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Penelitian ini merupakan studi kasus pada Usaha Kecil Menengah Bagus Agriseta Mandiri Batu 

dengan judul “Analisis SWOT untuk Perumusan Strategi Fungsional Perusahaan”. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis lingkungan internal dan lingkungan eksternal 

dengan menggunakan analisis SWOT, serta membantu perusahaan dalam merumuskan strategi 

fungsional Usaha Kecil Menengah Bagus Agriseta Mandiri Batu. 

Alat analisis yang digunakan penulis untuk mnganalisis lingkungan internal dan lingkungan dan 

merumuskan strategi perusahaan adalah Matriks Internal Factor Evaluation (IFE), Matriks 

External Factor Evaluation (EFE), Matriks Strenght Weakneses Oppourtunity Threat (SWOT), 

Matriks Internal Eksternal, dan Analisis Keuangan. 

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa berdasarkan analisis lingkungan internal yang 

menggunakan matriks IFE didapatkan skor 3,5, sedangkan berdasarkan analisis lingkungan 

eksternal yang yang menggunakan matriks EFE didapatkan skor 3.65. yang mana kedua skor 

tersebut diperoleh dari hasil kuisioner. Untuk memperoleh strategi perusahaan maka langkah 

selanjutnya yang harus dilakukan setelah melakukan analisis lingkungan internal dan eksternal 

adalah memasukan kedua skor dari matrik IFE dan EFE kedalam matriks IE. Maka strategi yang 

sesuai adalah Strategi Intensif, hal ini didasari besarnya peluang yang dimiliki dan kekuatan 

internal yang kondisinya diatas rata-rata. Strategi intensif ini diterjemahkan kedalam area 

fungsional Usaha Kecil Menengah Bagus Agriseta Mandiri Batu melalui pembentukan strategi 

fungsional serta kebijakan fungsional. 

Dari hasil analisis maka penulis merekomendasikan strategi Intensif yang berorientasi pada 

peningkatan penjualan. Penulis juga menerjemahkan strategi umum tersebut kedalam strategi 

fungsional dan kebijakan fungsional dengan tujuan peningkatan efisiensi dan efektifitas 

perusahaan. 

Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis dapat mengimplikasikan bahwa sebaiknya Usaha Kecil 

Menengah Bagus Agriseta Mandiri Batu meningkatkan promosi, melakukan ekspansi penjualan, 

mengembangkan teknologi, mendaftarkan ke instansi yang berwenang dan meningkatkan 

efisiensi serta efektifitas dalam melakukan semua aktifitas perusahaan guna meningkatkan 

penjualan produk Usaha Kecil Menengah Bagus Agriseta Mandiri Batu. 

 


