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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Penelitian dilakukan oleh (Aulia 2012) tentang “Analisis Nilai Tambah 

dan Strategi Pemasaran Usaha Industri Tahu di Kota Medan” menyatakan bahwa 

nilai tambah yang dihasilkan usaha industri tahu cina sebesar Rp. 2.284.816/kg, 

dengan rasio nilai tambah sebesar 22,83%. Nilai tambah yang dihasilkan usaha 

industri tahu Sumedang mentah sebesar Rp. 2.735,385/kg, dengan rasio nilai 

tambah sebesar 24,03%. Nilai tambah yang dihasilkan usaha industri tahu 

Sumedang goreng sebesarRp. 17.602,22/kg, dengan rasio nilai tambah 54,96%. 

Strategi pemasaran yang sudah dilakukan usaha industri di daerah penelitian 

adalah strategi agresif dengan lebih fokus kepada strategi SO (Strength-

Opportunities), yaitu dengan menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan 

peluang yang ada. Strategi SO (Strength-Opportunities) : Memperluas jangkauan 

distribusi tahu seperti mulai menjalin kerjasama dengan restauran dan rumah 

makan dengan memanfaatkan harga tahu yang murah dan rasa yang enak (S1,3 

dan O1,2), meningkatkan produksi dan menjaga kualitas tahu yang dihasilkan 

dengan menggunakan bahan baku yang bagus (S1,5 dan O1,3), dan memperluas 

jangkauan pemasaran, mulai memasuki pasar yang berada di luar kota (S1,2,4 dan 

O1,4). 

Penelitian dilakukan oleh (Subekti 2004), tentang “Analisis Nilai Tambah 

Pemanfaatan Limbah Kulit Buah Jeruk Pamelo Menjadi Produk Manisan di Desa 

Sukomoro Kecamatan Sukomoro Kabupaten Magetan” menjelaskan bahwa nilai 

tambah yang terdapat pada kulit jeruk pamelo setelah dilakukan proses 
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pengolahan manisan adalah Rp. 8.500,00 dalam setiap kilogram dengan rasio 

42,5%, sampai  hasil olahan mampu melebihi harga buah jeruk sendiri yaitu sekiar 

Rp. 20.000,00 per kilogram. Tingkat keuntungan Rp. 7.500,00 perkilogram di 

dapat dari pengolahan manisan kulit jeruk ini. Pemanfaatan produk yang 

sebenarnya sudah terbuang sebagai meminimalisir pembengkakan biaya bahan 

baku dari proses produksi suatu produksi. 

Penelitian dilakukan oleh (Nur 2013), tentang “Analisis Nilai Tambah 

dalam Pengolahan Susu Kedelai pada Skala Industri Rumah Tangga di Kota 

Medan” menjelaskan bahwa proses pengolahan kacang kedelai menjadi susu 

kedelai pada skala industri rumah tangga di daerah penelitian masih tergolong 

sederhana, nilai tambah (value added) yang dihasilkan dari pengolahan kacang 

kedelai menjadi susu kedelai pada skala industri rumah tangga di daerah 

penelitian masih rendah, kendala-kendala yang terdapat dalam usaha pengolahan 

susu kedelai pada skala industri rumah tangga di daerah penelitian yaitu proses 

pengolahan yang masih menggunakan alat yang sederhana, keterbatasan modal 

dan pemasaran yang masih terbatas, dan upaya yang dapat dilakukan untuk 

mengatasi berbagai kendala tersebut yaitu harus adanya fasilitas kredit 

permodalan untuk menunjang perkembangan usaha mereka. 

Penelitian dilakukan oleh (Lutfiah 2016), tentang “Strategi Pemasaran 

Kripik Bayam Arjuna 999 di Kota Batu” menjelaskan bahwa berdasarkan hasil 

penelitian pada Kripik Bayam Arjuna 999 di Kota Batu yaitu (1) Kekuatan : 

meliputi pelayanan yang memuaskan pelanggan, kelemahan : meliputi kurangnya 

manajemen yang terkoordinasi dan peluang : meliputi peran produk kripik bayam 

yang mahal. (2) Strategi yang efektif yaitu strategi ST : memanfaatkan potensi 
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yang dimiliki produk bayam yang berkualitas gizinya dan dapat digunakan untuk 

menghadapi persaingan usaha sejenis. 

2.2 Kerangka Teori 

2.2.1 Industri Kecil 

Menurut (Tambunan 1999) dalam (Zulaikha 2005), Industri Skala Kecil 

(ISK) adalah unit usaha di sektor industri pengolahan yang mengerjakan pekerja 

antara 1 sampai dengan 19 orang. Industri Skala Kecil (ISK) dapat digolongkan ke 

dalam 2 sub kategori yaitu : 

a. Industri Rumah Tangga (Home Industry) 

Industri rumah tangga adalah unit usaha dengan jumlah pekerja antara 1 

sampai 4 orang. Industri rumah tangga pada umumnya adalah golongan industri 

tradisional dengan beberapa ciri khas utama yaitu antara lain : 

1. Sebagian besar dari pekerja adalah anggota keluarga dari pengusaha atau 

pemilik usaha yang tidak dibayar. 

2. Proses produksi dilakukan secara manual dan kegiatan sehari-hari 

berlangsung di dalam rumah. 

3. Kegiatan produksi sangat musiman mengikuti kegiatan-kegiatan produksi di 

sektor pertanian sifatnya juga musiman. 

4. Jenis produk yang dihasilkan pada umumnya adalah kategori barang-barang 

konsumsi sederhana. 

b. Industri Kecil (IK) 

Industri kecil adalah unit usaha dengan jumlah tenaga kerja antara 5 sampai 

dengan 19 orang. Karakteristik utamanya adalah sebagai berikut : 
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1. Proses produksi lebih mechanized dan kegiatan dilakukan di tempat khusus 

(pabrik) yang lokasi di samping rumah si pengusaha atau pemilik usaha. 

2. Sebagian besar tenaga kerja yang bekerja di IK adalah pekerja bayaran (wage 

labour). 

3. Produk yang dibuat termasuk golongan barang-barang yang sophisticated. 

Menurut (Tambunan 1999) dalam (Zulaikha 2005), peranan IK dan IRT di 

Indonesia sangat penting sebagai kelompok industri yang menyerap banyak 

tenaga kerja. Pentingnya ISK di dalam suatu ekonomi dapat juga diukur dengan 

pertumbuhan nilai output, dan nilai tambah, serta peningkatan produktivitas. 

Menurut (Badan Pusat Statistik 2016), menggolongkan usaha industri 

pengolahan di Indonesia ke dalam empat kategori berdasarkan banyak pekerja 

yang bekerja pada suatu perusahaan atau usaha industri pengolahan tanpa 

memperhatikan besarnya modal yang ditanam ataupun kekuatan mesin yang 

digunakan. Empat kategori tersebut adalah : 

a. Industri kerajinan rumah tangga, yaitu perusahaan atau usaha industri 

pengolahan yang mempunyai pekerja 1-4 orang.  

b. Industri kecil, yaitu perusahaan atau usaha industri pengolahan yang 

mempunyai pekerja 5-19 orang.  

c. Industri sedang, yaitu perusahaan atau usaha industri pengolahan yang 

mempunyai pekerja 20-99 orang.  

d. Industri besar, yaitu perusahaan atau usaha industri pengolahan yang 

mempunyai pekerja 100 orang atau lebih. 
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2.2.2 Jeruk 

Jeruk pamelo yang lebih dikenal sebagai jeruk nambangan itu terdiri dari 

tiga jenis, yaitu pamelo nambangan, pamelo srinyonya, dan pamelo magetan. 

Pamelo magetan dulu mempunyai nama jeruk bali merah. Dilihat dari segi rasa, 

pamelo nambangan manis, sedikit masam, dan segar. Pamelo srinyonya rasa 

manis dan masamnya berimbang, sangat segar karena mengandung banyak air. 

Tentang pamelo magetan, rasanya hanya manis, tidak ada masamnya, dan segar 

karena banyak mengandung air seperti pamelo srinyonya. Daya tahannya juga 

cukup lama, bisa sampai tiga bulan terhitung sejak dipetik dari jeruk pamelo bisa 

diterima pasar internasional. Alasannya, kandungan residu pestisida minim 

sampai nol, penampilan buahnya bagus, rasanya enak, dan daya tahannya bisa 

sampai tiga bulan. Standar berat buah yang diinginkan pasaran luar negeri 1,5-1,8 

kilogram, dengan rendemen 85 persen. Standar ini tidak sulit dipenuhi dengan 

adannya dukungan teknologi dan bimbingan para ahli kita sendiri (Noertjahyo 

2002) dalam (Subekti 2004). 

Jeruk bali (Citrus grandis L. Osbeck) memiliki kandungan vitamin C yang 

cukup tinggi dalam 100 g bagian, yaitu terdapat vitamin C sebanyak 43 mg dan 

vitamin A sebanyak 20 SI (Satuan Internasional), sehingga cukup baik untuk 

mencegah rabun senja dan sariawan (Sunarjono 2003) dalam (Octaviana 2013). 

Jeruk bali dalam bentuk olahan biasa dibuat jelly, tetapi limbah buah jeruk, 

yaitu kulit jeruk yang beratnya hampir 36% berat buahnya belum banyak 

dimanfaatkan. Albedo kulit buah jeruk bali dapat dijadikan makanan, seperti 

manisan, alkohol dan gula tetes, serta dapat juga diekstrak 2 kandungan pektin di 

dalamnya. Kandungan pektin yang terdapat pada daging buah dan kulit buah jeruk 
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bali akan sangat bermanfaat jika diolah, misalnya dibuat marmalade atau permen 

jelly (Sarwono 1991) dalam (Octaviana 2013). 

Kulit jeruk bali yang berada pada lapisan dalam yang berwarna putih 

berupa gabus memiliki kandungan yang sama dengan buahnya, antara lain adalah 

likopen yang berfungsi untuk mencegah penyakit kanker, terutama kanker prostat. 

Selain likopen kulit jeruk bali juga mengandung vitamin C. Hal tersebut sama 

seperti kandungan buahnya, di dalam tubuh vitamin C akan berenergi dengan 

vitamin E yaitu berperan sebagai antioksidan untuk menangkal serangan radikal 

bebas. Kulit buah yang berwarna hijau dan keras dapat digunakan untuk 

pembuatan minyak (Astawan 2001) dalam (Dyaningratri 2011). 

Kulit jeruk bali bagian luar yang berwarna hijau mengandung banyak 

minyak atsiri yang menyebabkan rasa pahit dan getir. Kulit buah jeruk bali bagian 

luar bisa digunakan untuk membuat minyak jeruk. Begitu juga kulit jeruk bali 

bagian dalam yang menyerupai gabus berwarna putih kandungannya sama dengan 

kulit yang berwarna hijau yaitu mengandung minyak atsiri tetapi tidak sebanyak 

kulit jeruk bagian luar (Astawan, 2001) dalam (Dyaningratri 2011). 

2.2.3 Manisan 

Manisan adalah jenis panganan yang diawetkan dengan gula berkadar 

tinggi. Tujuan pemberian gula dengan kadar yang tinggi pada manisan buah, 

selain untuk memberikan rasa manis, juga untuk mencegah tumbuhnya 

mikroorganisme (jamur, kapang) sehingga dapat lebih lama disimpan. Kulit buah 

pamelo (jeruk besar) selama ini belum dimanfaatkan optimal dan umumnya hanya 

dibuang atau dijadikan mainan anak-anak. Melalui proses pengolahan sederhana 

kulit buah ini dapat diolah menjadi manisan yang selain enak dimakan juga 
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bergizi dan bernilai ekonomi. Kandungan naringin pada manisan kulit pamelo 

dapat menurunkan kolesterol, selain itu manisan ini juga mengandung protein 

(2,6%) dan vit C (4 mg/100g). Daerah sentra produksi pamelo yaitu Kabupaten 

Magetan, pembuatan manisan kulit pamelo menjadi alternatif dalam 

memanfaatkan buah muda yang gugur atau afkiran yang tidak laku dijual. Usaha 

tersebut menguntungkan secara finansial, usaha ini berkembang menjadi industri 

kecil yang terorganisir (Suhardi,dkk 2014). 

Manisan dibedakan atas dua jenis yaitu manisan buah basah dan manisan 

buah kering. Perbedaan manisan buah basah dan manisan buah kering adalah 

proses pembuatannya, daya awet dan kenampakannya. Daya awet manisan buah 

kering lebih lama dibandingkan dengan daya awet manisan buah basah. Hal ini 

disebabkan karena kadar air pada manisan buah kering lebih rendah dan 

kandungan gulanya yang lebih tinggi dibandingkan dengan manisan buah basah 

(Sediaoetomo 2006) dalam (Sohibullah 2013). 

Meskipun jenis manisan buah yang umum dipasarkan ada bermacam-

macam bentuk dan rasanya, namun sebenarnya dapat dikelompokkan menjadi 4 

golongan yaitu:  

1. Golongan pertama adalah manisan basah dengan larutan gula encer (buah 

dilarutkan dalam gula, jambu, mangga, salak dan kedondong).  

2. Golongan kedua adalah manisan larutan gula kental menempel pada buah. 

Manisan jenis ini adalah pala, lobi-lobi dan ceremai.  

3. Golongan ketiga adalah manisan kering dengan gula utuh (sebagai gula tidak 

larut dan menempel pada buah). Buah yang sering digunakan adalah buah 

mangga, kedondong, sirsak dan pala.  
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4. Golongan keempat adalah manisan kering asin karena unsur dominan dalam 

bahan adalah garam. Jenis buah yang dibuat adalah jambu biji, buah, mangga, 

belimbing dan buah pala (Hidayat 2009) dalam (Afifah 2010). 

Pembuatan produk manisan kering tidak memerlukan teknologi yang 

tinggi. Biayanya  murah dan pembuatannya mudah serta hanya memerlukan 

fasilitas yang sederhana. Produk ini mempunyai nilai ekonomi dan tingkat 

kesukaan masyarakat yang tinggi sehingga dapat dikembangkan (Arifin, 1999) 

dalam (Sohibullah 2013). 

2.2.4 Nilai Tambah 

Konsep nilai tambah menurut (Soekartawi 2003) dalam (Rahmawati 

2004), pengolahan hasil pertanian merupakan komponen kedua dalam kegiatan 

agribisnis setelah komponen produksi pertanian. Banyak pula dijumpai petani 

yang tidak melaksanakan pengolahan hasil yang disebabkan oleh berbagai sebab, 

padahal disadari bahwa kegiatan pengolahan ini dianggap penting, karena dapat 

meningkatkan nilai tambah. Komponen pengolahan hasil pertanian menjadi 

penting karena pertimbangan diantaranya sebagai berikut : 

a. Meningkatkan nilai tambah 

b. Meningkatkan kualitas hasil 

c. Meningkatkan penyerapan tenaga kerja 

d. Meningkatkan ketrampilan produsen 

e. Meningkatkan pendapatan produsen 

Menurut (Hardjono 1990) dalam (Subekti 2004), nilai tambah yang 

diperoleh dari pengolahan adalah selisih antara nilai komoditas yang mendapat 

perlakuan pada tahap tertentu dengan nilai korbanan yang digunakan selama 
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proses produksi berlangsung. Nilai tambah menunjukkan balas jasa untuk modal, 

tenaga kerja dan manajemen perusahaan. Salah satu kegunaan menghitung nilai 

tambah adalah untuk mengukur besarnya jasa terhadap para pemilik faktor 

produksi. 

Perjalanan dari produsen ke konsumen, produk-produk pertanian dan 

olahannya, merupakan perlakuan-perlakuan sehingga menimbulkan nilai tambah, 

besar nilai tambah tergantung dari teknologi yang dipergunakan dan perlakuan 

produk tersebut. Besarnya nilai tambah karena proses pengolahan didapat dari 

pengurangan biaya bahan baku ditambah input lainnya terhadap nilai produk yang 

dihasilkan (Soehardjo 1989) dalam (Subekti 2004). 

Menurut (Hayami et.al. 1987) dalam (Sudiono 2001), menerangkan bahwa 

ada dua cara untuk menghitung nilai tambah untuk pengolahan dan nilai tambah 

untuk pemasaran. Faktor-faktor yang mempengaruhi nilai tambah untuk 

pengolahan dapat dikategorikan menjadi dua yaitu faktor teknis dan faktor pasar. 

Faktor teknis yang berpengaruh adalah kapasitas produksi, jumlah bahan baku 

yang digunakan dan tenaga kerja. Sedang faktor pasar yang berpengaruh adalah 

harga output, upah tenaga kerja, harga bahan baku dan nilai input lain, selain 

bahan bakar dan tenaga kerja. 

Metode Hayami sendiri memiliki kelebihan dan kelemahan, adapun 

kelebihan dari metode Hayami ini antara lain (Furqanti 2003) dalam (Tunggadewi 

2009): 

1. Dapat diketahui besarnya nilai tambah dan output 

2. Dapat diketahui besarnya balas jasa terhadap pemilik faktor-faktor produksi 

seperti tenaga kerja, modal, sumbangan input lain, dan keuntungan. 
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3. Prinsip nilai tambah menurut Hayami dapat digunakan untuk subsistem lain 

selain pengolahan seperti analisis nilai tambah pemasaran. 

Kelemahan dari metode Hayami, yaitu (Furqanti 2003) dalam (Tunggadewi 2009) 

1. Pendekatan rata-rata tidak tepat jika pada unit usaha yang menghasilkan 

banyak produk dari satu jenis bahan baku. 

2. Tidak dapat menjelaskan nilai output produk sampingan. 

3. Sulit menentukan pembanding yang dapat digunakan untuk mengatakan 

apakah balas jasa terhadap pemilik faktor produksi sudah layak atau belum. 

Dari proses pengolahan komoditas pertanian akan diperoleh nilai tambah. 

Pengertian nilai tambah (value added) adalah pertambahan nilai suatu produk atau 

komoditas karena mengalami proses pengolahan, pengangkutan, ataupun 

penyimpanan dalam suatu produksi. Dalam proses pengolahan nilai tambah dapat 

didefenisikan sebagai selisih antara nilai produk dengan nilai bahan baku dan 

input lainnya, tidak termasuk tenaga kerja (Hayami et al 1987) dalam (Nur 2013). 

Besarnya nilai tambah karena proses pengolahan didapat dari pengurangan 

biaya bahan baku dan input lainnya terhadap nilai produk yang dihasilkan, tidak 

termasuk tenaga kerja. Dengan kata lain nilai tambah menggambarkan imbalan 

bagi tenaga kerja, model dan manajemen yang dapat dinyatakan secara matematik 

sebagai berikut: 

     

 

Nilai Tambah = f (K,B,T,U,H,h,L) 

Dimana : K = Kapasitas Produksi 

    B = Bahan baku yang di gunakan 



18 
 

    T = Tenaga kerja yang digunakan 

    U = Upah tenaga kerja 

    H = Harga Output 

    h = Harga bahan baku 

  L  = Nilai input lain (nilai dari semua korbanan yang terjadi 

selama proses perlakuan untuk menambah nilai). 

Dari hasil perhitungan tersebut akan dihasilkan keterangan sebagai berikut : 

1. Perkiraan nilai tambah (dalam rupiah). 

2. Rasio nilai tambah terhadap nilai produk yang dihasilkan (dalam %). 

3. Imbalan bagi tenaga kerja (dalam rupiah). 

4. Imbalan bagi modal dan manajemen (keuntungan yang diterima perusahaan), 

dalam rupiah (Sudiono 2001). 

Industri pengolahan hasil pertanian dapat menciptakan nilai tambah. Jadi 

konsep nilai tambah adalah suatu pengembangan nilai yang terjadi karena adanya 

input fungsional seperti perlakuan dan jasa yang menyebabkan bertambahnya 

kegunaan dan nilai komoditas selama mengikuti arus komoditas pertanian 

(Hardjanto 1993) dalam (Nur 2013).  
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2.2.5 Teori Produksi 

Kegiatan produksi dalam suatu industri selalu berdasarkan pada fungsi 

produksi tertentu. Artinya input-input mempengaruhi output. Teori produksi 

adalah teori yang membahas hubungan antara input dan output atau hubungan 

antara kuantitas produksi dengan faktor-faktor produksi yang digunakan untuk 

memproduksinya (Wijaya 1999:210-211) dalam (Amri 2013). 

Menurut (Agung 2008) dalam (Nur 2013), secara umum istilah “produksi” 

diartikan sebagai penggunaan atau pemanfaatan sumberdaya yang mengubah 

suatu komoditas menjadi komoditas lainnya yang sama sekali berbeda, baik dalam 

pengertian apa, di mana atau kapan komoditas-komoditas itu dialokasikan, 

maupun dalam pengertian apa yang dapat dikerjakan oleh konsumen terhadap 

komoditas itu. Produksi dapat didefinisikan sebagai hasil dari suatu proses atau 

aktivitas ekonomi dengan memanfaatkan beberapa masukan (input). 

Fungsi produksi adalah abstraksi yang menggambarkan suatu proses 

produksi. Fungsi produksi adalah sebuah deskripsi matematis atau kuantitatif dari 

berbagai macam kemungkinan-kemungkinan produksi teknis yang dihadapi oleh 

suatu perusahaan (Beattie dan Taylor 1996) dalam (Nur 2013). 

2.2.6 Pemasaran 

Menurut (Jatmiko 2004), pemasaran didefinisikan sebagai suatu sistem 

aktivitas bisnis yang dirancang untuk merencanakan, menetapkan harga, 

mempromosikan dan mendistribusikan barang dan jasa untuk kepentingan pasar, 

baik pasar konsumen rumah tangga dan atau pasar industri. 
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Tabel 1. Perbedaan antara pemasaran dan penjualan 

Penjualan Pemasaran 

1. Perusahaan membuat produk,

kemudian memutuskan

bagaimana cara terbaik

menjualnya

2. Berorientasi pada produk

3. Berorientasi ke dalam dan

perusahaan

4. Berusaha memuaskan kebutuhan

penjual atau perusahaan, yaitu

laba

1. Perusahaan mencari apa yang

dibutuhkan konsumen, dan 

kemudian mencoba 

mengembangkan produk untuk 

memuaskan kebutuhan konsumen 

2. Berorientasi pada konsumen

3. Berorientasi ke luar dan pasar

4. Berusaha memuaskan kebutuhan

konsumen, yang pada gilirannya

juga memuaskan kebutuhan penjual

Sumber : (Jatmiko 2004) 

2.2.7 Strategi pemasaran 

Strategi pemasaran didefinisikan sebagai analisis strategi pengembangan 

dan pelaksanaan kegiatan dalam strategi penentuan pasar sasaran bagi produk 

pada tiap unit bisnis, penetapan tujuan pemasaran, dan pengembangan, 

pelaksanaan, serta pengelolaan strategi program pemasaran, penentuan posisi 

pasar yang dirancang untuk memenuhi keinginan konsumen pasar sasaran 

(Purwanto 2008). 

Pemasaran sebagai fungsi organisasi dan seperangkat proses untuk kreasi, 

komunikasi dan penyampaian nilai kepada pelanggan dan mengelola hubungan 

pelanggan yang memberikan manfaat bagi organisasi dan para pemangku 

kepentingan (stakeholders) yang memiliki hubungan erat dengan organisasi 

(George E. Belch dan Michael A. Belch). Pemasaran adalah suatu proses sosial 

dan manajerial yang mana individu-individu atau organisasi mendapatkan apa 

yang mereka butuhkan dan inginkan melalui penciptaan, penawaran dan 

pertukaran produk-produk yang bernilai (Kotler 1991). 
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Menurut (Rangkuti 2013) dalam (Mahendra 2015), “Strategi pemasaran 

didasarkan dari analisis yang menyeluruh terhadap pengaruh faktor-faktor 

lingkungan eksternal dan internal perusahaan”. 

Menurut (Kotler dan Keller 2009) dalam (Mahendra 2015), “Strategi 

pemasaran adalah perencanaan yang ditujukan untuk memuaskan kebutuhan pasar 

dengan berdasar pada faktor-faktor pembelian, penjualan, keuangan dan sumber 

daya manusia.”  

Menurut (Tjiptono 2008) dalam (Mahendra 2015), “Strategi pemasaran 

didasarkan dari analisis manajer perusahaan akan lingkungan perusahaan baik 

internal maupun eksternal. ”Dalam menentukan strategi pemasaran terdapat 3 

(tiga) elemen pokok yang harus diperhatikan yaitu : a) konsumen, b) pesaing, c) 

perusahaan”. 

2.2.8 Analisis SWOT 

Analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk 

merumuskan strategi perusahaan. Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat 

memaksimalkan kekuatan (Strengths) dan peluang (Opportunities), namun secara 

bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (Weaknesses) dan ancaman (Threats). 

Proses pengambilan keputusan strategis selalu berkaitan dengan pengembangan 

misi, tujuan, strategi, dan kebijakan perusahaan. Perencanaan strategis (strategic 

planner) harus menganalisis faktor-faktor strategis perusahaan (kekuatan, 

kelemahan, peluang, dan ancaman) dalam kondisi yang ada saat ini. Hal ini 

disebut dengan analisis situasi. Model yang paling popular untuk analisis situasi 

adalah analisis SWOT. Penelitian menunjukkan bahwa kinerja perusahaan dapat 

ditentukan oleh kombinasi faktor internal dan eksternal. Kedua faktor tersebut 
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harus dipertimbangkan dalam analisis SWOT. SWOT adalah singkatan dari 

lingkungan Intern Strenghts dan Weaknesses serta lingkungan estern 

Opportunities dan Threats yang dihadapi dunia bisnis. Analisis SWOT 

membandingkan antara faktor eksternal peluang (Opportunities) dan ancaman 

(threats) dengan faktor internal kekuatan (strengths) dan kelemahan (weaknesses). 

Alat yang dipakai untuk menyusun faktor-faktor strategis perusahaan adalah 

bentuk matrik SWOT. Matrik ini dapat menggambarkan secara jelas bagaimana 

peluang dan ancaman eksternal yang dihadapi perusahaan dapat disesuaikan 

dengan kekuatan dan kelemahan yang dimilikinya. Matrik ini dapat menghasilkan 

empat set kemungkinan alternatif strategi (Rangkuti 1997) dalam (Yumanda 

2009). 

2.2.9 Fungsi SWOT 

 Menurut (Ferrel dan Harline 2005) dalam (Lutfiah 2016), fungsi dari 

Analisis SWOT adalah untuk mendapatkan informasi dari analisis situasi dan 

memisahkannya dalam pokok persoalan internal (kekuatan dan kelemahan) dan 

pokok persoalan eksternal (peluang dan ancaman). Analisis SWOT akan 

menjelaskan apakah informasi tersebut berindikasi sesuatu yang akan membantu 

perusahaan mencapai tujuannya atau memberikan indikasi bahwa terdapat 

rintangan yang harus dihadapi atau diminimalkan untuk memenuhi pemasukan 

yang diinginkan. Analisis SWOT dapat digunakan dengan berbagai cara untuk 

meningkatkan analisis dalam usaha penetapan strategi. Umumnya yang sering 

digunakan adalah sebagai kerangka/panduan sistematis dalam diskusi membahas 

kondisi alternatif dasar yang mungkin. 
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2.3 Kerangka Konsep Penelitian 

Usaha pengolahan manisan pamelo pasti memiliki kendala-kendala dalam 

proses pengolahan dan bagaimana cara mengatasi kendala-kendala dalam 

mengatasi. Usaha pengolahan manisan pamelo  ini menggunakan bahan baku kulit 

jeruk pamelo dimana kulit pamelo tersebut diolah dan diberikan bahan-bahan 

tambahan sehingga menghasilkan manisan yang mempunyai  nilai tambah. 

Analisis nilai tambah tersebut menggunakan metode Suryana. Setelah melalui 

berbagai proses, manisan pamelo siap untuk dipasarkan. Mengidentifikasi strategi 

pemasaran produk manisan pamelo dianalisis menggunakan analisis matrik IFE, 

analisis matrik EFE, dan analisis SWOT. 
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