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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Biaya produksi adalah semua pengeluaran ekonomis yang harus di 

keluarkan untuk memproduksi suatu barang. Biaya produksi juga merupakan 

pengeluaran yang di lakukan perusahaan untuk mendapatkan faktor – faktor 

produksi dan bahan baku yang akan di gunakan untuk menghasilkan suatu produk. 

Metode yang digunakan adalah analisis biaya, penerimaan, keuntungan, serta 

efisiensi usaha. Penulis memaparkan beberapa penelitian terdahulu yang relevan 

dengan permasalahan yang akan diteliti tentang analisis produksi minuman 

tradisional dengan studi kasus pada home industry cao Ibu Suratmi di Kota 

Malang. 

Soo (2013) dalam penelitiannya tentang analisis kelayakan usaha industri 

bandeng di Kecamatan Pakal Surabaya menunjukkan bahwa biaya total yang 

dikeluarkan sebesar Rp 890.200,00 per bulan. Penerimaan yang diperoleh industri 

selama satu bulan yaitu Rp 3.600.000,00, sehingga keuntungan yang diperoleh 

selama satu bulan sebesar Rp 2.709.800,00. Profitabilitas atau tingkat keuntungan 

yang diperoleh pada bulan Juni 2013 adalah sebesar 6,148%. Efisiensi dari 

industri tersebut sudah cukup besar, yaitu 4,27. Hal ini berarti setiap modal 

sebesar Rp 100,00 yang diinvestasikan akan diperoleh keuntungan Rp 6,148%. 

Hal ini menunjukkan bahwa setiap Rp1,00 biaya yang dikeluarkan pada awal 

kegiatan usaha mampu memberikan penerimaan sebesar 4,27 kali dari biaya yang 

telah dikeluarkan. Koefisien variasi dari industri bandeng presto sebesar 0,53 

menujukkan bahwa industri bandeng presto tesebut berisiko, karena nilai 

koefisien variasi yang diperoleh lebih besar dari standar koefisien variasi 0,5. 

Batas bawah keuntungan usaha ini sebesar Rp-654.90. Angka ini menunjukkan 

bahwa pengusaha bandeng presto harus berani menanggung kerugian sebesar Rp 

654.90. 

Asri (2010) dalam penelitiannya tentang analisis usaha emping melinjo di 

Kabupaten Magetan menunjukkan bahwa Biaya total industri emping melinjo 
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skala rumah tangga di Kabupaten Magetan adalah sebesar Rp 3.697.399,10 per 

bulan. Penerimaan yang diperoleh sebesar Rp 4.321.000,00 per bulan sehingga 

keuntungan yang diperoleh pengusaha industri emping melinjo adalah sebesar Rp 

623.600,90 per bulan. Profitabilitas usaha industri emping melinjo di Kabupaten 

Magetan adalah sebesar 1,17%, yang berarti usaha industri emping melinjo 

menguntungkan. Industri emping melinjo skala rumah tangga di Kabupaten 

Magetan memiliki nilai koefisien variasi (CV) lebih dari 0,5 yaitu sebesar 0,56 

dan nilai batas bawah keuntungan (L) sebesar – Rp 43.807,00 sehingga usaha 

industri emping melinjo berisiko dengan kemungkinan kerugian sebesar Rp 

43.807,00 per bulan.Industri emping melinjo skala rumah tangga di Kabupaten 

Magetan mempunyai nilai efisiensi lebih dari satu yaitu sebesar 1,17. Hal ini 

berarti bahwa setiap Rp 1,00 yang dikeluarkan pengusaha pada awal kegiatan 

usaha akan mendapatkan penerimaan 1,17 kali dari biaya yang dikeluarkan pada 

akhir kegiatan usaha tersebut. 

Nita (2010) dalam penelitiannya tentang analisis usaha industri rumah 

tangga keripik tempe di Kabupaten Wonogiri menunjukkan bahwa biaya total 

industri rumah tangga keripik tempe di Kabupaten Wonogiri adalah sebesar Rp 

5.164.900,00 per bulan. Penerimaan yang diperoleh sebesar Rp 5.807.300,00 per 

bulan sehingga keuntungan yang diperoleh pengindustri tempe kedelai adalah 

sebesar Rp 642.400,00 per bulan. Industri rumah tangga keripik tempe di 

Kabupaten Wonogiri yang dijalankan sudah efisien yang mempunyai nilai 

efisiensi lebih dari satu yaitu sebesar 1,12. Hal ini berarti bahwa setiap Rp 1,00 

yang dikeluarkan produsen pada awal kegiatan usaha akan mendapatkan 

penerimaan 1,12 kali dari biaya yang dikeluarkan pada akhir kegiatan usaha 

tersebut. Industri rumah tangga keripik tempe di Kabupaten Wonogiri memiliki 

nilai koefisien variasi (CV) lebih dari 0,5 yaitu sebesar 1,21 dan nilai batas bawah 

keuntungan (L) sebesar minus Rp 918.600,00 sehingga industri keripik tempe 

berisiko tinggi dengan kemungkinan kerugian sebesar Rp 918.600,00. per bulan. 

Widiyanto (2010) dalam penelitiannya tentang analisis usaha industri 

kerupuk di Kabupaten Boyolali menunjukkan bahwa biaya total yang dikeluarkan 

sebesar Rp 45.967.695,16 per bulan. Penerimaan yang diperoleh sebesar Rp 
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50.225.806,45 per bulan, sehingga keuntungan yang diperoleh produsen kerupuk 

sebesar Rp 4.282.498,39 per bulan. Profitabilitas usaha industri kerupuk di 

Kabupaten Boyolali sebesar 9,31%, yang berarti usaha industri kerupuk 

menguntungkan. Usaha industri kerupuk di Kabupaten Boyolali mempunyai nilai 

efisiensi lebih dari 1 yaitu sebesar Rp 1,09. Hal ini berarti bahwa setiap Rp 1,00 

yang dikeluarkan produsen pada awal kegiatan usaha akan mendapatkan 

penerimaan Rp 1,09 kali dari biaya yang dikeluarkan pada akhir kegiatan usaha 

tersebut. Usaha industri kerupuk tersebut mempunyai nilai koefisien variasi (CV) 

lebih dari 0,5 yaitu sebesar 0,74 dan nilai batas bawah keuntungan (L) sebesar Rp 

-2.072.562,59 sehingga usaha industri kerupuk mempunyai peluang risiko 

kerugian. 

Strategi pemasaran adalah pengambilan keputusan-keputusan tentang biaya 

pemasaran, bauran pemasaran, alokasi pemasaran dalam hubungan dengan 

keadaan lingkungan yang diharapkan dan kondisi persaingan. Penulis 

memaparkan beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan 

yang akan diteliti tentang analisis strategi pemasaran minuman tradisional dengan 

studi kasus pada home industry cao Ibu Suratmi di Kota Malang. 

Mardhatillah (2015) dalam penelitiannya tentang analisis strategi pemasaran 

untuk meningkatan penjualan di sebuah perusahaan di Padang menunjukkan 

bahwa untuk faktor-faktor peluang nilai skornya adalah 1,8 dan faktor ancaman 

bernilai 1,15. Selanjutnya nilai dari faktor kekuatan adalah 1,6 dan nilai 

kelemahan adalah 1,1. Maka dapat diketahui bahwa nilai peluang diatas nilai 

ancaman dan memiliki selisih (+) 0,65 sementara selisih nilai antara kekuatan dan 

kelemahan adalah 0,5. Strategi pemasaran yang digunakan antara lain berupaya 

maksimal dalam mempromosikan produk unggulan, berusaha lebih aktif 

mendekati segmen pasar dan calon pembeli potensial serta mengikuti beberapa 

kegiatan sehingga produk-produk dikenal luas di kalangan masyarakat kota 

Padang, berusaha dengan keras menjaga dan mempertahankan citra produk yang 

sudah dikenal baik dan terjamin. Strategi pemasaran yang sebaiknya dilakukan 

antara lain meningkatkan penjualan produk yang sama kepada pasar atau segmen 

baru, meningkatkan kegiatan promosi dan distribusi pemasaran untuk tetap 
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menjaga konsumen yang lama serta meraih calon konsumen potensial, membuat 

layanan konsumen (customer care) yang akan cepat dan tanggap mendengar 

keluhan dan kritikan konsumen, berinovasi untuk memperkaya varian dan rasa 

produk yang sudah ada sehingga banyak pilihan buat konsumen di segmen yang 

sudah ada maupun untuk segmen baru, meningkatkan kualitas SDM yang dimiliki 

yang tidak langsung berkontribusi membantu mendongkrak tingkat penjualan 

produk-produk. 

Purwandari (2015) dalam penelitiannya tentang analisis QSPM sebagai 

landasan menentukan strategi pemasaran pada SMK di Surakarta menyatakan 

bahwa pada lingkungan internal SMK memiliki kekuatan pada biaya pendidikan, 

tenaga pengajar, promosi, pangsa pasar, lokasi dan pelayanan. Faktor kelemahan 

yang dimiliki adalah status dan akreditasi, fasilitas sekolah, serta riset dan 

pengembangan. Pada lingkungan eksternal SMK berada pada struktur persaingan 

yang baik, lingkungan yang mendukung, pertumbuhan minat konsumen atau 

siswa ke jurusan pendidikan yang semakin meningkat dan perilaku konsumen 

yang semakin kritis. Faktor ancamannya adalah pada perubahan teknologi yang 

semakin berkembang pesat. Hasil analisis QSPM adalah strategi prioritas yang 

dapat dilakukan oleh SMK adalah strategi peningkatan fasilitas sarana dan 

prasarana pendidikan dan peningkatan kualitas tenaga pengajar. 

Ningrum et al. (2014) dalam penelitiannya tentang perencanaan strategi 

pengembangan perusahaan menggunakan metode QSPM di KUD Kota Malang 

menyatakan bahwa nilai rata-rata IFE adalah sebesar 3,415 dan nilai rata-rata 

matriks EFE adalah sebesar 2,407. KUD tersebut berada pada posisi kuadran IV 

menunjukkan strategi yang diperlukan untuk perusahaan saat ini adalah grow and 

build strategy. Menunjukkan bahwa perusahaan saat ini membutuhkan strategi 

untuk dapat tumbuh lebih baik dan juga dapat mengembangkan perusahaan 

menjadi lebih baik. Strategi yang dapat diterapkan oleh perusahaan saat ini adalah 

strategi intensif, strategi integratif, dan strategi konsentrasi. Alternatif strategi 

dengan nilai TAS tertinggi merupakan strategi yang perlu dilaksanakan terlebih 

dahulu oleh perusahaan. Hasil kuesioner menunjukkan bahwa nilai TAS tertinggi 

adalah alternatif strategi tentang peninjauan kembali terhadap sistem manajemen. 
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Alternatif strategi tersebut karena KUD memerlukan perbaikan terlebih dahulu 

terhadap manajemen yang ada kemudian melaksanakan strategi yang lainnya. 

Strategi tentang peninjauan kembali manajemen perusahaan yang dapat 

diterapkan terlebih dahulu oleh KUD. Strategi selanjutnya adalah diversifikasi 

produk, penetrasi pasar, penyusunan badan litbang, pengembangan produk, 

pelatihan karyawan, eksploitasi pasar dan produk, serta strategi tentang 

penggunaan penggunaan peralatan atau teknologi terkini. 

Athori dan Supriyono (2013) dalam penelitiannya tentang strategi 

pemasaran produk snack di Kediri menyatakan bahwa strategi pemasaran yang 

dilakukan adalah menekankan pertambahan produk, pasar, dan fungsi perusahaan. 

Lebih pada upaya peningkatan efisiensi dalam rangka peningkatan kinerja dan 

keuntungan. Berdasarkan analisis SWOT, posisi perusahaan berada pada kuadran 

I. Hal tersebut berarti perusahaan mempunyai peluang lingkungan sebesar 1,30 

dan kekuatan internal sebesar 1,20, maka strategi yang sesuai untuk dilakukan 

adalah strategi agresif atau strategi ekspansi untuk memaksimalkan kekuatan 

internal dan eksternal perusahaan. Strategi alternalif yang paling tepat dengan 

menggunakan strategi S-O yaitu menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan 

peluang, diantaranya mempertahankan harga produk yang kompetitif, 

memaksimalkan jaringan kinerja agen, melakukan program kemitraan dengan 

perusahaan besar penyalur dan pemasok, dan melakukan penetrasi pasar untuk 

memperluas pangsa pasar. 

Wijaya (2013) dalam penelitiannya tentang analisis strategi pemasaran 

produk rengginang di Kabupaten Banyuwangi memaparkan bahwa startegi 

pemasaran yang dilakukan dengan pemasaran langsung dan tidak langsung. Hasil 

analisis matrik IFE kekuatan utama perusahaan adalah produk yang berkualitas, 

sedangkan kelemahan utama yang dimiliki oleh home industry tersebut adalah 

minimnya modal yang dimiliki. Total skor matrik IFE sebesar 2,380 dibawah skor 

bobot total 2,5, mengindikasikan bahwa lemahnya posisi internal perusahaan 

dalam mengatasi kelemahan yang ada dengan kekuatan yang dimilikinya. Hasil 

analisis matrik EFE yaitu peluang utama yang dimiliki oleh perusahaan adalah 

tingginya loyalitas konsumen terhadap produk. Ancaman utama dari perusahaan 
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adalah banyaknya produk substitusi. Total skor matrik EFE diperoleh sebesar 

2,943 di atas skor bobot total 2,5, mengindikasikan bahwa perusahaan mampu 

merespon dengan baik faktor eksternal dengan memanfaatkan peluang yang ada 

untuk mengatasi ancaman. Hasil dari penilaian matrik IE menunjukkan posisi 

pada sel V. Strategi yang tepat adalah menjaga dan mempertahankan. Strategi 

yang dapat diterapkan adalah strategi penetrasi pasar, pengembangan pasar, dan 

produk. Hasil analisis SWOT menghasilkan 8 alternatif strategi yaitu: 1) 

Mempertahankan harga dan meningkatkan kualitas produk untuk meningkatkan 

kepuasan dan loyalitas konsumen. 2) Menjalin kerjasama dengan agen distributor 

yang potensial untuk menambah pangsa pasar. 3) Memanfaatkan lokasi yang 

strategis untuk menarik pelanggan yang potensial. 4) Menciptakan produk dengan 

bentuk dan cita rasa yang baru. 5) Mejalankan sistem manajemen organisasi 

internal perusahaan. 6) Membangun atau menyewa kios di tempat-tempat yang 

strategis untuk meningkatkan penjualan. 7) Melakukan kegiatan promosi dan 

iklan untuk menarik pelanggan potensial dan memperluas daerah pemasaran. 8) 

Membangun dan mengembangkan usaha patungan (Joint Venture) dengan pihak 

yang menyediakan modal dan bahan baku untuk meningkatkan kapasitas 

produksi. Berdasarkan hasil analisis matrik QSPM, dari delapan alternatif strategi 

yang ada terdapat satu alternatif strategi yang diprioritaskan untuk dilakukan oleh 

perusahaan yaitu mempertahankan harga dan meningkatkan kualitas produk untuk 

meningkatkan kepuasan dan loyalitas konsumen dengan skor TAS sebesar 6,445. 

Rahmat (2012) dalam penelitiannya tentang analisis strategi pemasaran pada 

perusahaan di Makassar menyatakan bahwa strategi utama adalah strategi growth 

(perkembangan) yaitu dapat mengembangkan dealer dan bengkelnya dengan cara 

mengembangkan kemampuan tenaga pekerja serta memanfaatkan promosi yang 

lebih baik. Berdasarkan matriks SWOT diperoleh beberapa pengembangan 

melalui pertimbangan faktor internal dan eksternal perusahaan yang dapat 

bermanfaat bagi kemajuan perusahaan. 

Putri (2010) dalam penelitiannya tentang strategi pemasaran tahu di Kota 

Surakarta memaparkan bahwa faktor kekuatan pemasaran tahu di Kota Surakarta 

adalah pengalaman usaha di bidang industri tahu, hubungan yang baik antar 
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pengusaha, saluran distribusi yang pendek, kualitas produk tahu baik, kontinuitas 

produksi terjamin. Faktor kelemahan adalah modal usaha terbatas, tingkat 

pendidikan yang masih rendah, tidak adanya keragaman produk, promosi terbatas, 

pengelolaan kurang higienis, belum melaksanakan pengawasan dan evaluasi 

secara baik, limbah belum dikelola secara optimal. Faktor peluang adanya 

perhatian dari pemerintah, adanya kepercayaan dari konsumen, kontinuitas bahan 

baku terjamin, pedagang membantu memperluas pemasaran, perkembangan 

teknologi pengolahan pangan. Faktor ancaman meliputi implementasi kebijakan 

atau peraturan rendah, proses yang rumit untuk mendapatkan pinjaman modal dari 

Dinas Koperasi, adanya persaingan kualitas dan kuantitas tahu antar industri tahu, 

adanya fluktuasi harga bahan baku. Alternatif strategi yang diterapkan yaitu 

strategi S-O peningkatan kualitas produk dengan pemanfaatan perkembangan 

teknologi untuk menjaga kepercayaan konsumen, membentuk asosiasi atau serikat 

pengusaha tahu guna menjaga bargaining position terhadap pemasok. Strategi W-

O meningkatkan volume penjualan melalui diversifikasi produk dengan 

memanfaatkan kebijakan mengenai kuliner, peningkatan kualitas SDM melalui 

program-program dari pemerintah. Strategi S-T meningkatkan kualitas dan 

menjaga kontinuitas produk dengan manajemen produksi yang baik untuk 

meningkatkan daya saing, meningkatkan efisiensi pemasaran dengan menjalin 

kemitraan. Strategi W-T penggunaan SOP secara sederhana guna keefektifan dan 

efissien, peningkatan jejaring permodalan dan promosi melalui kemasan produk 

serta peningkatan SDM. Prioritas strategi yang dapat diterapkan berdasarkan 

analisis matriks QSP adalah meningkatkan volume penjualan melalui diversifikasi 

produk dengan memanfaatkan kebijakan mengenai kuliner. 

Latif (2009) dalam penelitiannya tentang strategi pemasaran rumah makan 

di Jakarta Timur menyatakan analisis terhadap bauran pemasaran yang telah 

dilakukan pada rumah makan tersebut meliputi bauran produk, harga, promosi, 

dan distribusi. Strategi pemasaran yang dilakukan ialah mengoptimalkan sistem 

manajemen perusahaan guna meningkatkan keunggulan perusahaan, melakukan 

kegiatan promosi dengan penyebaran brosur di perumahan sekitar rumah makan 

yang artinya melakukan penetrasi pasar dan harus lebih kreatif dalam 
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memanfaatkan peluang, memperbaiki citra rumah makan dengan fokus pada 

kualitas suatu pemasaran produk. Total nilai matrik pada kekuatan memiliki skor 

1,650 sedangkan nilai matrik kelemahan menunjukkan skor 0,701, artinya rumah 

makan tersebut mampu menutupi kelemahan yang ada. Matrik IFE menunjukkan 

bahwa faktor internal yang memiliki kekuatan terbesar adalah menu yang 

disajikan yang memiliki cita rasa yang khas. Kesimpulan yang diperoleh dari 

matrik EFE adalah rumah makan tersebut telah memanfaatkan peluang yang ada 

untuk menutupi faktor yang menjadi ancaman. Skor peluang yaitu 1,627 

dibandingkan faktor ancaman yang hanya 0,729. Beberapa peluang besar yang 

bisa dimanfaatkan belum menjadi prioritas karena rumah makan tersebut belum 

bisa memanfaatkan pertumbuhan perumahan di sekitar lokasi. Ancaman terberat 

yaitu adanaya persaingan waralaba yang mulai meningkat. Faktor ancaman yang 

ada belum begitu berpengaruh karena skor ancaman 0,729, akan tetapi hal tersebut 

dapat meningkat dan menjadi ancaman yangs serius. 

Kesamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu ialah menganalisis 

produksi dengan mengetahui efisiensi home industry dapat dengan menghitung 

R/C ratio (Return Cost ratio) serta menganalisis strategi pemasaran suatu home 

industry dengan metode analisis SWOT dan QSPM. Hal tersebut dilakukan untuk 

memperoleh strategi pemasaran yang tepat guna meningkatkan daya saing dan 

meningkatkan area pemasarannya serta mengembangkan usaha. 

 

2.2 Kajian Pustaka 

2.2.1 Cincau Hitam 

Cincau adalah gel serupa agar-agar yang diperoleh dari perendaman daun 

(atau organ lain) tumbuhan tertentu dalam air. Gel terbentuk karena daun 

tumbuhan tersebut mengandung karbohidrat yang mampu mengikat molekul-

molekul air. Kata cincau berasal dari dialek Hokkian sienchau yang lazim 

dilafalkan di kalangan Tionghoa di Asia Tenggara. Cincau sebenarnya adalah 

nama tumbuhan (Mesona spp.) yang menjadi bahan pembuatan gel ini (Pitojo dan 

Zumiati, 2005). 
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Bahan baku cincau hitam adalah ekstrak tanaman jenggelan (Mesona 

palutris) yang telah dikeringkan. Daun janggelan mengandung nilai gizi yang 

cukup baik per 100 gramnya, terutama ditinjau dari kandungan mineral dan 

vitaminnya. Cincau hitam merupakan bahan makanan yang sangat minim 

kandungan gizinya. Kandungan terbesar adalah air, hampir mencapai 98 %. 

Tanaman cincau hitam (Mesona palustris BI) atau janggelan adalah salah 

satu makanan tradisional Indonesia yang digunakan sebagai obat herbal dan 

sebagai minuman sejak zaman dahulu. Cincau hitam memiliki kandungan 

senyawa bioaktif yang terkandung didalamnya seperti antioksidan, flavonoid, 

alkaloid, fenol, dan lain-lain. Kandungan senyawa bioaktif dari cincau hitam 

tersebut menjadikan cincau hitam sebagai salah satu dari makanan fungsional 

yang mampu berperan sebagai imunomodulator, hepatoprotektor, antihipertensi, 

antihiperkolesterol, dan lain-lain (Wahyono et al., 2015). 

Tanaman cincau hitam atau dikenal dengan nama janggelan, merupakan 

salah satu jenis tanaman cincau yang banyak dibudidayakan dan dimanfaatkan 

oleh masyarakat di Indonesia. Tanaman cincau hitam dapat tumbuh dengan baik 

pada dataran menengah hingga dataran tinggi. Tanaman cincau hitam 

dibudidayakan secara serius di Kabupaten Blitar, Jawa Timur dan Kabupaten 

Bogor, Jawa Barat. Industri cincau hitam terdapat di Surakarta, Jawa Tengah dan 

di Jakarta. Pohon janggelan yang telah dipanen selanjutnya dikeringkan dengan 

cara menghamparkannya di atas permukaan tanah, hingga warnanya berubah dari 

hijau menjadi cokelat tua. Tanaman cincau yang telah kering inilah yang 

merupakan bahan baku utama pembuatan cincau hitam. 

2.2.2 Produksi 

Produksi merupakan suatu kegiatan yang dikerjakan untuk menambah nilai 

guna suatu benda atau menciptakan benda baru sehingga lebih bermanfaat dalam 

memenuhi kebutuhan. Kegiatan menambah daya guna suatu benda tanpa 

mengubah bentuknya dinamakan produksi jasa. Kegiatan menambah daya guna 

suatu benda dengan mengubah sifat dan bentuknya dinamakan produksi barang. 

Produksi bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia untuk mencapai 

kemakmuran. Kemakmuran dapat tercapai jika tersedia barang dan jasa dalam 
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jumlah yang mencukupi. Orang atau perusahaan yang menjalankan suatu proses 

produksi disebut produsen. 

2.2.3 Biaya Produksi 

Biaya produksi adalah semua pengeluaran ekonomis yang harus di 

keluarkan untuk memproduksi suatu barang. Biaya produksi juga merupakan 

pengeluaran yang di lakukan perusahaan untuk mendapatkan faktor – faktor 

produksi dan bahan baku yang akan di gunakan untuk menghasilkan suatu produk 

(Anonim, 2013). Biaya produksi meliputi unsur bahan baku atau bahan dasar, 

bahan pembantu, upah tenaga kerja, penyusutan peralatan produksi, biaya 

penunjang, biaya pemasaran, dan pajak. Biaya dapat digolongkan sesuai dengan 

tingkah lakunya dalam hubungannya dengan perubahan volume kegiatan yang 

dikelompokkan menjadi biaya tetap, biaya variabel, dan biaya semivariabel. 

2.2.3.1 Biaya Tetap (Fixed Cost) 

Biaya tetap adalah biaya yang jumlah totalnya tetap konstan, tidak 

dipengaruhi oleh perubahan volume kegiatan atau aktivitas sampai dengan 

tingkatan tertentu. Biaya tetap per unit berbanding terbalik secara proporsional 

dengan perubahan volume kegiatan atau kapasitas. Semakin tinggi tingkat 

kegiatan, maka semakin rendah biaya tetap per unit. Semakin rendah tingkat 

kegiatan, maka semakin tinggi biaya tetap per unit. Contoh biaya tetap adalah 

biaya peralatan produksi, biaya sewa lahan, biaya sewa gedung, dan lain-lain. 

2.2.3.2 Biaya Variabel (Variable Cost) 

Biaya variabel adalah biaya yang jumlah totalnya berubah secara sebanding 

(proporsional) dengan perubahan volume kegiatan. Semakin tinggi volume 

kegiatan atau aktivitas, maka secara proporsional semakin tinggi pula total biaya 

variabel. Semakin rendah volume kegiatan, maka secara proporsional semakin 

rendah pula total biaya variabel. Contoh biaya variabel adalah biaya pembelian 

bahan baku, biaya bahan bakar, biaya bahan pembungkus, dan sebagainya. 

2.2.3.3 Biaya Semivariabel (Semivariable Cost atau Mixed Cost) 

Biaya semivariabel adalah biaya yang mempunyai elemen biaya tetap dan 

biaya variabel di dalamnya. Elemen biaya tetap merupakan jumlah biaya 

minimum untuk menyediakan jasa sedangkan elemen biaya variabel merupakan 
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bagian dari biaya semivariabel yang dipengaruhi oleh volume kegiatan. Biaya 

semivariabel jumlah totalnya berubah sesuai dengan perubahan volume kegiatan, 

akan tetapi tingkat perubahannya tidak proporsional atau sebanding. Semakin 

tinggi volume kegiatan, semakin tinggi pula jumlah biaya semivariabel, Semakin 

rendah volume kegiatan semakin rendah pula jumlah biaya semivariabel, tetapi 

perubahannya tidak proporsional dengan perubahan volume kegiatan. Contoh 

biaya semivariabel adalah biaya listrik, biaya telepon dan biaya air. 

2.2.4 Total Biaya 

Biaya total adalah keseluruhan biaya yang dikeluarkan untuk produksi. 

Biaya total merupakan penjumlahan dari biaya tetap dan biaya variabel (biaya 

tidak tetap). Menurut Soekartawi (1995), rumus untuk menghitung besarnya biaya 

yang digunakan dalam suatu usaha yang berfungsi sebagai analisis biaya yaitu : 

TC = FC + VC 

Keterangan : TC : Total Cost (Total Biaya, dihitung Rp/ proses produksi) 

FC : Fix Cost (Biaya Tetap, dihitung Rp/ proses produksi) 

VC : Variable Cost (Biaya Variabel, dihitung Rp/ proses produksi) 

2.2.5 Penerimaan 

Penerimaan adalah pembayaran yang diterima perusahaan dari penjualan 

barang atau jasa. penerimaan total adalah hasil perkalian antara jumlah barang 

yang dijual dengan harga barang tersebut (yang nilainya tergantung dari jumlah 

barang), atau secara matematis dapat ditulis sebagai berikut :  

TR = P x Q 

Keterangan : TR : Total Revenue (Penerimaan Total, dihitung Rp/ proses 

produksi) 

 Q : Quantity (Kuantitas, dihitung unit/ proses produksi) 

 P : Price (Harga, dihitung Rp/proses produksi)  

Semakin banyak jumlah produk yang dihasilkan maupun semakin tinggi 

harga per unit produk yang bersangkutan,maka penerimaan total yang diterima 

produsen akan semakin besar. Sebaliknya jika produk yang dihasilkan sedikit dan 

harganya rendah maka penerimaan total yang diterima oleh produsen semakin 

kecil. 
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2.2.6 Keuntungan 

Keuntungan adalah penerimaan total dikurangi biaya total. Keuntungan 

ditentukan oleh dua hal yaitu penerimaan dan biaya. Jika perubahan penerimaan 

lebih besar dari pada perubahan biaya dari setiap output, maka keuntungan yang 

diterima akan meningkat. Jika perubahan penerimaan lebih kecil dari pada 

perubahan biaya, maka keuntungan yang diterima akan menurun. Keuntungan 

akan maksimal jika perubahan penerimaan sama dengan perubahan biaya. 

Keuntungan (π) dapat dihitung dengan rumus :  

π = TR – TC 

Keterangan : π : Profit (Keuntungan usaha yang diperoleh, dihitung Rp/ proses 

 produksi) 

TR : Total Revenue (Penerimaan Total, dihitung Rp/ proses 

produksi) 

TC : Total Cost (Total Biaya, dihitung Rp/ proses produksi)  

Keuntungan (profit) adalah tujuan utama dalam pembukaan usaha yang 

direncanakan. Semakin besar keuntungan yang diterima, semakin layak usaha 

yang dikembangkan. Didasarkan pada perkiraan dan perencanaan produksi dapat 

diketahui pada jumlah produksi berapa perusahaan mendapat keuntungan dan 

pada jumlah produksi berapa pula perusahaan mendapat kerugian. 

2.2.7 Efisiensi 

Pendapatan yang tinggi tidak selalu menunjukkan efisiensi yang tinggi, 

karena kemungkinan pendapatan yang besar tersebut diperoleh dari investasi yang 

besar. Efisiensi mempunyai tujuan memperkecil biaya produksi per satuan produk 

yang dimaksud agar memperoleh keuntungan yang optimal. Cara yang ditempuh 

untuk mencapai tujuan tersebut adalah memperkecil biaya keseluruhan dengan 

mempertahankan tingkat produksi yang telah dicapai atau memperbesar produksi 

tanpa meningkatkan biaya keseluruhan. Salah satu cara yang dapat digunakan 

untuk mengetahui efisiensi industri rumah tangga dapat dengan menghitung R/C 

Rasio (Return Cost Ratio). Secara sistematis untuk mengetahui tingkat efisiensi 

digunakan rumus: 
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R/C Rasio = TR/ TC 

Menurut Soekartawi (1995) kriteria yang digunakan dalam penentuan 

efisiensi usaha adalah :  

a. R/C > 1 berarti usaha sudah dijalankan secara efisien.  

b. R/C = 1 berarti usaha yang dijalankan dalam kondisi titik impas/Break 

Event Point (BEP). 

c. R/C < 1 berarti usaha tidak dijalankan secara efisien. 

2.2.8 Pemasaran 

Pemasaran adalah salah satu kegiatan pokok yang dilakukan oleh 

perusahaan dalam upaya mempertahankan kelangsungan hidup dan 

mengembangkan perusahaannya yaitu untuk memperoleh laba dari kegiatan 

perusahaannya. Berhasil tidaknya suatu perusahaan dalam pencapaian tujuan yang 

diinginkannya bergantung pada kemampuan perusahaan dalam menjalankan 

berbagai fungsi pada bidang dalam perusahaan, seperti bidang pemasaran, 

keuangan, produksi, dan manajemen maupun bidang-bidang lain yang 

dimilikinya, yang sekiranya memiliki pengaruh penting dalam menunjang 

keberhasilan pencapaian tujuan perusahaan tersebut (Wijaya, 2013). 

Menurut Kotler dan Armstrong (2008) pada umumnya pemasaran 

dipandang sebagai tugas untuk menciptakan, memperkenalkan, dan menyerahkan 

barang kepada konsumen baik konsumen perorangan maupun berkelompok. 

Definisi pemasaran itu sendiri adalah proses sosial dan manajerial di mana 

pribadi atau organisasi memperoleh memperoleh apa yang mereka butuhkan dan 

inginkan melalui penciptaan dan pertukaran nilai dengan yang lain. 

2.2.9 Strategi Pemasaran 

Strategi pemasaran adalah pengambilan keputusan-keputusan tentang biaya 

pemasaran, bauran pemasaran, alokasi pemasaran dalam hubungan dengan 

keadaan lingkungan yang diharapkan dan kondisi persaingan. Strategi pemasaran 

merupakan hal yang sangat penting bagi perusahaan dimana strategi pemasaran 

merupakan suatu cara mencapai tujuan dari sebuah perusahaan, karena potensi 

untuk menjual proposisi terbatas pada jumlah orang yang mengetahui hal tersebut. 

Dalam menjalankan usaha kecil khususnya diperlukan adanya pengembangan 
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melalui strategi pemasarannya. Saat kondisi kritis justru usaha kecil yang mampu 

memberikan pertumbuhan terhadap pendapatan masyarakat. 

Terdapat tiga faktor utama yang menyebabkan terjadinya perubahan strategi 

dalam pemasaran yaitu : 

1. Daur hidup produk 

Strategi harus disesuaikan dengan tahap-tahap daur hidup, yaitu tahap 

perkenalan, tahap pertumbuhan, tahap kedewasaan dan tahap kemunduran. 

2. Posisi persaingan perusahaan di pasar 

Strategi pemasaran harus disesuaikan dengan posisi perusahaan dalam 

persaingan, apakah memimpin, menantang, mengikuti atau hanya 

mengambil sebagian kecil dari pasar. 

3. Situasi ekonomi 

Strategi pemasaran harus disesuaikan dengan situasi ekonomi dan 

pandangan kedepan, apakah ekonomi berada dalam situasi makmur atau 

inflasi tinggi. 

Pada umumnya perusahaan menempati posisi bersaing yang berbeda-beda. 

Dalam posisi bersaing ada beberapa strategi yang bisa diterapkan, yaitu: 

1. Strategi Pemimpin Pasar (Market Leader) 

Strategi pemimpin pasar adalah perusahaan yang diakui oleh yang 

bersangkutan sebagai pemimpin. Karakteristik dari pemimpin pasar adalah 

memiliki pangsa pasar yang terbesar dalam pasar produk yang relevan. 

Keunggulannya dari perusahaan ini adalah dalam hal pengenalan produk 

baru, perubahan harga, cakupan saluran distribusi dan intensitas promosi. 

Pada perusahaan yang masuk pada strategi pemimpin pasar, perusahaan 

selalu ingin menjadi nomer satu. Sikap ini mendorong mengembangkan 

pasar secara keseluruhan, melindungi pasar, dan memperluas pangsa pasar. 

2. Strategi Penantang Pasar (Market Challenger) 

Strategi penantang pasar adalah perusahaan nomer dua yang secara 

konstan mencoba untuk memperbesar pangsa pasar mereka, yang dalam 

usaha tersebut mereka berhadapan secara terbuka dan langsung dengan 

pemimpin pasar. Karakteristik penantang pasar adalah biasanya dilihat dari 
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sudut volume penjualan dan laba serta berupaya menemukan kelemahan 

pihak pemimpin pasar atau perusahaan lainnya. Dan kemudian 

menyerangnya baik secara langsung maupun tidak langsung. Ada dua hal 

pokok yang perlu direncanakan dengan cermat oleh penantang pasar, yaitu 

menentukan lawan dan sasaran strategi dan memilih strategi penyerangan. 

3. Strategi Pengikut Pasar (Market Follower) 

Strategi pengikut pasar adalah perusahaan yang mngambil sikap tidak 

mengusik pemimpin pasar dan hanya berpuas dengan cara 

menyesuaikan diri terhadap kondisi-kondisi pasar. Perusahaan yang 

memakai strategi pengikut pasar juga perlu merumuskan strategi untuk 

pertumbuhan dan berusaha agar tidak mengundang balasan dari perusahaan 

lain. 

4. Strategi Penggarap Relung Pasar (Market Nicher) 

Strategi penggarap relung pasar adalah strategi dimana perusahaan 

yang mengkhususkan diri melayani sebagian pasar yang diabaikan besaran 

dan menghindari bentuk penyerangan dengan perusahaan lain. 

Menurut Rangkuti (2006) pada prinsipnya strategi dapat dikelompokkan 

berdasarkan tiga tipe strategi yaitu : 

1. Strategi manajemen meliputi strategi yang dapat dilakukan oleh manajemen 

dengan orientasi pengembangan strategi secara makro misalnya strategi 

pengembangan produk, strategi penetapan harga, strategi akuisisi, strategi 

pengembangan pasar dan strategi mengenai keuangan, dan sebagainya. 

2. Strategi investasi merupakan kegiatan yang berorientasi pada investasi 

misalnya apakah perusahaan melakukan strategi pertumbuhan yang agresif 

atau berusaha mengadakan penetrasi pasar, strategi bertahan, strategi 

pembangunan kembali suatu divisi baru atau strategi divestasi, dan 

sebagainya. 

3. Strategi bisnis sering disebut juga strategi bisnis secara fungsional karena 

strategi ini berorientasi pada fungsi-fungsi kegiatan manajemen misalnya 

strategi pemasaran, strategi produksi atau operasional, strategi distribusi, 
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strategi organisasi, dan strategi-strategi yang berhubungan dengan 

keuangan. 

Bauran pemasaran atau marketing mix merupakan elemen utama dalam 

strategi pemasaran yang terdiri empat variabel yaitu produk, harga, promosi, 

dan sistem distribusi yang merupakan sebuah inti dari sistem pemasaran dalam 

perusahaan. Bauran pemasaran merupakan alat merencanakan, melaksanakan, 

mengatur tujuan utama pemasaran dan strategi suatu organisasi. Penerapan bauran 

pemasaran sebagai alat dan fungsi pemasaran ditekankan untuk mempertukarkan 

nilai. Nilai yang dimaksud adalah sesuatu yang dibutuhkan oleh pihak tertentu dan 

diperlukan pengorbanan untuk mendapatkannya. 

Kotler dan Armstrong (2008) menerangkan bahwa bauran pemasaran 

meliputi sebagai berikut : 

a. Produk (Product) 

Produk adalah kombinasi barang atau jasa yang ditawarkan perusahaan 

kepada pasar sasaran. 

b. Harga (Price) 

Harga adalah jumlah uang yang harus dibayarkan pelanggan untuk 

memperoleh produk atau jasa. 

c. Distribusi atau Tempat (Place) 

Tempat meliputi kegiatan perusahaan yang membuat produk atau jasa 

tersedia bagi pelanggan sasaran. 

d. Promosi (Promotion) 

Promosi adalah aktivitas yang menyampaikan manfaat produk atau jasa dan 

membujuk pelanggan untuk membelinya. 

2.2.10 Analisis Lingkungan Perusahaan 

Analisis lingkungan perusahaan terbagi menjadi dua jenis, yaitu analisis 

lingkungan internal dan eksternal. 

a. Analisis Lingkungan Internal Perusahaan 

Analisis lingkungan internal dilakukan untuk mengetahui tingkat daya 

saing perusahaan berdasarkan kondisi internal perusahaan berdasarkan 

kondisi internal perusahaan. Faktor internal perusahaan sepenuhnya dapat 
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dikendalikan sehingga kelemahan yang diketahuinya dapat diperbaiki. 

Analisis internal dikenal sebagai rantai nilai yang memposisikan perusahaan 

pada matrik strategi generik dan menemukan keunggulan bersaing 

perusahaan melalui analisa kompetensi inti. Rantai nilai mensyaratkan 

bahwa untuk mencapai suatu margin, perusahaan harus didukung oleh 

kegiatan utama dan penunjang. Kegiatan utama merupakan aktivitas utama 

perusahaan, meliputi fungsi : 

1) Logistik Kedalam 

Aktivitas perusahaan yang berkaitan dengan penerimaan, penyimpanan, 

informasi mengenai gudang, persediaan atau jadwal pengiriman. 

2) Operasi 

Aktivitas perusahaan yang berkaitan dengan transformasi input produksi 

menjadi produk akhir yang meliputi permesinan, perakitan, pengetesan, 

pengepakan, dan pemeliharaan mesin atau peralatan. 

3) Logistik Keluar 

Aktivitas perusahaan yang berkaitan dengan pengumpulan, 

penyimpanan, dan distribusi produk ke konsumen. 

4) Pemasaran dan Penjualan 

Menyediakan fasilitas sehingga konsumen dapat membeli produk, dan 

mencakup pula kegiatan seperti periklanan, penjualan, penentuan harga, 

jalur distribusi, dan promosi. 

5) Pelayanan 

Menyediakan pelayanan untuk memelihara, dalam hal ini nilai dari 

produk mencakup instalasi, pelatihan, penyediaan suku cadang, 

perbaikan, dan pemeliharaan. 

Fungsi penunjang merupakan aktivitas pendukung perusahaan yang 

meliputi : 

1) Pengadaan 

Merupakan fungsi yang mencakup semua prosedur pembelian dengan 

pemasok, yang melibatkan antar perusahaan. 
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2) Pengembangan Teknologi 

Tidak hanya pengembangan teknologi dalam hal mesin dan proses saja 

tetapi juga pengetahuan atau keahlian, prosedur, dan sistem. 

3) Manajemen Sumber Daya Manusia 

Semua aktivitas perekrutan, pelatihan, pengembangan, dan penilaian 

tenaga kerja. 

4) Infrastruktur Perusahaan 

Meliputi manajemen secara umum, perencanaan dan keuangan, 

pengendalian kualitas, dan sistem informasi. Infrastruktur perusahaan 

mendukung semua aktivitas rantai nilai, yang dapat membantu 

perusahaan dalam mencapai keunggulan bersaing. 

Komponen utama untuk mencapai keunggulan bersaing adalah 

kompetensi inti perusahaan yang mengandalkan aset atau skill. Kompetensi 

inti yang merepresentasikan kesatuan aset dan teknologi, perusahaan akan 

mampu membentuk nilai optimal bagi konsumen maupun perusahaan, 

memposisikan diri secara khas atas pesaing, kemampuan memperluas pasar, 

dan antisipasi proaktif terhadap perusahaan. 

b. Analisis Lingkungan Eksternal Perusahaan 

Analisis lingkungan eksternal mencakup pemahaman berbagai faktor 

di luar perusahaan yang mengarah pada munculnya kesempatan bisnis atau 

ancaman bagi perusahaan. Bagi pengembangan strategik, analisis ini di 

butuhkan tidak hanya terbatas pada rincian analisis kesempatan dan 

ancaman, melainkan untuk menentukan dari mana dan untuk apa hasil 

analisis itu digunakan. Manajer puncak membutuhkan diagnosis lebih lanjut 

atas hasil analisis lingkungan eksternal. 

1) Lingkungan umum (General Environment) 

Adalah suatu lingkungan dalam lingkungan eksternal organisasi yang 

menyususun faktor-faktor yang memiliki ruang lingkup luas. Faktor-

faktor tersebut diantaranya adalah : 
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a) Ekonomi 

Berpengaruh terhadap penentuan jumlah permintaan produk dan 

besarnya biaya yang di keluarkan untuk menghasilkan produk 

perusahaan. 

b) Faktor Sosial 

Mempengaruhi suatu perusahaan mencakup keyakinan, nilai, sikap, 

opini yang berkembang, dan gaya hidup dari orang-orang di 

lingkungan di mana perusahaan beroperasi. 

c) Faktor Politik dan hukum 

Faktor politik dan hukum mendefinisikan parameter-parameter hukum 

dan bagaimana pengaturan perusahaan harus beroperasi. 

d) Faktor Teknologi 

Adanya perubahan teknologi dapat mendorong munculnya 

kesempatan bisnis dan perbaikan upaya pencapaian tujuan organisasi, 

tapi dapat juga sebagai ancaman bagi kelangsungan produk yang 

sudah ada. 

e) Faktor Pemerintah 

Peran pemerintah dalam mekanisme penyampaian produk dari 

produsen ke konsumen sangat besar. Alat kendali pemerintah melalui 

berbagai paket kebijakan fiskal dan moneter ternyata cukup efektif 

untuk mempengaruhi dinamika bisnis. 

f) Faktor Demografi 

Faktor demografi ini diantaranya adalah ukuran populasi, struktur 

umum, distribusi geografis percampuran etnis serta distribusi 

pendapatan. 

2) Lingkungan Industri 

Lingkungan industri adalah tingkatan dari lingkungan eksternal 

organisasi yang menghasilkan komponen-komponen yang secara normal 

memiliki implikasi yang relatif lebih spesifik dan langsung terhadap 

operasionalisasi perusahaan. Analisis lingkungan industri jauh lebih 

penting dan lebih menentukan aturan persaingan di bandingkan dengan 
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analisis lingkungan umum, karena kekuatan lingkungan umum dalam 

mempengaruhi persaingan sifatnya sangat relatif. 

2.2.11 Matrik Internal Factor Evaluation (IFE) dan External Factor 

Evaluation (EFE) 

Hal yang perlu dilakukan dalam melakukan analisis lingkungan adalah 

mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang ada dalam 

perusahaan yang mungkin akan mempengaruhi pertumbuhan perusahaan dalam 

mencapai tujuannya. 

Metode yang sering digunakan yaitu matrik Internal Factor Evaluation 

(IFE) yang digunakan untuk meringkas dan mengevaluasi kekuatan dan 

kelemahan utama dalam area-area fungsional bisnis, dan juga menjadi landasan 

untuk mengidentifikasi serta mengevaluasi hubungan diantara area tersebut. 

Sedangkan matrik External Factor Evaluation (EFE), digunakan untuk meringkas 

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

pemerintahan, hukum, alam, teknologi, dan kompetitif (David, 2010). 

2.2.12 Matrik Internal-Eksternal (IE Matriks) 

Matrik Internal-Eksternal ini dikembangkan dari model General Electric 

(GE-Model). Parameter yang digunakan meliputi parameter kekuatan internal 

perusahaan dan pengaruh eksternal yang dihadapi perusahaan. Tujuan penggunaan 

model ini adalah untuk memperoleh strategi bisnis di tingkat korporasi yang lebih 

detail (Rangkuti, 2006).  

Identifikasi 9 sel strategi perusahaan, menurut Rangkuti (2006) pada 

prinsipnya kesembilan sel itu dapat dikelompokkan menjadi tiga strategi utama, 

yaitu: 

1. Growth strategy (Strategi pertumbuhan) yang merupakan pertumbuhan 

perusahaan itu sendiri (sel 1, 2, 5) atau upaya diversifikasi (sel 7 dan 8) 

Strategi tersebut didesain untuk mencapai pertumbuhan, baik dalam 

penjualan, aset atau profit, atau kombinasi dari ketiganya. Hal ini dapat 

dicapai dengan cara menurunkan harga, mengembangkan produk baru, 

menambah kualitas produk atau jasa, atau meningkatkan akses ke pasar 

yang lebih luas. Usaha yang dapat dilakukan adalah dengan cara 
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meminimalkan biaya (minimize cost) sehingga dapat meningkatkan profit. 

Cara ini merupakan strategi terpenting apabila kondisi perusahaan tersebut 

dalam pertumbuhan yang cepat dan terdapat kecenderungan pesaing untuk 

melakukan perang harga dalam usaha untuk meningkatkan pangsa pasar. 

Dengan demikian, perusahaan yang belum mencapai critical mass 

(mendapat profit dari large scale production) akan mengalami kekalahan, 

kecuali jika perusahaan ini dapat memfokuskan diri pada pasar tertentu yang 

menguntungkan.  

2. Stability strategi adalah strategi yang diterapkan tanpa mengubah arah 

strategi yang diterapkan. 

3. Retenchment strategy adalah usaha memperkecil atau mengurangi usaha 

yang dilakukan oleh perusahaan. Yaitu pada sel 3,6, dan 9. 

Berikut adalah penjelasan mengenai ke sembilan strategi yang terdapat pada 

matrik IE : 

1. Sel I (Konsentrasi melalui integrasi vertikal) 

Pertumbuhan melalui konsentrasi dapat dicapai melalui integrasi 

vertikal dengan cara backward integration (mengambil alih fungsi supplier) 

atau dengan cara forward integration (mengambil alih fungsi distributor). 

Hal ini merupakan strategi utama untuk perusahaan yang memiliki posisi 

kompetitif pasar yang kuat (high market share) dalam industri yang berdaya 

tarik tinggi. 

Agar dapat meningkatkan kekuatan bisnisnya atau posisi 

kompetitifnya, perusahaan ini harus melaksanakan upaya meminimalkan 

biaya dan operasi yang tidak efisien untuk mengontrol kualitas serta 

distribusi produk. Integrasi vertikal dapat dicapai baik melalui sumber daya 

internal maupun eksternal. 

2. Sel II dan V (Konsentrasi melalui integrasi horizontal) 

Strategi pertumbuhan melalui strategi horizontal adalah kegiatan 

untuk memperluas perusahaan dengan cara membangun di lokasi yang lain 

dan meningkatkan jenis produk serta jasa. Jika perusahaan tersebut berada 

dalam industri yang sangat atraktif (Sel II), tujuannya untuk meningkatkan 
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penjualan dan profit, dengan cara memanfaatkan keuntungan economics of 

scale baik dalam produksi maupun pemasaran. Sementara jika perusahaan 

ini berada dalam moderate attractive industry, strategi yang diterapkan 

adalah konsolidasi (Sel V). Tujuannya relatif lebih defensif, yaitu 

menghindari kehilangan penjualan dan kehilangan profit. Perusahaan yang 

berada di sel ini dapat memperluas pasar, fasilitas produksi dan teknologi 

melalui pengembangan internal maupun eksternal melalui akuisisi atau joint 

ventures dengan perusahaan lain dalam industri yang sama. 

3. Sel III (Turnaround) 

Strategi ini tepat bagi perusahaan pada daya tarik industri tinggi ketika 

masalah- masalah perusahaan mulai dirasakan tapi belum kritis. Strategi ini 

dilakukan oleh perusahaan dengan cara melakukan penghematan pada 

operasional perusahaan. 

4. Sel IV Stability 

Strategi berdiam diri mungkin tepat untuk dijadikan sebagai strategi 

sementara yang memungkinkan bagi perusahaan untuk menggabungkan 

semua sumber daya yang dimilikinya setelah mengalami pertumbuhan yang 

cepat dari suatu industri yang kemudian menghadapi suatu masa depan yang 

tidak pasti. 

5. Sel VI Divestasi 

Merupakan strategi yang tepat bagi perusahaan yang berada pada 

posisi kompetisi lemah dan dengan daya tarik industri menengah. 

6. Sel VII (Diversifikasi konsentris) 

Strategi pertumbuhan melalui diversifikasi umumnya dilaksanakan 

oleh perusahaan yang memiliki kondisi competitive position sangat kuat 

tetapi nilai daya tarik industrinya sangat rendah. Perusahaan berusaha 

memanfaatkan kekuatannya untuk membuat produk baru secara efisien 

karena perusahaan ini memiliki kemampuan manufaktur dan pemasaran 

yang baik. Prinsipnya adalah untuk menciptakan sinergi dengan harapan 

bahwa dua bisnis secara bersama-sama dapat menciptakan lebih banyak 

profit daripada jika melakukannya sendiri-sendiri. 
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7. Sel VIII (Diversifikasi konglomerat) 

Strategi pertumbuhan melalui kegiatan bisnis yang tidak saling 

berhubungan dapat dilakukan jika perusahaan menghadapi competitive 

position yang tidak begitu kuat (average) dan nilai daya tarik industrinya 

sangat rendah. Kedua faktor tersebut memaksa perusahaan itu melakukan 

usahanya ke dalam perusahaan lain. Tetapi, pada saat perusahaan tersebut 

mencapai tahap matang, perusahaan yang hanya memiliki competitive 

position rata-rata cenderung akan menurun kinerjanya. Untuk itu strategi 

diversifikasi konglomerat sangat diperlukan. Tekanan strategi ini lebih pada 

sinergi finansial daripada product market sinergy. 

8. Sel IX Bangkrut atau likuiditas 

Likuiditasi adalah strategi yang dilakukan dengan menjual sebagian 

atau seluruh perusahaan atau produk perusahaan yang ada dengan tujuan 

mendapatkan uang untuk membayar seluruh obligasi perusahaan dan 

kemudian menyerahkan sisanya pada pemegang saham. 

2.2.13 Analisis SWOT 

Analisis SWOT merupakan suatu teknik perencanaan strategi yang 

bermanfaat untuk mengevaluasi kekuatan (strength) dan kelemahan (weakness) 

serta peluang (opportunity) dan ancaman (threat) dalam suatu proyek, baik proyek 

yang sedang berlangsung maupun dalam perencanann proyek baru. 

Analisis SWOT (Strength - Weakness - Opportunity - Threat) merupakan 

identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi 

pemasaran. Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan 

kekuatan dan peluang, namun secara simultan dapat meminimalkan kelemahan 

dan ancaman (Rangkuti, 2006). Kekuatan adalah kemampuan internal, sumber 

daya, dan faktor situasional positif yang dapat membantu perusahaan melayani 

pelanggannya dan mencapai tujuannya. Kelemahan adalah keterbatasan internal 

dan faktor situasional negatif yang dapat menghalangi performa perusahaan. 

Peluang adalah faktor atau tren yang menguntungkan pada lingkungan eksternal 

yang dapat digunakan perusahaan untuk memperoleh keuntungan. Ancaman 
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adalah faktor pada lingkungan eksternal yang tidak menguntungkan yang 

menghadirkan tantangan bagi performa perusahaan (Kotler dan Armstrong, 2008). 

2.2.14 Analisis QSPM 

QSPM (Quantitative Strategic Planning Matrix) adalah alat yang 

direkomendasikan bagi para ahli strategi untuk melakukan evaluasi pilihan 

strategi alternatif secara objektif, berdasarkan key success factors internal-

eksternal yang telah diidentifikasikan sebelumnya. Secara konseptual tujuan 

QSPM adalah untuk menetapkan ketertarikan relatif (relative attractiveness) dari 

strategi-strategi yang bervariasi yang telah dipilih, untuk menentukan strategi 

yang dianggap paling baik untuk diimplementasikan. Seperti alat analisis untuk 

memformulasikan strategi lainnya, QSPM juga membutuhkan intuitive judgement 

yang baik. 

Keistimewaan dari QSPM adalah mendorong para penyusun strategi untuk 

memasukkan faktor-faktor eksternal dan internal yang relevan dalam proses 

pengambilan keputusan. Mengembangkan QSPM memperkecil kemungkinan 

bahwa faktor-faktor utama akan terlewat atau diberi bobot secara berlebihan. 

QSPM menggaris bawahi setiap hubungan penting yang dapat mempengaruhi 

pengambilan keputusan strategi. Walaupun dalam mengembangkan QSPM 

dibutuhkan sejumlah keputusan subjektif, membuat keputusan-keputusan kecil 

disepanjang proses meningkatkan probabilitas bahwa keputasan akhir yang 

diambil adalah yang terbaik bagi perusahaan. Keterbatasan dari QSPM adalah 

selalu memerlukan penilaian intuitif dan asumsi yang mendasar. Pemeringkatan 

dan skor daya tarik membutuhkan keputan penilaian, meskipuun hal itu 

didasarkan pada informasi yang objektif. Keterbatasan lain QSPM adalah hanya 

akan baik dan bermanfaat sepanjang informasi prasyarat dan analisis pencocokan 

yang menjadi dasarnya. 

 

2.3 Kerangka Pemikiran 

Dapat diketahui langkah analisis yang akan dilakukan dalam penelitian ini. 

Langkah analisis pertama yang dilakukan dengan berdasarkan tujuan penelitian 

adalah mengadakan kegiatan pra observasi berupa penentuan lokasi dan 
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pengambilan sampel dalam penelitian. Lokasi yang digunakan diambil secara 

purposive (sengaja) dan pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan 

dua metode, yaitu metode sensus dan accidental sampling. 

Langkah kedua yaitu menentukan variabel penelitian yang akan digunakan 

melalui deskripsi Ibu Suratmi mengenai usaha yang produksi cao yang dijalankan. 

Variabel penelitian akan digunakan dalam menganalisis faktor internal dan 

eksternal home industry tersebut. Langkah ketiga ialah mengumpulkan data 

dengan cara wawancara dan pengisian kuesioner dengan produsen dan konsumen 

produk cao Ibu Suratmi. Langkah keempat yaitu analisis produksi berupa analisis 

biaya, penerimaan, keuntungan, serta efisiensi usaha dari home industry cao Ibu 

Suratmi. Langkah kelima ialah menganalisis faktor internal dan eksternal home 

industry cao Ibu Suratmi, melalui matrik IFE EFE. Langkah keenam adalah 

menentukan posisi home industry secara lebih detail dan melihat strategi yang 

tepat untuk digunakan berdasarkan matrik IE. Langkah ketujuh yaitu membuat 

alternatif strategi berdasarkan analisis SWOT. Langkah kedelapan ialah 

mengambil keputusan untuk memilih strategi yang paling tepat untuk digunakan 

home industry melalui analisis QSPM. Langkah terakhir ialah memperoleh 

strategi pemasaran terbaik yang dapat dilakukan guna menghadapi persaingan 

agar dapat terus bertahan dalam bisnis tersebut. Berikut adalah kerangka 

pemikiran yang diperoleh dan dapat dilihat pada gambar 2.1. 
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