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BAB II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Penelitian Terdahulu 

 Keberhasilan suatu strategi sangat ditentukan oleh seberapa besar tingkat 

kesesuaian strategi tersebut dengan situasi eksternal seperti tingkat permintaan 

pasar, tingkat persaingan, dan perkembangan teknologi informasi serta kondisi 

internal seperti kapasitas produksi dan tingkat produktivitas dari perusahaan itu 

sendiri (Asfar, 2015). 

 Hasil penelitian yang berjudul “Analisis Strategi Sido Muncul dalam 

Menghasilkan Energi Kehidupan” yang diteliti oleh Mubarok (2015) 

menunjukkan bahwa Sido Muncul menggunakan strategi penciptaan produk yang 

beragam dan mengembangkan usaha industri farmasi melalui PT. Berlico Mulia 

Farma. Sido Muncul menguatkan konsolidasi perusahaannya, meningkatkan 

kapasitas produksi, memperluas jaringan distribusi dan merambah industri 

farmasi. Lingkup kegiatan perusahaan Sido Muncul meliputi produksi obat herbal 

tradisional dan industri farmasi, perdagangan, transportasi darat, jasa, dan 

pertanian. 

Setyowati (2011) dalam penelitiannya berjudul “Strategi Pengembangan 

Subsektor Peternakan dalam Rangka Memperkuat Sektor Pertanian di Kabupaten 

Boyolali” menunjukkan hasil bahwa sub sektor peternakan merupakan sub sektor 

potensial, yang berarti sub sektor ini mampu memberikan kontribusi yang lebih 

besar dibandingkan kontribusi PDRB Kabupaten Boyolali. Namun memiliki laju 

pertumbuhan yang lambat. Strategi pengembangan subsektor peternakan di 
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Kabupaten Boyolali antara lain: peningkatan produksi komoditas peternakan dan 

produk olahannya; penguatan agroindustri berbasis komoditas/ produk 

peternakan;  penguatan permodalan bagi peternak dan agroindustri peternakan; 

pengembangan usaha pemasaran untuk komoditi peternakan dan produk 

olahannya; peningkatan peran KUD dan GKSI untuk mendukung kinerja 

subsektor peternakan dan Pengembangan inovasi pakan ternak. 

 Mappigau & Sawe (2011) melakukan penelitian tentang Analisis Strategi 

Pemasaran Telur Pada Peternakan Ayam Ras Skala Besar di Kabupaten Sidrap. 

Penelitian ini mendapatkan hasil bahwa analisis faktor internal peternakan ayam 

ras skala besar menggunakan IFE diperoleh skor 2.82 dan hasil analisis faktor 

eksternal menggunakan EFE diperoleh skor 2.51. Sehingga menempatkan 

peternakan ayam ras skala besar pada sel V. Strategi perusahaan yang berada 

dalam sel V, yaitu Pertahankan dan Pelihara. Tipe strategi utama yang dapat 

diterapkan adalah strategi intensif, yaitu strategi penetrasi pasar, pengembangan 

pasar dan pengembangan produk. 

 Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Kusuma dkk., (2013) yang 

berjudul “Strategi Pemasaran Sapi Potong di CV. Septia Anugerah Jakarta” 

menggunakan data untuk menghitung total skor untuk menghasilkan matriks 

Internal Factor Evaluation (IFE) dan External Factor Evaluation (EFE) yang 

masing-masing 2,696 dan 2,793, menunjukkan bahwa CV. Septia Anugerah 

berada dalam posisi stabil untuk merespon situasi eksternal dan dalam posisi 

rataan untuk merespon faktor internal. Nilai matriks Internal External (IE) 

menunjukkan posisi sel tengah (V), yaitu pertumbuhan/ stabil. Hasil analisis 
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Strengths, Weaknesses, Opportunities dan Threats (SWOT), diperoleh rumusan 

strategi sebagai berikut: kebutuhan untuk pelaksanaan kombinasi dari empat aspek 

pemasaran (4P): produk, harga, tempat dan promosi). Implikasi manajerial dari 

aspek-aspek yang diteliti dapat dikelompokkan menjadi empat: (1) pemasaran, (2) 

pembiayaan, (3) produksi, dan (4) sumber daya manusia. Berdasarkan perhitungan 

matriks Quantitative Strategic Planning (QSP), strategi yang paling menarik 

untuk diterapkan adalah untuk memperluas jaringan pemasaran dengan menembus 

pasar dengan nilai tertinggi dari daya tarik. 

 Penelitian yang dilakukan oleh Sumitra dkk., (2013) yang berjudul 

“Pemasaran Ternak Sapi Potong di Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera 

Selatan” diperoleh hasil bahwa ada 3 saluran pemasaran, yaitu saluran I dari 

peternak ke jagal melalui 2 pedagang yaitu pedagang desa dan pedagang besar, 

saluran II dari peternak ke jagal melalui 1 pedagang yaitu pedagang desa dan 

saluran III dari peternak langsung ke jagal. Kebijakan strategi pemasaran untuk 

meningkatkan gross margin peternak melalui kebijakan saluran pemasaran yaitu 

memilih saluran yang paling menguntungkan peternak, kebijakan harga yaitu 

menentukan standar harga jual ternak dan kebijakan gross margin yaitu 

memberikan harga input dan output yang menguntungan peternak. 

 Handayani & Nurlaila (2011) dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis 

Pemasaran Susu Segar di Kabupaten Klaten” menggunakan analisis data berupa 

cost margin analysis. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan ada dua pola saluran 

pemasaran susu segar, yaitu, saluran I: Peternak → TPS → KUD → IPS, Home 
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Industry, Pedagang Pengecer, dan Konsumen. Saluran II : Peternak → Pedagang 

Pengumpul → Pedagang Luar Kecamatan Jatinom. 

2.2 Jamu 

 Obat tradisional merupakan obat yang terbuat dari bahan alami terutama 

yaitu tumbuhan. Secara keseluruhan pada tanaman obat terdapat rimpang, daun, 

batang, akar, bunga, dan buah mengandung senyawa aktif berupa alkaloid, 

phenolik, triterpenoid, minyak atsiri, glikosida yang bersifat sebagai antiviral, anti 

bakteri dan imunomodulator. Komponen senyawa aktif tersebut bermanfaat dalam 

menjaga kesegaran tubuh dan dapat memperlancar peredaran darah (Zainuddin & 

Wibawan, 2007). 

 Tanaman obat lainnya seperti mengkudu, sambiloto, lidah buaya, temu 

ireng, bawang putih, meniran, daun sirih dan lain sebagainya juga telah digunakan 

sebagai “feed supplement” atau “feed additive” dalam ransum ternak unggas 

khususnya. Bahan-bahan tanaman obat tersebut dapat berupa sediaan dalam 

bentuk tepung (simplisia) atau sediaan yang diminum (per-oral). Secara umum 

manfaat penggunaan tanaman obat bagi manusia maupun hewan adalah untuk 

peningkatan daya tahan tubuh (sebagai imunomodulator), pencegahan dan 

penyembuhan penyakit serta pemulihan kesehatan. (Soedibyo, 1992). 

 Jamu merupakan warisan budaya bangsa yang sudah digunakan secara 

turun menurun. Indonesia memiliki keunggulan dalam hal pengembangan jamu 

dengan 9.600 jenis tanaman obat yang dapat digunakan sebagai bahan dasar jamu. 

Selain itu, pemerintah juga sudah menggolongkan tanaman obat yang merupakan 

bahan baku pembuatan jamu ke dalam sepuluh komoditas potensial untuk 
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dikembangkan. Dari sisi perekonomian, industri jamu telah berkontribusi sangat 

besar bagi pendapatan nasional, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan 

penyediaan lapangan kerja. Bahan baku yang hampir sekitar 99% yang digunakan 

merupakan produk dalam negeri dinilai mampu membawa multiplier effect yang 

cukup signifikan dalam pertumbuhan perekonomian di Indonesia mulai dari sektor 

hulu (pertanian) hingga sektor hilir yang meliputi perindustrian dan perdagangan 

(Wicaksena & Ari, 2009). 

 Jamu adalah obat tradisional Indonesia yang dipakai sejak dahulu dan 

sudah terbukti khasiatnya. Penggunaan jamu di Indonesia didukung oleh potensi 

alam negeri ini yang kaya akan keanekaragaman tanaman obat. Jamu merupakan 

ramuan yang dibuat unuk menyehatkan badan, penghilang rasa sakit dan 

digunakan secara turun temurun serta dipercaya berkhasiat. Banyak masyarakat 

yang pernah minum jamu menyatakan bahwa minum jamu memberikan manfaat 

bagi tubuh (Angrani, 2015). 

 Menurut Angrani (2015) industri jamu pada umumnya dikelola dalam 

bentuk industri rumahan. Pendapatan para penjual jamu sangat tergantung dari 

penjualan dan biaya yang dikeluarkan. Perkembangan industri jamu di Indonesia 

baru dimulai sekitar tahun 1900-an saat pabrik-pabrik jamu besar mulai berdiri. 

Beberapa diantaranya adalah Jamu Jago, Mustika Ratu, Nyonya Meneer, Leo, 

Sido Muncul, Jamu Simona, Jamu Borobudur, Jamu Dami, Jamu Air Mancur, 

Jamu Pusaka Ambon, Jamu Bukit Mentjos, dan Tenaga Tani Farma. Pabrik-pabrik 

jamu ini menghasilkan jamu dalam bentuk tablet, kapsul, serbuk, cairan, krim, 

salep, param, pilis, tapal, rajangan untuk diseduh. 
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Angrani (2015) menyatakan bahwa hingga saat ini keberadaan jamu terus 

berkembang. Terbukti semakin banyaknya permintaan konsumen akan jamu. 

Peningkatan itu sendiri tidak lain karena tren saat ini yang serba back to nature 

yang menyadarkan masyarakat akan pentingnya penggunaan bahan alami apalagi 

untuk masalah kesehatan. Banyak masyarakat yang sudah mulai menyadari bahwa 

selain harga yang murah, jamu juga mudah diperoleh, serta tidak ada efek 

samping seperti obat modern. Hal tersebut memberikan peluang pasar yang perlu 

direspon dengan baik melalui perencanaan produksi yang tepat baik jenis, 

kuantitas, kualitas, maupun kontinuitas sehingga keberadaan jamu harus terus 

berkembang. 

2.2.1 Jamu untuk Ternak 

 Suatu formula larutan jamu yang terbuat dari berbagai campuran bahan 

tanaman obat tradisional telah dikembangkan oleh salah seorang peternak ayam 

buras di Jakarta selatan. Menurut pengamatan peternak yang telah menggunakan 

jamu tersebut, diperoleh hasil bahwa pertumbuhan dan kesehatan ayam menjadi 

lebih baik, ayam menjadi jarang terserang penyakit, aroma daging dan telur 

menjadi tidak amis, warna kuning telur menjadi lebih kemerahan dibandingkan 

dengan ayam yang tidak diberi jamu, bahkan kotoran ayam menjadi tidak 

mempunyai bau menyengat (Zainuddin & Wakradiharja, 2001). 

 Berdasarkan penelitian yang dilakukan Bakrie dkk., (2003) didapatkan 

kesimpulan antara lain: persentase karkas ayam meningkat akibat penggunaan 

jamu, namun tidak berpengaruh pada persentase bagian - bagian dan hasil ikutan 

karkas; daging paha ayam yang diberi jamu menjadi kurang empuk seiring dengan 
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menurunnya kandungan lemak akibat meningkatnya penyerapan lemak; 

penampakan/ bentuk dan warna karkas ayam menjadi lebih disukai oleh 

konsumen akibat pemberian jamu, sedangkan aroma karkas tidak berbeda dengan 

ayam kontrol dan masih perlu dilakukan penelitian lebih lanjut tentang dosis dan 

cara pemberian (lewat pakan atau air minum) yang lebih efektif, sebelum dapat 

diberikan rekomendasi tentang penggunaan jamu yang tepat untuk ayam buras. 

Tanaman obat sebagai “feed supplement” atau “feed additive” dapat 

diberikan melalui air minum atau dicampur ke dalam ransum. Ternak unggas yang 

diberi ramuan tanaman obat akan meningkatkan daya tahan tubuh (kesehatan) 

ternak unggas, produktivitas, efisiensi pakan, kualitas karkas daging ayam lebih 

baik (perlemakan abdomen berkurang), aroma daging dan telur tidak amis, serta 

kotoran ternak tidak berbau (ammonia) yang menyengat (Zainuddin, 2007). 

Berdasarkan hasil penelitian dari Apriansyah (2010) disimpulkan bahwa 

pemberian jamu ternak dengan komposisi yang terdiri atas kencur, bawang putih, 

jahe, lengkuas, kunyit, temulawak, daun sirih hijau, dan kayu manis dengan 

ditambah molasses dan EM4, yang diinkubasi selama 5 hari pada air minum 

dengan level 10 ml, 20 ml, dan 30 ml tidak berdampak pada penurunan kolesterol, 

trigliserida, HDL, LDL, serta tidak mempengaruhi nilai eritrosit, hematokrit, 

hemoglobin, dan leukosit dengan cara pemberian jamu ternak 3 kali berturut-turut 

dalam seminggu. 

2.3 Konsep Dasar Pasar 

 Pemasaran yaitu suatu proses sosial yang didalamnya individu dan 

kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan 
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menciptakan, menawarkan dan secara bebas memperkuat produk yang bernilai 

dengan pihak lain (Lutfiah, 2015). 

 Ada 10 jenis produk, yang merupakan bagian dari ruang lingkup 

pemasaran, yakni : 1) Goods: barang-barang fisik, 2) Services: jasa/ pelayanan 

yang bersifat non fisik, yang menyertai atau tidak menyertai produk barang fisik, 

3) Experiences: pengalaman kegiatan atau seseorang yang dapat dinikmati orang 

lain, 4) Events: kegiatan atau peristiwa yang dibutuhkan oleh orang banyak, 5) 

Persons : keahlian atau ketenaran seseorang 6) Places : tempat atau kota yang 

memiliki keunggulan, keunikan atau keindahan 7) Properties : hak kepemilikan 

bisa berupa benda nyata (real estate) atau financial (saham dan obligasi) 8) 

Organizations : lembaga atau wadah yang dapat memberikan citra atau nilai jual 

dari suatu produk, 9) Information : informasi yang dapat diproduksi dan 

dipasarkan (sekolah dan surat kabar) 10) Ideas : gagasan yang menghasilkan 

produk yang dinikmati konsumen. Kesepuluh jenis produk inilah yang merupakan 

ruang lingkup dari produk yang dikelola oleh aktifitas pemasaran (Laksana, 

2008). 

2.4 Strategi Pemasaran  

 Kotler (2003) menyatakan strategi pemasaran dapat dinyatakan sebagai 

suatu perencanaan strategis yang berorientasi pada pasar, ini dimaksudkan karena 

segala proses manajerial dalam strategi pemasaran berfungsi untuk 

mengembangkan dan menjaga agar tujuan, keahlian, dan sumberdaya organisasi 

sesuai dengan peluang pasar yang terus berubah. Tujuan dari perencanaan 

strategis ini adalah untuk membentuk dan menyempurnakan usaha dan produk 
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perusahaan sehingga memenuhi tujuan laba dan pertumbuhan. Perencanaan 

strategis ini dilaksanakan pada empat tingkat yaitu korporasi/ perusahaan, divisi, 

unit usaha dan produk. 

 Menurut Asfar (2015), keberhasilan suatu strategi yang telah ditetapkan 

sangat ditentukan oleh seberapa besar tingkat kesesuaian strategi tersebut dengan 

perubahan lingkungan, persaingan, serta situasi organisasi. Kriteria posisi yang 

relatif kuat dicerminkan oleh perusahaan yang : 

a. Memiliki pangsa pasar yang cukup signifikan 

b. Memilki produk yang unggul dalam pangsa pasar 

c. Memiliki pangsa pasar yang terus meningkat 

d. Memiliki pasar yang sangat kompetitif 

2.5 Bauran Pemasaran 

 Dalam menghadapi persaingan dan mengembangkan usaha dapat 

dilakukan bauran pemasaran sebagai berikut : 

1. Product (Produk) 

Dimensi sifat dan mutu keragaman adalah dimensi yang dinilai 

baik kinerjanya oleh pelanggan dan merupakan salah satu kekuatan utama 

dari aspek internal perusahaan, maka alternatif strategi yang dapat 

dilakukan perusahaan adalah mempertahankan sifat dan mutu produk. 

Selain itu, pelayanan harus lebih ditingkatkan, karena usaha ini 

berhubungan langsung dengan konsumen, maka perlu ada nilai tersendiri 

untuk bersaing dengan perusahaan sapi potong, misal meningkatkan 

kecepatan dan keramahan dalam penjualan. 
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2. Price (Struktur Harga) 

Harga merupakan aspek penting dalam pemasaran, Penentuan 

harga merupakan proses unik, karena melibatkan tawar-menawar yang 

dapat diprediksikan dari aspek cost, value dan competitor. Aspek yang 

lebih mendalam dan sulit adalah value dan competitor, karena ini paling 

spesifik dan unik dari tiap kasus yang dihadapi perusahaan. Alternatif yang 

dilakukan adalah dengan menetapkan harga yang lebih bersaing (lebih 

rendah). Alternatif lain adalah memberikan potongan harga untuk transaksi 

pembelian dengan jumlah tertentu, misalnya dengan strategi potongan 

harga secara teratur dan disesuaikan pada momen tertentu, namun 

hendaknya perusahaan memperhitungkan dengan teliti agar pemberian 

potongan harga tersebut tidak berpotensi terhadap penurunan laba 

perusahaan. Alternatif yang dilakukan adalah dengan menetapkan harga 

yang lebih bersaing (lebih rendah) atau alternatif lain adalah memberikan 

potongan harga untuk transaksi pembelian dengan jumlah tertentu, 

misalnya dengan strategi potongan harga secara teratur dan disesuaikan 

pada momen tertentu, namun hendaknya perusahaan memperhitungkan 

dengan teliti agar pemberian potongan harga tersebut tidak berpotensi 

terhadap penurunan laba perusahaan. 

3. Promotion (Strategi Promosi) 

Strategi yang dapat dijalankan untuk kegiatan promosi adalah: 
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a. Personnal Selling 

Strategi personnal selling adalah menjaring konsumen melalui 

penawaran dengan alat komunikasi. Selain itu pengenalan produk 

diperoleh dari mulut ke mulut melalui konsumen yang sudah ada. 

Strategi untuk meningkatkan kegiatan personnal selling dapat 

dilakukan dengan memberikan bonus kepada konsumen yang 

mereferensikan perusahaan tetapi harus dengan pembelian dalam 

jumlah besar. 

b. Testimoni 

Testimoni dapat dilakukan di pasar tradisional untuk memperoleh 

pengakuan dari konsumen yang datang dan meyakinkan konsumen 

tentang uraian dari pihak perusahaan mengenai mutu produk dari hasil 

perusahaan tersebut. 

c. Sales Force 

Sales force dilakukan di tempat umum, misalnya di pusat 

perbelanjaan, pertokoan, tempat wisata dan lainnya. Sales force tidak 

selalu diperlukan, karena kebanyakan orang membeli produk yang sudah 

tersedia di pasaran, kecuali produk sudah memiliki merk/ kemasan, 

sehingga dirasa penting untuk mengenalkan merk produk di tempat umum 

yang ramai dikunjungi orang. Hal ini menjadi strategi untuk memasarkan 

produk secara agresif kepada konsumen. 
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d. Advertorial 

Advertorial dapat dijalankan dengan memasang halaman 

advertorial di surat kabar lokal, ataupun brosur dengan tampilan menarik 

yang berisi tentang paparan logis dan alasan kuat mengenai mengapa 

memilih produk yang dipasarkan. Kemasan dan isi materi dibuat 

semenarik mungkin, agar pembaca dapat terpengaruh tanpa merasa ditipu 

oleh pembuat berita (dengan ketentuan sudah memiliki merk/ kemasan). 

4. Place (Strategi Distribusi) 

Strategi distribusi yang dilakukan dinilai baik oleh konsumen, tetapi 

ada beberapa kekurangan yang harus segera diantisipasi oleh perusahaan, 

yaitu jumlah pemasaran yang terbatas, maka alternatif strateginya adalah 

melakukan promosi untuk lebih meningkatkan penjualan. Pelaksanaan 

strategi hendaknya diiringi oleh upaya membuat studi kelayakan untuk 

melihat, apakah strategi tersebut tepat dilakukan. Selain memerlukan 

investasi dalam jumlah besar, perusahaan juga harus mampu melihat, 

apakah terdapat konsumen yang menjadi pasar sasarannya (Kusuma dkk., 

2013). 

2.6 Analisis SWOT 

 Analisis SWOT adalah metode perencanaan strategis yang digunakan 

untuk mengevaluasi kekuatan (strengths), kelemahan (weaknesses), peluang 

(opportunities), dan ancaman (threats) dalam suatu proyek atau suatu spekulasi 

bisnis (Kurniawan dkk., 2013). 
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 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. Dengan demikian perencana 

strategik (strategic planner) harus menganalisis faktor-faktor strategik perusahaan 

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

ini disebut dengan Analisis Situasi. Model yang paling populer untuk analisis 

situasi adalah analisis SWOT (Rangkuti, 2008). 

Sedangkan menurut Siagian (2002) Analisis SWOT merupakan salah satu 

instrumen yang ampuh dalam melakukan analisis stratejik, keampuhan tersebut 

terletak pada kemampuan para penentu strategi perusahaan untuk memaksimalkan 

peranan faktor kekuatan dan pemanfaatan peluang sehingga sekaligus berperan 

sebagai alat untuk meminimalisasi kelemahan yang terdapat dalam tubuh 

organisasi dan menekan dampak ancaman yang timbul dan harus dihadapi. 

 Menurut Asfar (2015) SWOT terdiri dari empat faktor sebagai berikut : 

a. Faktor Kekuatan 

Faktor-faktor kekuatan yang dimilki oleh suatu perusahaan adalah 

antara lain kompetensi khusus yang terdapat dalam organisasi yang 

berakibat pada pemilikan keunggulan komparatif oleh unit usaha di 

pasaran. Dinyatakan demikian karena satuan bisnis memiliki sumber, 

keterampilan, produk andalan dan sebagainya yang membuatnya lebih 
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kuat dari para pesaing dalam memuaskan kebutuhan pasar yang sudah 

direncanakan akan dilayani oleh satuan usaha yang bersangkutan. Contoh-

contoh bidang-bidang keunggulan itu antara lain ialah kekuatan pada 

sumber keuangan, citra positif, keunggulan kedudukan di pasar, hubungan 

dengan pemasok, loyalitas pengguna produk dan kepercayaan para 

berbagai pihak yang berkepentingan. 

b. Faktor Kelemahan 

Keterbatasan atau kekurangan dalam hal sumber, keterampilan dan 

kemampuan yang menjadi penghalang serius bagi penampilan kinerja 

organisasi yang memuaskan. Berbagai keterbatasan dan kekurangan 

kemampuan tersebut bisa terlihat pada sarana dan prasarana yang dimiliki 

atau tidak dimiliki, kemampuan manajerial yang rendah, keterampilan 

pemasaran yang tidak sesuai dengan tuntutan pasar, produk yang tidak 

atau kurang diminati oleh para pengguna atau calon pengguna dan tingkat 

perolehan keuntungan yang kurang memadai. 

c. Faktor Peluang 

Peluang adalah berbagai situasi lingkungan yang menguntungkan 

dari suatu satuan bisnis. Adapun yang dimaksud dengan berbagai situasi 

tersebut antara lain ialah : 

1) Kecenderungan penting yang terjadi dikalangan pengguna produk, 

2) Identifikasi suatu segmen pasar yang memadai perhatian, 

3) Perubahan dalam kondisi persaingan, 
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4) Perubahan dalam peraturan perundang-undangan yang membuka berbagai 

kesempatan baru dalam kegiatan berusaha, 

5) Hubungan dengan para pembeli yang akrab, 

6) Hubungan dengan pemasok yang harmonis. 

d. Faktor Ancaman 

Ancaman faktor-faktor lingkungan yang tidak menguntungkan 

suatu satuan bisnis. Jika tidak diatasi ancaman akan menjadi ganjalan bagi 

satuan bisnis yang bersangkutan baik untuk masa sekarang maupun di 

masa depan. Berbagai contohnya, antara lain, adalah : 

1) Masuknya pesaing baru di pasar yang sudah dilayani oleh satuan bisnis, 

2) Pertumbuhan pasar yang lamban, 

3) Meningkatnya posisi tawar pembeli produk yang dihasilkan, 

4) Menguatnya posisi tawar pemasok bahan mentah atau bahan baku yang 

diperlukan untuk proses lebih lanjut menjadi produk tertentu, 

5) Perkembangan dan perubahan teknologi yang belum dikuasai, 

6) Perubahan dalam peraturan perundang-undangan yang sifatnya restriktif. 

2.7 Fungsi SWOT 

 Menurut Lutfiah (2015) fungsi dari analisis SWOT adalah untuk 

mendapatkan informasi dari analisis situasi dan memisahkan 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 
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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 membahas kondisi alternatif 

dasar yang mungkin. 

2.8 Matriks SWOT 

 Matrik SWOT dapat menggambarkan secara jelas bagaimana peluang dan 

ancaman eksternal yang dihadapi perusahaan disesuaikan dengan kekuatan dan 

kelemahan yang dimilikinya. Matriks ini dapat menghasilkan beberapa 

kemungkinan strategi berdasarkan hasil kombinasi dari faktor-faktor tersebut, 

berupa strategi SO (Strength-Opportunity), strategi ST (Strength-Threat), strategi 

WO (Weakness-Opportunity), dan strategi WT (Weakness-Threat). 
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IFAS 

 

 

EFAS 

STRENGTHS (S) 

 Tentukan 5-10 faktor-

faktor kelemahan 

internal 

WEAKNESS (W) 

 Tentukan 5-10 

kekuatan internal 

OPPORTUNITIES (O) 

 Tentukan 5-10 faktor 

peluang eksternal 

STRATEGY (S) 

Ciptakan strategi yang 

menggunakan kekuatan 

untuk memanfaatkan 

peluang 

STRATEGY WO 

Ciptakan strategi yang 

meminimalkan 

kelemahan untuk 

memanfaatkan peluang 

THREATS (T) 

 Tentukan 5-10 faktor 

ancaman eksternal 

STRATEGY ST 

Ciptakan strategi yang 

menggunakan kekuatan 

untuk mengatasi ancaman 

STRATEGY WT 

Ciptakan strategi yang 

meminimalkan 

kelemahan dan 

menghindari ancaman 

Gambar 2.1.Matrik SWOT (Asfar, 2015) 

1. Strategi SO 

Strategi ini dibuat berdasarkan jalan pikiran perusahaan, yaitu dengan 

memanfaatkan seluruh kekuatan untuk merebut dan memanfaatkan peluang 

sebenarnya. 
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2. Strategi ST 

Ini adalah strategi dalam menggunakan kekuatan yang dimiliki perusahaan 

untuk mengatasi ancaman 

3. Strategi WO 

Strategi ini diterapkan berdasarkan pemanfaatan peluang yang ada dengan 

cara meminimalkan kelemahan yang ada. 

4. Strategi WT 

Strategi ini didasarkan pada kegiatan yang bersifat defenisif dan berusaha 

meminimalkan kelemahan yang ada serta menghindari ancaman (Asfar, 2015). 

Menurut Rangkuti (2008), tahapan dalam merumuskan strategi melalui 

matriks SWOT sebagai berikut : 

a. Strategi SO (Strengths–Opportunities), menggunakan kekuatan yang 

dimiliki untuk mengambil dan memanfaatkan peluang yang ada. 

b. Strategi ST (Strengths–Threats), menggunakan kekuatan untuk 

menghindar dan mengatasi ancaman. 

c. Strategi WO (Weaknesses–Opportunities), menggunakan peluang yang 

dimiliki untuk mengatasi kelemahan yang ada. 

d. Strategi WT (Weaknesses–Threats), berupaya meminimalkan kelemahan 

dan menghindari ancaman. 
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