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II   TINJAUAN PUSTAKA 
 

2.1 Katering 
     Usaha makanan dan minuman adalah salah satu jenis dari 
UKM di negara berkembang, dalam hal ini usaha makanan dan 
minuman lebih spesifik mengarah pada sektor katering (Samir, 
2011). Bisnis katering merupakan bisnis yang memberikan jasa 
pelayanan penyediaan makanan dan minuman (Jubilee, 2010). 
Makanan dan minuman yang disediakan maupun dihidangkan 
pada bisnis katering sering disebut dengan menu. Menu 
makanan yaitu susunan hidangan apakah menu makanan 
sehari-hari, menu sarapan (breakfast), menu makan siang 
(lunch), menu makan malam (dinner), atau makanan selingan 
berupa snack, puding, atau minuman (Ambarini, 2008). 
      Penyedia jasa katering banyak ditemui di kota besar 
maupun kecil, dapat melihat dari iklan, papan nama, dan 
mendapat rekomendasi dari saudara atau kenalan. 
Rekomendasi dari kenalan akan lebih baik karena mereka 
pernah mencoba rasa masakannya, kejujuran dalam jumlah 
masakannya, selain juga pelayanannya (Ayodya, 2008). 
Menurut Soeprapto (2009) bahwa, Menteri Kesehatan Republik 
Indonesia mengeluarkan Permenkes No. 
715/Menkes/SK/V/2003 yang mengatur tentang penyehatan 
makanan pada industri jasa boga atau katering turut serta dalam 
menyediakan makanan yang sehat, bergizi, dan terjamin 
keamanannya untuk dikonsumsi oleh masyarakat. 
     Perkembangan jumlah dan fasilitas, seiring waktu banyak 
usaha katering yang hadir dengan spesialisasi usaha. Penyedia 
jasa katering bersaing ketat dalam variasi makanan, rasa 
makanan yang enak, servis yang memuaskan, bahkan bersaing 
dalam harga. Terdapat berbagai macam katering antara lain  
(Ayodya, 2008): 
1. Jasa Katering Pesta 

Katering pesta merupakan jenis katering yang sudah sejak 
lama ada untuk melayani pesanan makan hajatan atau acara 
tertentu. Servis yang diberikan berupa penyediaan makanan 
dalam jumlah tertentu yang dihidangkan baik secara 
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prasmanan, dengan kedai dan juga menyediakan fasilitas 
penyediaan makanan ala carte. 

2. Jasa Katering Rantangan 
Jenis katering yang melayani penyediaan makanan aneka 
menu dalam rantang. Servis yang diberikan berupa 
penyediaan makanan seperti nasi dan lauk pauk untuk 
makanan setiap hari bagi rumah tangga dan karyawan yang 
membutuhkan makan siang. 

3. Jasa Katering Perusahaan atau Pabrik 
Katering ini menyediakan makanan bagi karyawan 
perusahaan, pabrik dan sebagainya bentuk penyediaan 
makanannya dapat menggunakan rantang atau prasmanan. 
Servis yang diberikan khusus bagi perusahaan atau pabrik 
yang memiliki banyak karyawan untuk penyediaan makan 
siang karyawan. 

4.Jasa Katering Transportasi 
Katering ini khusus bagi perusahaan transportasi yang ingin 
menyediakan fasilitas makan bagi penumpangnya. 
Perusahaan transportasi yang menjadi kliennya seperti 
perusahaan transportasi pesawat terbang, kereta api, kapal 
laut, bahkan bus-bus antarkota. 

5. Jasa Katering Menu Tertentu 
Jasa katering ini merupakan penyedia makanan dalam menu 
tertentu saja, penyediaanya dapat dalam bentuk prasmanan, 
kedai ataupun boks.  
 

2.2 Manajemen Strategi 
     Strategi merupakan tindakan yang bersifat incremental 
(senantiasa meningkat) dan terus menerus, serta dilakukan 
berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan oleh 
para pelanggan di masa depan (Umar, 2008). Menurut Devi 
(2012) bahwa, setiap perusahaan, baik yang bergerak di bidang 
jasa maupun nonjasa dalam melakukan kegiatan bisnis 
memerlukan strategi yang mampu menempatkan perusahaan 
pada posisi terbaik. Strategi merupakan salah satu faktor kunci 
yang menentukan keberhasilan suatu perusahaan dalam 
mencapai tujuan. Strategi yang tepat mampu menjadi alat dalam 
menghadapi segala perubahan-perubahan eksternal 
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perusahaan, serta memberdayakan apa yang dimiliki 
perusahaan. 
    Manajemen strategi sebagai proses, merupakan 
implementasi dari upaya mencapai tujuan organisasi dengan 
memanfaatkan seluruh sumber daya yang ada, baik sumber 
daya manusia maupun fasilitas yang dimiliki organisasi atau 
perusahaan (Murniati, 2009). Menurut Ahdiyana (2010) dalam 
Santhi (2013) mengatakan bahwa, manajemen strategi lebih 
dari sekedar membuat dan mengimplementasikan perencanaan 
strategi, melainkan suatu proses yang bersifat terus menerus 
dan mencakup seluruh aktivitas yang dilakukan untuk membuat 
rencana, tindakan, dan kebijakan-kebijakan untuk mencapai 
tujuan dan misi organisasi. Sistem manajemen strategi pada 
dasarnya merupakan sistem untuk membangun masa depan 
perusahaan (Mulyadi, 2007). 
     Menurut Sukinah (2010), sistem manajemen strategi paling 
sedikit harus memiliki tiga proses yaitu perencanaan, 
penerapan, dan pengawasan strategi. Perencanaan strategi 
meliputi pengembangan visi, misi dan tujuan organisasi. 
Pengidentifikasian peluang dan ancaman dari luar serta 
kekuatan dan kelemahan organisasi, pengembangan alternatif 
strategi dan penentuan strategi yang sesuai. Penerapan strategi 
yaitu penentuan sasaran-sasaran operasional tahunan, 
kebijakan organisasi, memotivasi sumber daya manusia, dan 
mengalokasikan sumber-sumber daya lainnya agar strategi 
yang telah ditetapkan dapat dijalankan. Pengawasan atau 
pengendalian strategi yaitu usaha-usaha untuk memantau atau 
memonitor seluruh proses dan hasil dari perencanaan dan 
penerapan strategi. Suatu kegiatan evaluasi atau kontrol strategi 
dilakukan pula pengukuran kerja individu dan organisasi serta 
pengambilan tindakan perbaikan atau pengayaan jika 
diperlukan. 
 
2.3 Analisis Strenght, Weakness, Opportunity, Threat 
(SWOT) 

2.3.1 Analisis Lingkungan Internal 
     Lingkungan internal terdiri dari kekuatan dan kelemahan 
yang ada di dalam organisasi  tetapi biasanya tidak dalam 
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pengendalian jangka pendek dari manajemen puncak 
(Murniati, 2009). Analisis internal perusahaan dikenal juga 
dengan nama analisis profil perusahaan (Suyanto, 2007). 
Menurut Wulandari (2009) bahwa, pendekatan fungsional 
mengategorisasikan analisis internal sebagai berikut: 
1. Pemasaran 
     Pengembangan program pemasaran mencakup 4 strategi, 

yaitu (Suyanto, 2007):  
a. Strategi Produk 

Produk merupakan barang atau jasa yang bisa ditawarkan 
di pasar untuk mendapatkan perhatian, permintaan, 
pemakaian, atau konsumsi yang dapat memenuhi 
keinginan atau kebutuhan (Fuad, 2006). Strategi produk 
dapat dilihat dari reputasi perusahaan, pangsa pasar, 
kualitas produk, keanekaragaman produk, merek produk, 
kemasan produk, model produk, ukuran produksi, dan 
garansi produk (Suyanto, 2007). 

b. Strategi Harga 
Harga merupakan sesuatu yang harus diberikan oleh 
pelanggan untuk mendapatkan keunggulan yang 
ditawarkan oleh bauran pemasaran perusahaan (Cannon 
et al., 2009). Maka, salah satu prinsip dalam penentuan 
harga adalah penitikberatan pada kemauan pembeli 
terhadap harga yang telah ditentukan dengan jumlah yang 
cukup menutup biaya-biaya yang telah dikeluarkan 
beserta persentase laba yang diinginkan (Fuad, 2006). 

c. Strategi Saluran Distribusi 
Saluran distribusi merupakan saluran yang digunakan oleh 
produsen untuk menyalurkan produk sampai ke konsumen 
atau berbagai aktivitas perusahaan yang mengupayakan 
agar produk sampai ke tangan konsumen (Fuad, 2006). 
Menurut Suwarno (2006), keputusan saluran distribusi 
merupakan salah satu keputusan paling kritis yang 
dihadapi manajemen sebab  sangat mempengaruhi 
semua keputusan pemasaran yang lain. 

d. Strategi Promosi 
Promosi merupakan cara yang digunakan seseorang atau 
perusahaan untuk memperkenalkan produk atau jasa 
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yang dihasilkan kepada masyarakat atau pelanggan 
(Soedarmo, 2006). Tujuan promosi harus didefinisakan 
secara jelas karena paduan promosi yang tepat 
bergantung pada apa yang ingin dicapai perusahaan 
(Cannon et al., 2009)  

2. Kondisi Keuangan dan Akunting 
Kekuatan dan kelemahan keuangan dapat dilihat dari aset, 
ketersediaan modal, arus kas, stabilitas keuangan, 
hubungan dengan pemilik dan investor, kemampuan 
berhubungan dengan bank, besarnya modal ditanam, 
keuntungan  yang diperoleh (nilai saham), efektivitas dan 
efisiensi sistem akuntansi untuk perencanaan biaya 
anggaran dan keuntungan dan sumber pendapatan 
perusahaan (Suyanto, 2007). 

3. Produksi 
Kekuatan dan kelemahan produksi atau operasi merupakan 
kegiatan yang berkaitan dengan aset dan biaya untuk 
mengubah masukan ke dalam bentuk produk akhir, fasilitas 
perusahaan, skala ekonomi, kapasitas produksi, 
kemampuan berproduksi tepat waktu, keahlian dalam 
berproduksi, biaya bahan baku dan ketersediaan pemasok, 
lokasi, layout, optimalisasi fasilitas, persediaan, penelitian 
dan pengembangan, hak paten, merk dagang, proteksi 
hukum, pengendalian operasi dan efisiensi serta biaya 
manfaat peralatan (Suyanto, 2007). 

4. Sumber Daya Manusia 
Ketersediaan sumber daya manusia di dalam 
perkembangan teknologi industri tampak berperan sekali. 
Walaupun teknologi secanggih apapun tidak dapat berjalan 
jika tidak diproses oleh manusia (Sirait, 2006). Ketersediaan 
sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk pelaksanaan 
tugas-tugas pada masa-masa yang akan datang adalah 
sangat penting untuk memastikan bahwa kegiatan 
perusahaan dapat terlaksana dengan baik (Hariandja, 
2007). 

5. Struktur Organisasi dan Manajemen 
Struktur organisasi merupakan alat atau instrumen para 
manajer perusahaan untuk mengarahkan dan 
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mengoordinasikan kegiatan dan operasi. Struktur organisasi 
menentukan kaitan antar tugas-tugas yang harus 
dilaksanakan serta membagi-bagi otoritas atau wewenang 
dan tanggung jawab kepada para manajer (Bastian, 2006). 
Pada waktu organisasi menghadapi lingkungan stabil dan 
kompetisi tidak begitu tajam, kekuasaan dalam organisasi 
terpusat di tangan manajemen puncak, dan delegasi 
wewenang kepada manajemen tingkat bawah dilaksanakan 
secara terbatas (Mulyadi, 2007). 

2.3.2 Analisis Lingkungan Eksternal 
     Analisis lingkungan eksternal akan menghasilkan peluang 
dan ancaman (Suyanto,2007). Lingkungan eksternal 
merupakan gambaran kondisi suatu kekuatan yang berada di 
luar perusahaan dimana perusahaan tidak mempunyai 
pengaruh sama sekali terhadapnya (uncontrolable) sehingga 
perubahan-perubahan yang terjadi pada lingkungan ini akan 
mempengaruhi kinerja semua perusahaan dalam industri 
tersebut (Murniati, 2009). Analisis lingkungan eksternal 
merupakan lingkungan yang terdiri dari semua pelaku dan 
kekuatan yang mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk 
melakukan transaksi secara efektif dengan pasar sasaran. 
Lingkungan eksternal terdiri dari lingkungan mikro dan 
lingkungan makro sebagai berikut (Suyanto, 2007): 
1. Lingkungan Mikro, suatu perusahaan terdiri dari beberapa 

pelaku dalam lingkungan yang berhubungan dekat dengan 
perusahaan dan mempengaruhi kemampuannya untuk 
melayani pasar pada khususnya yaitu: 

a. Pemasok 
Para pemasok merupakan komponen penting lain dalam 
sebuah jaringan dukungan profesional. Sebuah usaha 
baru harus memperlihatkan prestasi yang baik dengan 
para pemasok guna membangun hubungan yang baik 
serta memastikan ketersediaan material dan persediaan 
lain yang memadai (Hisrich et al., 2008). Bagian 
pembelian berperan besar dalam menemukan pemasok 
yang dapat memenuhi kebutuhan tersebut dalam jangka 
waktu dan biaya yang wajar (Sarosa, 2009). 
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b. Pesaing 
Menurut Utomo (2010), analisis pesaing memungkinkan 
suatu organisasi menilai apakah organisasi tersebut dapat 
bersaing dengan sukses di dalam suatu pasar yang 
memberikan peluang-peluang. Ketika organisasi-
organisasi bersaing untuk mendapatkan konsumen yang 
sama dan mencoba untuk memenangkan pangsa-pangsa 
dari pihak lainnya, semuanya harus bereaksi dan 
mengantisipasi tindakan-tindakan pesaing mereka 
(Bateman, 2008). 

c. Produk Subtitusi 
Menurut Foris (2015), produk subtitusi merupakan 
persoalan mencari produk lain yang dapat menjalankan 
fungsi yang sama seperti produk dalam industri. Produk 
pengganti dapat memberikan pilihan bagi pelanggan atau 
pembeli dan akan mengurangi keuntungan perusahaan 
(Utomo, 2010). 

d. Pelanggan 
Pelanggan merupakan organisasi atau seseorang yang 
mempunyai beberapa  kepentingan tertentu terhadap 
suatu produk atau jasa (Hadi, 2007). Menurut Utomo 
(2010), pelanggan terdiri dari pelanggan individual dan 
pelanggan organisasi. Suatu industri tertentu mungkin 
terdapat beberapa perantara pelanggan antara industri 
dengan pemakai atau konsumen akhir, namun juga ada 
industri atau perusahaan yang menjual secara langsung 
kepada konsumen akhir. 

e. Pendatang Baru 
Munculnya pendatang baru dalam suatu bisnis merupakan 
hal yang alamiah. Intensitas masuknya pendatang baru 
ditentukan oleh tingkat hambatan yang ditemui bila ingin 
memasuki industri (Jusuf, 2007). Tentu saja gangguan 
yang datang dari para pendatang baru tidak akan mereka 
baiarkan begitu saja menggerogoti pangsa pasar yang 
mereka miliki (Wibowo, 2005). 

2. Lingkungan Makro, terdiri dari kekuatan-kekuatan sosial 
yang lebih besar yang mempengaruhi seluruh komponen 
lingkungan mikro antara lain: 
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a. Lingkungan Demografis 
Demografis yaitu ukuran-ukuran dari berbagai ciri orang-
orang yang terdiri atas kelompok-kelompok atau unit-unit 
sosial lainnya. Kelompok-kelompok kerja, organisasi-
organisasi, negara-negara, pasar-pasar, dan masyarakat 
dapat dijelaskan secara statistik, dengan merujuk pada 
usia para anggota, gender,  ukuran keluarga, penghasilan, 
pendidikan, pekerjaan mereka, dan lain sebagainya 
(Bateman, 2008). Perkembangan demografi merupakan 
titik awal dalam mengamati potensi pasar ritel (Ma’ruf, 
2006) 

b. Lingkungan Alam atau Fisik  
Lingkungan fisik menunjukkan kelangkaan bahan mentah 
tertentu, peningkatan biaya energi, peningkatan angka 
pencemaran, dan peningkatan campur tangan pemerintah 
dalam pengelolaan sumber daya alam (Suyanto, 2007). 
Keadaan alam, dalam kaitannya dengan sumber daya 
alam, lingkungan, dan sebagainya (Fuad, 2006).. 

c. Lingkungan Ekonomi 
Lingkungan ekonomi sangat memengaruhi kemampuan 
para manajer untuk berfungsi secara efektif dan berperan 
dalam menentukan pilihan-pilihan strategis mereka. Suku 
bunga dan tingkat inflasi memengaruhi ketersediaan dan 
biaya modal, kemampuan untuk ekspansi, harga-harga, 
biaya-biaya, dan permintaan konsumen untuk berbagai 
produk. Tingkat pengangguran memengaruhi ketersediaan 
tenaga kerja dan upah yang harus dibayarkan 
perusahaan, demikian juga permintaan produk (Bateman, 
2008). 

d. Lingkungan Teknologi 
Suatu perusahaan tidak dapat berhasil tanpa 
menggabungkan teknologi mengagumkan yang ada dan 
terus berkembang dalam strategi bisnisnya. Kemajuan-
kemajuan teknologi menciptakan produk-produk baru, 
teknik-teknik produksi baru, dan cara-cara yang lebih baik 
dalam mengelola bisnis dan berkomunikasi. Selain itu, 
teknologi baru juga memberikan cara-cara untuk 
mengelola bisnis dan berkomunikasi. Sistem informasi 
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manajemen (SIM) yang terkomputerisasi membuat 
informasi tersedia ketika diperlukan (Bateman, 2008). 

e. Lingkungan Politik atau Hukum 
Lingkungan politik, dalam kaitannya dengan menjaga 
stabilitas perekonomian negara, menciptakan iklim usaha 
yang menjanjikan prospek cerah, dan sebagainya. 
Sedangkan hukum merupakan peraturan perundang-
undangan yang berlaku, yang mengatur kepastian usaha, 
perlindungan hak-hak serta aturan tertentu seperti UU 
perburuhan, perpajakan, dan sebagainya (Fuad, 2006). 
Menunjukkan peningkatan yang berarti dalam jumlah dan 
macam peraturan yang berkenaan dengan perubahan 
teknologis, pengawasan yang lebih ketat dari lembaga 
pemerintah, dan pertumbuhan kelompok-kelompok 
kepentingan dari masyarakat (Suyanto, 2007). 

f. Lingkungan Sosial atau Budaya 
Lingkungan sosial dan budaya, dalam kaitannya dengan 
nilai-nilai yang berlaku di masyarakat, yang dapat 
bertindak sebagai kontrol sosial dunia usaha ataupun 
sebagai pendukung dunia usaha (Fuad, 2006). 
Lingkungan sosial atau budaya menunjukkan 
kecenderungan jangka panjang ke arah pemenuhan 
kepuasan pribadi, hubungan lebih terbuka dan tidak resmi, 
dan orientasi yang lebih duniawi (Suyanto, 2007). 
 

2.4 Matriks Internal-Eksternal (IE) 
     Matriks Internal-Eksternal (IE) merupakan salah satu alat 
manajemen strategis yang digunakan untuk menganalisis 
kondisi kerja dan posisi strategis suatu bisnis. Matriks IE 
berdasarkan analisis faktor internal dan eksternal yang 
digabungkan menjadi satu model. Matriks IFE juga memberikan 
dasar untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi hubungan 
keterkaitan. Matriks internal factor evaluation (IFE) digunakan 
dalam perumusan strategi. Matriks IFE bersama-sama dengan 
matriks external factor evaluation (EFE) merupakan alat 
formulasi strategi yang dapat digunakan untuk mengevaluasi 
bagaimana sebuah perusahaan mengidentifikasi kekuatan dan 
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kelemahan internal perusahaan serta peluang dan ancaman 
eksternal perusahaan (Bhandari, 2013). 
     Matriks IE pada berbagai organisasi bisnis terdiri dari 
sembilan sel. Matriks  IE didasarkan pada dua dimensi kunci 
adalah skor bobot matriks IFE total pada sumbu X dan skor 
bobot EFE total pada sumbu Y. Penyusunan matriks EFE 
sebagai alat analisis lingkungan eksternal dan disusunnya 
matriks IFE sebagai alat analisis internal. Perolehan skor bobot 
total dua matriks ini memungkinkan untuk menyusun matriks IE. 
Matriks IE dapat dibagi menjadi tiga wilayah utama yang 
memiliki implikasi strategi yang berbeda sebagai berikut (Rao, 
2008): 
1. Tumbuh dan Membangun (Grow and Build) 
     Bisnis dapat dipertahankan dengan cara yang terbaik 

menggunakan strategi Grow and Build. Strategi yang 
dilaksanakan seperti penetrasi pasar, pengembangan pasar, 
dan pengembangan produk atau strategi integratif seperti 
integrasi ke belakang, integrasi ke depan dan integrasi 
horizontal, dapat ditentukan strategi yang paling tepat untuk 
bisnis. 

2. Tahan dan Memelihara (Hold and Maintain) 
Bisnis dapat dikelola dengan cara yang terbaik menggunakan 
strategi Harvest and Maintain. Penetrasi pasar dan 
pengembangan produk adalah dua strategi yang umum 
digunakan. 

3. Panen dan Divestasi (Harvest and Divest) 
Bisnis dapat dikelola dengan cara yang terbaik menggunakan 
strategi Harvest and Divest yang umumnya meliputi 
perputaran, divestasi, likuidasi, dan lain-lain. 
 

2.5 Matriks Strenght Weakness Opportunity Threat (SWOT) 
    SWOT merupakan singkatan dari strength, weakness, 
opportunity, dan threat atau kekuatan, kelemahan, peluang, dan 
ancaman. Perusahaan seringkali memanfaatkan analisis SWOT 
sebagai bahan refleksi diri sebelum memutuskan untuk memilih 
strategi yang akan diadopsi untuk menghadapi pesaingnya  
Analisis SWOT dapat membantu sebuah perusahaan akan lebih 
mengenal kekuatan dan kelemahannya, serta mampu 
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memprediksi peluang dan ancaman yang mungkin dihadapi 
(Soeherman, 2008). Definisi analisis SWOT menurut Tunggal 
(1994) dalam Apriandes (2013) adalah sebagai berikut: 
1. Peluang (Opportunities) 

Suatu peluang merupakan situasi utama yang 
menguntungkan dalam lingkungan perusahaan. 
Kecenderungan-kecenderungan utama ini adalah salah satu 
peluang identifikasi dari segmen pasar yang sebelumnya 
terlewatkan, perubahan-perubahan dalam keadaan bersaing, 
atau peraturan, hubungan pembeli, perubahan teknologi dan 
hubungan pembeli dan pemasok yang telah diperbaiki dapat 
menunjukkan peluang bagi perusahaan 

2. Ancaman (Threaths) 
Ancaman merupakan rintangan-rintangan utama bagi posisi 
sekarang atau yang diinginkan dari perusahaan. Masuknya 
pesaing baru, pertumbuhan pasar yang lambat, daya tawar 
pembeli dan pemasok utama yang meningkat, perubahan 
teknologi, dan peraturan yang baru atau yang direvisi dapat 
merupakan ancaman bagi keberhasilan suatu perusahaan. 

3. Kekuatan (Strenghts) 
Kekuatan terdiri dari sumber daya, ketrampilan atau 
keunggulan lain yang relatif terhadap pesaing dan kebutuhan 
dari pasar suatu perusahaan layani atau hendak layani. 
Kekuatan merupakan suatu kompetensi yang berbeda 
(destintive competence) yang memberi perusahaan suatu 
keunggulan komparatif (comparative advantage) dalam 
pasar. Kekuatan berkaitan dengan sumber daya, keuangan, 
citra, kepemimpinan pasar, hubungan pembeli atau 
pemasok, dan faktor-faktor lain. 

4. Kelemahan (Weaknesses) 
Kelemahan merupakan keterbatasan atau kekurangan dalam 
sumber daya, ketrampilan, dan kemampuan yang secara 
serius menghalangi kinerja efektif suatu perusahaan. 

    Analisis SWOT dalam perumusan keputusan strategis guna 
penyusunan perencanaan usaha yang baik dengan 
menggunakan salah satu metode SWOT di antara berbagai 
metode yang ada, yaitu matriks SWOT yang merupakan 
rangkuman dari berbagai metode yang dikembangkan oleh 
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Kearns (1992) dalam Yusanto (2008). Menurut Rezabillah 
(2015), matriks SWOT adalah landasan untuk merumuskan 
suatu strategi yang nantinya bisa menjadi kunci keberhasilan 
suatu perusahaan dalam hal pengembangan inovasi produk. 
Penentuan strategi dibutuhkan sasaran variabel kekuatan dan 
kelemahan yang dimiliki oleh produk tersebut selanjutnya 
disesuaikan dengan ancaman dan peluang. 
     Kearns (1992) dalam Yusanto (2008), menampilkan matriks 
SWOT dalam delapan kotak, yaitu dua paling atas adalah kotak 
faktor eksternal (peluang dan ancaman), sedangkan dua kotak 
sebelah kiri adalah faktor internal (kekuatan dan kelemahan). 
Empat kotak lainnya merupakan kotak isu-isu strategis yang 
timbul sebagai hasil titik pertemuan antara faktor-faktor internal 
dan eksternal. Isu-isu strategis pada matriks SWOT yang terdiri 
dari 4 sel yaitu: 
Sel A: Comparative Advantage adalah pertemuan dua elemen 

kekuatan dan peluang sehingga peluang tersebut tidak 
boleh dibiarkan hilang begitu saja, namun sebaliknya 
harus segera diperkuat dengan berbagai perencanaan 
yang mampu mendukungnya. 

Sel B: Mobilization adalah kotak interaksi dan pertemuan antara 
ancaman dari luar yang diidentifikasikan dengan 
kekuatan organisasi. Harus dilakukan mobilisasi sumber 
daya yang merupakan kekuatan organisasi untuk 
memperlunak ancaman dari luar tersebut, bahkan jika 
mungkin mengubahnya jadi peluang. 

Sel C: Divestiment atau Investiment adalah peluang yang 
tersedia sangat meyakinkan namun kemampuan untuk 
menggarapnya tidak dimiliki. Kalau dipaksakan, dapat 
memakan biaya yang cukup besar sehingga akan 
merugikan organisasi. 

Sel D: Damage Control adalah kotak yang paling lemah dari 
semua sel karena merupakan kontak atau titik temu dua 
sisi yang masing-masing lemah. Karenanya, keputusan 
yang salah akan membawa bencana bagi organisasi 
maka perlu mengendalikan kerugian agar tidak menjadi 
lebih parah dari yang diperkirakan. 
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2.6 Quantitative Strategic Planning Matrix (QSPM) 
     Quantitative Strategic Planning Matrix (QSPM) merupakan 
salah satu alat analisis strategi yang memungkinkan untuk 
mengevaluasi strategi alternatif secara objektif, berdasarkan 
kunci keberhasilan faktor internal dan eksternal (Rao, 2008). 
Terdapat dalam beberapa kasus, seorang analis atau eksekutif 
perlu membuat keputusan. Setelah mengumpulkan informasi 
yang cukup, analis harus memposisikan informasi secara 
bersamaan. QSPM yang bertugas menyatukan informasi dari 
tahap input dan tahap penyesuaian untuk membantu analis 
memutuskan secara objektif alternatif apa saja yang dapat 
dilaksanakan. 
     Menurut Putri (2014) bahwa, matriks ini digunakan untuk 
mengevaluasi dan memilih strategi terbaik yang paling cocok 
dengan lingkungan internal dan eksternal. QSPM memiliki 
beberapa kelebihan dan kekurangan yaitu strategi dapat 
diperiksa secara berurutan atau bersamaan, tidak ada batas 
strategi yang dapt diperiksa atau dievaluasi, dan membutuhkan 
ketelitian dalam memadukan faktor-faktor internal dan eksternal 
yang terkait dalam proses keputusan (Ramadhan, 2013). Hal 
tersebut menunjukkan bahwa QSPM merupakan suatu alat 
analisis yang menetapkan kebijakan alternatif suatu organisasi 
(Houston, 2008). Membutuhkan 6 tahap dalam menerapkan 
QSPM yaitu (Rao, 2008): 
1. Membuat daftar faktor eksternal peluang ancaman dan faktor 

internal kekuatan dan kelemahan perusahaan. 
2. Menetapkan bobot untuk masing-masing faktor eksternal dan 

internal. 
3. Mengidentifikasi strategi alternatif yang akan dilaksanakan 

oleh perusahaan. 
4. Menentukan skor kemenarikan. 
5. Menghitung skor kemenarikan, diperoleh dari perkalian bobot 

skor kemenarikan yang sebaris. 
6. Menghitung jumlah total skor kemenarikan pada kolom 

strategi QSPM. 
     Literatur berikut yang mendukung penjelasan paragraf 
sebelumnya bahwa QSPM merupakan alat yang 
direkomendasikan bagi para ahli strategi untuk melakukan 
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evaluasi pilihan strategi alternatif secara objektif, berdasarkan 
key success factors internal eksternal yang telah 
diidentifikasikan sebelumnya. Secara konseptual, tujuan QSPM 
adalah untuk menetapkan kemenarikan relatif dari strategi-
strategi yang bervariasi yang telah dipilih, untuk menentukan 
strategi mana yang dianggap paling baik untuk 
diimplementasikan (Umar, 2008). QSPM merupakan metode 
penelitian yang menggunakan pendekatan kuantitatif. 
Pendekatan kuantitatif merupakan proses analisa kuantifikasi 
dari pendapat-pendapat atau bahasan terhadap lingkungan 
perusahaan, dengan cara mengubah pendapat dan kontribusi 
atau bobot setiap aspek menjadi angka-angka, sehingga bisa 
dianalisis menjadi posisi dalam kuadran matriks (Hutabarat, 
2006). 
 
2.7 Penelitian Terdahulu 
     Arli (2012) melaksanakan penelitian tentang strategi daya 
saing yang dilaksanakan di rumah potong ayam (RPA) PT XYZ. 
Penelitian ini memperoleh hasil bahwa pangsa pasar daging 
ayam hasil RPA di Indonesia merupakan peluang pasar yang 
jenis perdagangan tergolong business to business antara RPA 
dengan restoran cepat saji, industri pengolahan daging ayam 
dan ritel. Konsumen akhir lebih banyak memilih untuk membeli 
daging ayam yang dijual hidup di pasar tradisional dibanding 
dengan membeli daging ayam pada ritel sehingga strategi yang 
tepat adalah strategi fokus diferensiasi. Sektor hilir ayam ras 
broiler serta letak RPA yang strategis berada pada sekitar 
Jakarta merupakan kekuatan yang memiliki bobot tertinggi, 
sedangkan kapasitas produksi yang belum optimal serta pangsa 
pasar yang tergantung pada restoran cepat saji merupakan 
kelemahan yang memiliki bobot tertinggi. Potensi 
perkembangan ritel belmart (unit bisnis yang beroperasi pada 
tingkat ritel untuk melayani pelanggan akhir) serta potensi 
peningkatan konsumsi daging ayam di Indonesia merupakan 
peluang dengan bobot tertinggi, sedangkan jadwal kedatangan 
ayam hidup dari kandang ke RPA dan tingkat susut bobot atau 
jumlah ayam hidup di perjalanan dari kandang ke RPA 
merupakan ancaman bagi RPA.  
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     Afriani et al. (2014) dalam penelitian yang 
mengimplementasikan manajemen strategi di PT Indofood 
Sukses Makmur,Tbk. Penelitian ini dilakukan untuk menguji 
secara komprehensif konsep manajemen strategis Fred R. 
David di PT. Indofood, menggunakan tiga tahap manajemen 
strategis dari Fred. R David. Strategi alternatif terbaik yang 
dapat diterapkan pada perusahaan berdasarkan perhitungan 
matriks QSPM yaitu strategi integrasi horizontal. Strategi 
integrasi horizontal yang dipilih adalah ekspansi dan 
diversifikasi. Analisa hasil menunjukkan konsistensi dengan 
langkah-langkah yang diambil oleh PT. Indofood untuk 
mengembangkan usahanya. PT. Indofood Sukses Makmur,Tbk 
memperluas perusahaan dengan melakukan akuisisi 
perusahaan sebaris (single line) atau baris baru (new line) serta 
usaha bersama dengan perusahaan yang memasok bahan 
baku inti perusahaan. PT. Indofood Sukses Makmur,Tbk 
melaksanakan langkah diversifikasi berkonsentrasi pada bisnis 
yang telah ditetapkan untuk terus berinovasi dan mendirikan 
bisnis baru yang sangat berbeda dari bisnis perusahaan pada 
saat ini. 
     Nejad et al. (2011) dalam penelitian yang mengaplikasikan 
metode TOPSIS dan QSPM pada SWOT di pasar modal Iran.  
Penelitian ini dilakukan sebab pasar modal merupakan pilar 
negara, namun karena keterbatasan yang dinilai masih belum 
layak untuk negara Iran. Pada matriks SWOT. Nilai yang 
diperoleh dari matriks IFE dan EFE, menunjukkan posisi bursa 
efek Iran di bidang strategi keanekaragaman. Strategi ini 
meliputi: mengembangkan aturan pendukung investasi, 
pengembangan instrumen keuangan, penguatan komite risiko 
dengan pemberian otoritas, dan peraturan kebijakan investasi. 
Berdasarkan penilaian rata-rata keberagaman strategi diolah 
dengan matriks QSPM, Mengembangkan pendukung strategi 
investasi untuk mengurangi risiko dan tekanan kompetitif yang 
terpilih. Perhitungan menunjukkan bahwa hasil dari prioritas 
matriks  QSPM juga dapat didukung dengan metode TOPSIS. 
Agar menjadi pasar yang lebih efisien dapat menggunakan 
strategi dari negara-negara lain sehingga pasar saham lebih 
berkembang. 
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