 dan skor 

bobot terendah adalah 1,0. Rata-rata skor bobot total adalah 2,5. 

Skor bobot total sebesar 4,0 mengindikasikan bahwa sebuah 

organisasi merespon secara sangat baik peliang dan ancaman yang 

ada di industrinya. Skor bobot total sebesar 1,0 menandakan bahwa 

strategi perusahaan tidak mampu memanfaatkan peluang yang ada 

atau menghindari ancaman yang muncul.   

 

 

Tabel 3.1 

Tabel Analisis Evaluasi Faktor Eksternal (EFE) 

3.5.2. Matriks CPM (Competitive Profile Matrix)   

Competitive Profile Matrix-CPMcadalah mengidentifikasi 

pesaing utama perusahaan serta kekuatan dan kelemahannya terkait 

dengan contoh posisi strategis perusahaan. Bobot dan total nilai yang 



dibobot dalam CPM dan EFE mempunyai arti yang sama. Namun, 

faktor-faktor keberhasilan kritis dalam CPM menyangkut baik isu-isu 

eksternal maupun internal. Oleh karena itu peringkatnya merujuk pada 

kekuatan dan kelemahan, dengan penilaian  

4 : kekuatan besar 

3 : kekuatan kecil 

2 : kelemahan kecil 

1 : kelemahan besar. 

Ada beberapa perbedaan penting antara CPM dan EFE: 

1. Faktor keberhasilan kritis dalam CPM lebih luas,  

2. Faktor-faktor keberhasilan kritis dalam CPM juga tidak 

dikelompokkan seperti dalam peluang dan ancaman seperti pada EFE 

3. Dalam CPM pemeringkatan dan total nilai yang dibobot untuk 

perusahaan pesaing dapat dibandingkan dengan perusahaan sampel. 

Analisis perbandingan ini memberikan informasi strategis internal 

yang penting. 

Menurut Fred R. David dalam bukunya Manajemen Strategis 

Konsep, matriks CPM mengidentifikasi pesaing-pesaing utama suatu 

perusahaan serta kekuatan dan kelemahan khusus mereka dalam 

hubungannya dengan posisi strategis perusahaan sampel. 

Perbedaan EFE dan CPM sebagai berikut; 



 

3.5.3. Analisis IFE (Internal Factor Evaluation) 

       Audit Internal adalah semua organisasi mempunyai kekuatan 

dan kelemahan dalam berbagai bidang fungsional. Namun, tidak 

satupun perusahaan yang mempunyai kekuatan dan kelemahan 

yang sama dalam semua bidang. Kekuatan dan kelemahan internal 

bersama peluang/ ancaman eksternal dan pernyataan misi yang 

jelas merupakan landasan untuk menetapkan sasaran dan 

strategi.Sasaran dan strategi ditetapkan dengan maksud 

memanfaatkan kekuatan internal dan mengatasi kelemahannya. 

Kekuatan suatu perusahaan yang tidak mudah ditandingi atau ditiru 

oleh pesaing disebut kompetensi pembeda. 

       Analisis IFE adalah sebuah alat analisis yang digunakan 

perusahaan untuk melihat serta mengevaluasi lingkungan internal 

perusahaan. 

       Menurut David (2011: 229) alat perumusan strategi ini 

meringkas dan mengevaluasi kekuatan dan kelemahan utama dalam 

area-area fungsional bisnis, dan juga menjadi landasan untuk 

mengidentifikasi serta mengevaluasi hubungan di antara area 

tersebut. Analisis IFE dapat dikembangkan dalam lima langkah : 



1. Buat daftar faktor-faktor internal utama sebagaimana yang 

disebutkandalam proses analisis lingkungan internal. Masukkan 10 

sampai 20 faktor internal, termasuk kekuatan maupun kelemahan 

organisasi. Daftar terlebih dahulu kekuatannya, kemudian 

kelemahannya. Buat sespesifik mingkin dengan menggunakan 

persentase, rasio, dan angka-angka perbandingan. 

2. Berilah pada setiap faktor tersebut bobot yang berkisar dari 0,0 

(tidak penting) sampai 1,0 (sangat penting). Bobot yang diberikan 

pada suatu faktor tertentu menandakan signifinansi relatif faktor 

tersebut bagi keberhasilan industri perusahaan. Terlepas apakah 

faktor utama itu adalah kekuatan atau kelemahan internal, faktor-

faktor yang dianggap memiliki pengaruh paling besar terhadap 

kinerja organisasional harus diberi bobot tertinggi. Jumlah seluruh 

bobot harus sama dengan 1,0. 

3. Berilah peringkat 1 sampai 4 pada setiap faktor untuk 

mengindikasikan apakah faktor tersebut sangat lemah (peringkat = 

1), lemah (peringkat = 2), kuat (peringkat = 3), atau sangat kuat 

(peringkat = 4). Perhatikan bahwa kekuatan harus mendapat 

peringkat 3 atau 4 dan kelemahan harus mendapat peringkat 1 atau 

2. Oleh karenanya, peringkat berbasis perusahaan, sementara bobot 

di langkah 2 berbasis industri.  

4. Kalikan bobot setiap faktor dengan peringkatnya untuk 

menentukan skor bobot bagi masing-masing variabel.  



5. Jumlahkan skor bobot masing-masing variabel untuk memeroleh 

skor bobot total organisasi. 

Terlepas dari berapa banyak faktor yang dimasukkan ke dalam 

analisis IFE, skor bobot total berkisar antara 1,0 sebagai titik rendah 

dan 4,0 sebagai titik tertinggi, dengan skor rata-rata 2,5. Skor bobot 

total di bawah 2,5 mencirikan organisasi yang lemah secara internal, 

sedangkan skor yang secara signifikan berada di atas 2,5 

mengindikasikan posisi internal yang kuat.  

 

 

Tabel 3.2 

Tabel Analisis Evaluasi Faktor Internal (IFE) 

3.5.4. Matriks Internal-Eksternal (IE)  

Matriks Internal-Eksternal (Internal-External Matrix) yaitu 

matriks yang memberikan informasi mengenai posisi berbagai divisi 

suatu organisasi dalam tampilan sembilan sel menurut Fred R. David 

(2011:344), dari sembilan sel tersebut dibagi menjadi tiga kondisi 

perusahaan yang digambarkan seperti dibawah ini.    



 

Tabel 3.3 

Tabel Matrix Internal-Eksternal (IE) 

 
 
Keterangan: 

a. Tumbuh dan membangun (kolom no I, II, IV) 

1. Integrasi kebelakang, depan,dan horizontal  

2. Penetrasi pasar 

3. Pengembangan pasar  

4. Pengembangan produk 

b. Menjaga dan mempertahankan (kolom no III, V, VII) 

1. Penetrasi pasar  

2. Pengembangan produk 

c. Panen dan divestasi (kolom no VI, VIII, IX) 

1. Penciutan  

2. Divestasi 

 

 

 

 



3.5.5. Matriks Strategi Besar  

     Matriks Strategi Besar (Grand Strategy Matrix) telah 

menjadi salah satu alat analisis yang populer untuk merumuskan 

strategi alternatif. Semua perusahaan dapat diposisikan di salah 

satu dari empat kuadran strategi Matriks Strategi Besar. Untuk 

unit-unit bisnis dapat dilakukan hal yang serupa. 

1. Perusahaan yang berada di dalam Kuadran 1 memiliki posisi 

strategis yang sempurna. Dalam kondisi ini, strategi yang sesuai 

adalah konsentrasi pada pasar (penetrasi pasar dan pengembangan 

pasar) dan konsentrasi pada produk (pengembangan produk). 

Apabila perusahaan di Kuadran 1 memiliki sumber daya lebih, 

maka strategi yang efektif adalah integrasi ke belakang, integrasi 

ke depan, atau integrasi horizontal. Ketika suatu perusahaan 

Kuadran 1 terlalu berpatokan dengan satu produk tertentu, 

diversifikasi terkait kiranya dapat membantu mengurangi risiko 

yang berkaitan dengan lini produk yang sempit. Perusahaan di 

Kuadran memiliki sumber daya yang memadai untuk mengambil 

keuntungan dari berbagai peluang eksternal yang muncul di 

berbagai bidang. Mereka bisa mengambil risiko secara agresif 

jika perlu. 

2. Perusahaan yang berada di dalam Kuadran 2 perlu secara serius 

mengevaluasi pendekatan mereka terhadap pasar. Walaupun 

industri mereka tengah tumbuh, mereka tidak mampu bersaing 

secara efektif, dan mereka perlu mencari tahu mengapa 



pendekatan perusahaan saat ini tidak efektif dan bagaimana 

perusahaan dapat memperbaiki daya saingnya. Oleh karena 

perusahaan di Kuadran 2 berada di industri dengan pasar yang 

bertumbuh cepat, biasanya yang menjadi pilihan pertama untuk 

dipertimbangkan adalah strategi insentif (sebagai kebalikan dari 

strategi integratif atau diversifikasi). Namun demikian, jika 

perusahaan kurang memiliki kompetensi khusus atau keunggulan 

kompetitif, maka alternatif lainnya adalah integrasi horizontal. 

Sebagai pilihan terakhir, perusahaan dapat mempertimbangkan 

untuk melakukan divestasi atau melakukan likuidasi. Divestasi 

dapat menyediakan dana yang diperlukan untuk mengakuisisi 

bisnis lain atau membeli kembali saham. 

3. Perusahaan yang berada di dalam Kuadran 3 bersaing di industri 

yang pertumbuhannya lambat serta memiliki posisi kompetitif 

lemah. Perusahaan dalam kondisi ini harus segera membuat 

perubahan drastis untuk menghindari penurunan lebih jauh dan 

kemungkinan likuidasi. Pengurangan (penciutan) biaya dan aset 

yang ekstensif harus dilakukan pertama kali. Strategi alternatifnya 

adalah dengan mengalihkan sumber daya dari bisnis saat ini ke 

bisnis yang lain (diversifikasi). Jika kesemuanya itu gagal, pilihan 

terakhir untuk bisnis di Kuadran 3 adalah divestasi atau likuidasi. 

4. Perusahaan yang berada di dalam Kuadran 4 memiliki posisi 

kompetitif yang kuat namun berada di dalam industri yang 

pertumbuhannya lambat. Perusahaan ini mempunyai kekuatan 



untuk mengadakan program diversifikasi ke bidang-bidang 

pertumbuhan baru yang lebih menjanjikan: karakteristik 

perusahaan di Kuadran 4 memiliki tingkat arus kas yang tinggi 

serta kebutuhan pertumbuhan internal yang terbatas dan sering 

kali dapat menjalankan strategi diversifikasi terkait atau tak 

terkait dengan berhasil. Perusahaan di Kuadran 4 juga bisa 

melakukan usaha patungan. 

 
Sumber: Fred David (2012: 348) 

Gambar 3.1. Matriks Strategi Besar  
  

3.5.6. Matriks QSPM  

Matriks Perencanaan Strategis Kuantitatif (Quantitative 

Strategi Planning Matrix--QSPM) adalah teknik analitis yang 

dirancang untuk menentukan daya tarik relatif dari berbagai 

tindakan alternatif. Teknik ini secara objektif menunjukkan 

strategi mana yang terbaik. Secara konseptual, QSPM 

menentukan daya tarik relatif dari berbagai strategi yang 



dibangun berdasarkan faktor-faktor keberhasilan penting 

eksternal dan internal (David, 2011, 350). 

Komponen utama dari QSPM terdiri dari : alternatif 

alternatif strategi, faktor-faktor utama, bobot, skor, skor daya 

tarik (AS), skor daya tarik total (TAS), dan jumlah keseluruhan 

daya tarik total.   

 

 

 

Tabel 3.4 

Tabel Matriks QSPM 

Menurut David (2011: 352) untuk mengembangkan QSPM, 

dapat dilakukan melalui enam langkah, yaitu : 

1. Buatlah daftar berbagai peluang/ancaman eksternal dan 

kekuatan/kelemahan internal utama di kolom kiri QSPM. 

Informasi ini harus diambil langsung dari analisis IFE dan 

EFE. Masing-masing faktor utama internal dan eksternal yang 

dimasukkan adalah 10.  



2. Berilah bobot pada setiap faktor eksternal dan internal utama 

tersebut. Bobot ini sama dengan bobot yang ada dalam analisis 

IFE dan EFE.  

3. Cermati matriks SWOT dan matriks SPACE, kemudian 

identifikasi berbagai strategi alternatif yang harus 

dipertimbangkan oleh organisasi.  

4. Tentukan skor daya tarik (AS), didefinisikan sebagai nilai 

numerik yang mengindikasikan daya tarik relatif dari setiap 

strategi di rangkaian alternatif tertentu. Secara khusus, skor 

daya tarik harus diberikan pada setiap strategi untuk 

menunjukkan daya tarik relatif satu strategi atas strategi yang 

lain, dengan mempertimbangkan faktor tertentu. Kisaran skor 

daya tarik adalah 1=tidak memiliki daya tarik, 2=daya tariknya 

rendah, 3=daya tariknya sedang, 4=daya tariknya tinggi. Skor 

daya tarik ini diberikan jika faktor tersebut memengaruhi 

pilihan strategi yang dibuat, jika tidak, tidak perlu diberikan 

skor daya tarik.  

5.  Hitunglah skor daya tarik total. Skor daya tarik total (TAS) 

didefinisikan sebagai hasil kali antara bobot (langkah 2) 

dengan skor daya tarik (langkah 4) di setiap baris. Skor daya 

tarik total mengindikasikan data relatif dari setiap strategi 

alternatif, dengan hanya mempertimbangkan dampak faktor 

keberhasilan penting eksternal atau internal yang berdekatan. 



Semakin tinggi skor daya tarik totalnya, semakin menarik pula 

alternatif strategi tersebut. 

6. Hitung jumlah keseluruhan daya tarik total. Jumlahkan skor 

daya tarik total di setiap kolom strategi dari QSPM. Jumlah 

keseluruhan daya tarik total (STAS) menunjukkan strategi 

yang paling menarik di setiap alternatif. Skor yang lebih tinggi 

mengindikasikan strategi yang lebih menarik, mengingat 

semua faktor eksternal dan internal relevan yang dapat 

memengaruhi keputusan strategis. 

 

 

 

 


