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BAB IV 

PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA 
 

 

4.1 Pengumpulan Data 

Pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini yaitu berupa data 

sekunder dan data primer. Data sekunder yang di ambil mengenai profil UKM 

Mandiri Roman Indah, struktur organisasi dan data penjualan dari tahun 2014-

2016. Sedangkan Data Primer yang didapat adalah data yang diperoleh dari 

wawancara dan observasi secara langsung di lapangan. Pengumpulan data melalui 

wawancara dengan cara proses tanya jawab terhadap responden atau pihak-pihak 

yang berkaitan dengan penelitian dan menyebarkan kuesioner pendahuluan, 

kuesioner faktor internal dan eksternal serta kuesioner strategi QSPM 

(Quantitative Strategic Planning Matrix) pada pelanggan UKM Mandiri Roman 

Indah untuk memperoleh keterangan guna mencapai tujuan penelitian serta 

observasi langsung dengan mengamati secara langsung terhadap obyek penelitian. 

 

4.1.1 Profil Perusahaan 

Usaha kecil menengah (UKM) Mandiri Roman Indah adalah usaha 

pembuatan tas yang merupakan cabang dari pabrik tas yang terletak di Sumatera 

Barat. UKM Mandiri Roman Indah ini hadir di Pekanbaru, Riau pada tahun 2012 

awal bulan Mei dengan memasarkan produk home industri. UKM Mandiri Roman 

Indah didirikan oleh bapak Aspril Jiha. UKM Mandiri Roman Indah Murni 

sebagai usaha keluarga dan dimulai dirintis dari tahun 1992 di Padang, Sumatera 

Barat. Berawal dari usaha sendiri sampai akhirnya UKM Mandiri Roman Indah 

memiliki karyawan sebanyak 50 karyawan baik dari tenaga jahit maupun desain 

di Sumatera Barat, sedangkan di Pekanbaru masih memiliki 2 karyawan tetap 

sebagai kasir dan pelayan di toko yang dikelola oleh Pak Beni Ariandy dan 

istrinya Buk Desi Asrani. 

UKM Mandiri Roman Indah Pekanbaru beralamat di Jalan Raya 

Puskopkar No.04 Pandau Permai Kampar, usaha ini yang bergerak di bidang 

produksi berbagai macam tas seperti tas ransel, tas laptop, tas selempang untuk 
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kongres, seminar, diklat, kontingen, umrah, sekolah, dll. UKM Mandiri Roman 

Indah buka senin – minggu kecuali jum’at waktu mulai buka dari jam 08.00 pagi 

sampai 16.00 WIB. Harga tas di UKM Mandiri Roman Indah dimulai dari 

Rp.15.000 – Rp.200.000 tergantung dari jenis tas yang tersedia dan dapat 

menerima pesanan. 

 

4.1.2 Struktur Organisasi 

UKM Mandiri Roman Indah memiliki struktur organisasi yang sangat 

sederhana. Susunan organisasi yang ada diawali dengan pemilik yaitu Bapak Beni 

Ariandy dan istrinya Ibu Desi Asrani selaku Manager Keuangan Devisi Riau yang 

membawahi beberapa pekerja yang bertanggung jawab pada masing-masing 

bidang, seperti pekerja bagian pelayanan, pekerja bagian kasir. Pemilik memiliki 

tugas mengawasi keseluruhan di UKM Roman Indah mulai dari pelayanan 

terhadap pelanggan, pembelian barang, menerima pemesanan pelanggan, 

pengiriman barang dan proses menajerial khususnya di bidang keuangan. Anggota 

yang berada di bawahnya hanya berfungsi membantu jika, pemilik berhalangan 

melaksanakan pekerjaannya. Berikut ini Struktur organisasi UKM Mandiri 

Roman Indah dapat dilihat pada Gambar 4.1. 

Manager Keuangan

(Desi Asrani, S.Pt)

Bagian KasirBagian Pelayanan

STRUKTUR ORGANISASI

Pimpinan

(Aspril Jilha)

Manajer Pemasaran

(Beny Ariandy, SP)

 

Gambar 4.1 Struktur Organisasi UKM Mandiri Roman Indah 
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4.1.3 Data Penjualan 

Data Penjualan dari produk penjualan yang dilakukan roman indah yang 

berupa berbagai macam tas seperti tas ransel, tas laptop, tas selempang untuk 

kongres, seminar, diklat, kontingen, umrah, sekolah, dll. Berikut adalah 

Rekapitulasi data penjualan di UKM Roman Indah dari tahun 2014 sampai 215 

dapat dilihat pada Tabel 4.1. 

Tabel 4.1 Rekapitulasi Data Penjualan UKM Roman Indah Tahun 2014 - 2015 

NO BULAN 
PENJUALAN TAS (Pcs) 

2014 2015 2016 

1 Januari 108 154 32 

2 Februari 66 73 3 

3 Maret 163 40 174 

4 April 27 125 40 

5 Mei 184 138 154 

6 Juni 92 29 38 

7 Juli 30 45 84 

8 Agustus 167 115 120 

9 September 18 41 108 

10 Oktober 172 5 57 

11 November 131 187 14 

12 Desember 197 106 86 

Total 1355 1058 910 

Rata-Rata 112,917 88,167 75,833 

Target Penjualan 200 Pcs/Bulan = 2400 Pcs/Tahun 

(Sumber : UKM Mandiri Roman Indah, 2017) 

 

4.1.4 Analisis Lingkungan Internal 

Analisis faktor-faktor lingkungan internal merupakan identifikasi dan 

evaluasi aspek-aspek yang mempengaruhi UKM Mandiri Roman Indah terdiri 

dari beberapa aspek yaitu aspek sumber daya manusia, pemasaran, manajemen 

keuangan, serta penelitian dan pengembangan perusahaan. Identifikasi aspek-

aspek tersebut ditujukan untuk mendapatkan faktor strategis internal yang 

mempengaruhi UKM Mandiri Roman Indah dengan cara memanfaatkan kekuatan 

dan mengatasi kelemahan. 
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4.1.4.1 Sumber Daya Manusia 

Pemilik melakukan tugas manajemen secara menyeluruh. Mulai dari 

keuangan hingga pendistribusian. Tidak jarang pemilik juga melakukan desain 

produk yang dipesan pelanggan. Terutama untuk bidang keuangan, pemilik tidak 

mempercayakan untuk ditangani orang lain, bagian keuangan langsung di pegang 

oleh manager keuangan yaitu ibu Desi. Penerimaan karyawan di UKM Mandiri 

Roman Indah tidak melalui jalur yang panjang. Sistem yang digunakan adalah 

keahlian dasar yang dimiliki pekerja, serta rajin dalam menjalankan pekerjaan. 

Sehingga, tingkat pendidikan tidak menjadi hal terpenting. Keharmonisan tersebut 

dicapai dengan adanya suasana akrab dan kekeluargaan yang sampai saat ini 

masih dijadikan budaya kerja di UKM Mandiri Roman Indah. 

 

4.1.4.2 Pemasaran 

Pemasaran merupakan salah satu kegiatan pokok yang perlu dilakukan 

oleh setiap peusahaan baik berupa barang atau jasa yang berguna untuk 

mempertahankan kelangsungan hidup suatu usaha. Hal tersebut disebabkan 

karena pemasaran yang secara langsung berhubungan dengan konsumen. UKM 

Mandiri Roman Indah mendistribusikan produksinya sendiri lalu dapat langsung  

menjual kepada konsumen atau atas pemesanan dari konsumen. Konsumen yang 

datang untuk membeli tas yang sudah jadi atau tas yang di desain konsumen 

sendiri dan dipesan dalam bentuk banyak untuk seminar, umroh, kongres, diklat 

dan sekolah.UKM Mandiri Roman Indah  tidak melakukan pameran dan penitipan 

produk pada toko-toko tas serta pasar-pasar. Berikut ini variable pemasaran terdiri 

dari produk, harga (price), tempat atau saluran distribusi (place), dan promosi atau 

yang sering disebut 4”P”. 

1. Produk (Product) 

Produk yang di jual di UKM Mandiri Roman Indah yaitu berbagai jenis tas 

dengan ukuran tas yang berbeda-beda. Walaupun produk tas dari roman indah 

memiliki berbagai jenis tas, namun terdapat sedikit variasi tas dan bentuk tas 

yang dijual. Sehingga menyebabkan peningkatan pangsa pasar serta 

permintaan produk tidak maksimal yang akan berdampak negatif untuk 
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perusahaan. UKM Mandiri Roman Indah memiliki berbagai macam tas seperti 

tas ransel, tas laptop, tas selempang untuk kongres, seminar, diklat, kontingen, 

tumrah, sekolah, dll. Namun untuk tas kongres, seminar, kontingen, umrah 

biasanya konsumen mendesain bentuk tas serta memesan tas dalam jumlah 

banyak, maka UKM Mandiri Roman Indah harus membuatnya terlebih dahulu 

di UKM Roman Indah yang berada di Sumatra Barat, karena di UKM Roman 

Indah di Pekan baru tidak memiliki pabrik pembuatan tas. 

2. Harga (Price) 

Harga produk tas yang di jual di UKM Mandiri Roman Indah dimulai dari 

Rp.15.000 – Rp.200.000 tergantung dari jenis tas yang tersedia dan jumlah 

pemesanan tas dari konsumen. Setiap pemesanan dalam jumlah banyak pemilik 

perusahaan akan memberikan diskon kepada konsumen. Harga Tas di UKM 

Mandiri Roman Indah ini mencerminkan kualitas produk, artinya apabila harga 

murah kualitas produk kurang dan apabila harga tas yang dibeli mahal kualitas 

tasnya sangat bagus. 

3. Tempat (Place) 

Tempat penjualan UKM Mandiri Roman Indah berada di rumah sendiri 

yang beralamat di tepi jalan Raya Puskopkar No.04 Pandau Permai Kampar, 

meskipun di tepi jalan raya tetapi tempat penjualan daerahnya masih sepi. 

Mayoritas pasar sasaran dari usaha tas ini adalah masyarakat umum. Wilayah 

distribusi produk Tas Roman Indah ini masih terbatas, hanya daerah 

pekanbaru. 

4. Promosi (Promotion) 

Promosi yang dilakukan UKM Mandiri Roman Indah terhadap tas yang di 

jualnya untuk pengembangan usaha sampai saat ini hanyalah melalui 

komunikasi dari mulut ke mulut, adapun promosi yang dilakukan melalui 

media elektronik yaitu sosial media instagram saja yang tidak aktif sejak tahun 

2016, terlihat sedikitnya postingan di instgram tentang produk tas ini. UKM 

Mandiri Roman Indah ini tidak menggunakan media cetak dan media 

elektronik lainya dalam melakukan promosi. 

 



IV-6 

 

4.1.4.3 Manajemen Keuangan 

Manajemen keuangan dalam perusahaan akan dapat memperbaiki kinerja 

perusahan jika memiliki kinerja perusahaan jika memiliki perencanaan, 

pengorganisasian dan pengontrolan yang baik bagian keuangan untuk membantu 

perusahaan mencapai hasil yang maksimum dari usaha yang dijalankan. 

Keuangan merupakan aspek penting yang harus diperhatikan dalam setiap usaha, 

begitu juga bagi UKM Mandiri Roman Indah. 

Pada sistem keuangannya, UKM Mandiri Roman Indah  ini masih 

menggunakan  sistem keuangan yang sederhana. UKM ini untuk pembukuan 

keuangan menggunakan sistem pencatatan yang hanya menggunakan buku dan 

pensil, setelah itu di atur rapi di komputer sebagai arsip keuangan. Sedangkan 

untuk perhitungannya hanya digunakan kalkulator.  

 

4.1.4.4 Penelitian dan Pengembangan UKM 

Aspek penelitian dan pengembangan pemilik UKM Mandiri Roman Indah 

tidak melakukan penelitian dan mengembangkan bentuk serta variasi produknya. 

UKM Mandiri Roman Indah hanya menjaga mutu dan kualitas produk yang 

memiliki harga yang tinggi sesuai keinginan konsumen dan kenyaman tas saat 

produk digunakan. 

 

4.1.5 Analisis Lingkungan Eksternal 

Analisis lingkungan eksternal adalah suatu proses yang digunakan para 

perencana strategi untuk memantau faktor lingkungan eksternal dalam 

menentukan peluang dan ancaman terhadap perusahaan. Dengan demikian 

perusahaan dapat memanfaatkan peluang dengan cara yang paling efektif dan 

dapat menangani ancaman dari luar. Lingkungan eksternal dibagi menjadi 

lingkungan makro dan lingkungan industri: 

 

4.1.5.1 Lingkungan Makro 

Lingkungan makro merupakan situasi dan kondisi yang berada di luar 

UKM Mandiri Roman Indah yang secara langsung atau tidak langsung dapat 
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mempengaruhi kinerja UKM. Lingkungan eksternal makro terdiri atas faktor 

ekonomi, sosial budaya, politik dan kebijakan pemerintah, teknologi dan pesaing. 

1. Faktor Ekonomi 

Keadaan ekonomi suatu Negara akan mempengaruhi kinerja perusahaan 

dan industri yang ada di Negara tersebut. Krisis ekonomi di Indonesia dari 

tahun 1997 kondisi perekonomian Indonesia masih belum stabil yang 

berdampak kurang memberikan dukungan bagi perkembangan bisnis yang ada 

di Indonesia. Tersendatnya perkembangan ekonomi seperti naiknya harga 

bahan bakar minyak dan gas, naiknya harga bahan baku penunjang seperti kain 

bahan utama khusus pembuatan tas dengan berbagai jenis bahan, benang, 

jarum, gunting, tusuk sulam, lem, plastik, terutama mesin jahit dan lain-lain. 

Dengan permasalahan perekonomian yang terjadi di perusahaan akan 

mengancam penurunan permintaan terhadap produk tas di UKM Mandiri 

Roman Indah.  

2. Sosial Budaya 

Jumlah penduduk Indonesia dari tahun ke tahun mengalami perubahan. 

Khususnya penduduk di daerah Provinsi Riau. Jumlah pertumbuhan penduduk 

Provinsi Riau tahun 2014-2016 dapat dilihat pada Tabel 4.2 

Tabel 4.2 Jumlah Pertumbuhan penduduk Provinsi Riau 2014-2016 

No Tahun Penduduk Pria 

(Jiwa) 

Penduduk Wanita (Jiwa) Jumlah (Jiwa) 

1 2014 3.178.486 3.009.956 6.188.442 

2 2015 3.257.561 3.086.841 6.344.402 

3 2016 3.053.043 2.868.944 5.921.987 

 (Sumber : BPS Daerah Provinsi Riau, 2017) 

 

Perubahan jumlah pertumbuhan penduduk di Provinsi Riau akan 

memberikan dampak terhadap perubahan jumlah permintaan produk tas di 

UKM Mandiri Roman Indah. Semakin berkembangnya model menambah 

keanekaragaman model tas sehingga, UKM Mandiri Roman Indah dituntut 

untuk dapat semakin variatif dalam berproduksi. UKM Mandiri Roman Indah 

selalu berusaha mengikuti permintaan  model dan desain dari pelanggannya. 

Perubahan model umumnya dipengaruhi oleh perkembangan tren 
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percampuran budaya. Pelanggan UKM Mandiri Roman Indah masih 

didominasi oleh tingkat sosial menengah yang mengikuti perubahan tren. 

3. Politik dan kebijakan pemerintah 

Keadaan politik yang tidak stabil akan menyebabkan ancaman pada nilai 

tukar rupiah yang tidak stabil dan berdampak juga pada penurunan nilai 

investasi, penanaman modal, dan nilai daya beli masyarakat di dalam negeri. 

Politik yang tidak stabil merupakan satu penghambat dalam dunia industri, 

baik yang bergerak disektor produksi, jasa maupun sektor-sektor lainnya. 

Pemerintah diharapkan menyediakan kerangka perundang-undangan dan 

peraturan-peraturan baru yang memungkinkan mekanisme pasar dapat 

berfungsi dengan baik. Dengan demikian, diperlukan suatu standar 

pengawasan dan standar akutansi baru untuk bank-bank dagang (Commercials 

Bank) dan bank-bank perkreditan (BPR) agar mereka tidak melakukan 

diskriminasi yang tidak perlu dalam pemberian kredit kepada UKM. Dapat 

disimpulkan Keadaan politik di suatu negara baik secara langsung maupun 

tidak langsung memiliki pengaruh yang besar bagi kelangsungan hidup suatu 

usaha. 

Usaha tas lokal perlu diupayakan pengembangannya, tidak saja agar 

kebutuhan lokal dapat terpenuhi, tetapi juga guna meningkatkan daya serap 

tenaga kerja terampil dan meningkatkan daya saing mereka dalam menghadapi 

masuknya produk impor. UKM Mandiri Roman Indah dengan modal sendiri 

yang tetap memiliki kepercayaan yang sangat tinggi dalam mempertahankan 

mutu produk dan menjaga kepercayaan pasar yang telah dimilikinya selama 25 

tahun. Sejak lama Pemerintah sudah melakukan pembinaan terhadap usaha 

kecil, menengah dan koperasi. Pembinaan terhadap usaha kecil, menengah dan 

koperasi dilakukan satu atap di bawah Departemen Koperasi, Pengusaha Kecil 

dan Menengah.   

4. Teknologi  

Perkembangan ilmu teknologi dan informasi yang semakin berkembang 

pada jaman modern saat ini, sangat berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi 

di suatu Negara. Peningkatan daya saing suatu produk dipasaran, tentu saja 
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menjadi salah satu dampak pertumbuhan positif tersebut. Berbagai hasil 

penelitian, pengembangan dan rekayasa teknologi telah banyak dimanfaatkan 

baik oleh pihak industri maupun masyarakat umum. Meskipun demikian, 

kemampuan nasional dalam penguasaan pemanfaatan teknologi masih belum 

mampu bersaing baik dengan teknologi Internasional.  

Tingkat harga teknologi canggih yang cenderung mahal untuk kalangan 

unit usaha setara UKM Mandiri Roman Indah menyebabkan usaha ini 

kesulitan dalam pemenuhannya. Teknologi yang semakin canggih tentu saja 

akan meningkatkan kualitas dan daya tarik suatu produk Tas. UKM Mandiri 

Roman Indah hanya memanfaatkan teknologi komunikasi berupa telepon atau 

hand phone untuk memperlancar transaksi jual beli produk ke konsumen dan 

memanfaatkan perkembangan teknologi internet untuk mempromosikan serta 

menjual produknya secara online meski masih pasif. Meskipun, UKM Mandiri 

Roman Indah belum memiliki kecanggihan teknologi setara perusahaan 

sejenis, mereka mampu meramaikan industri Tas di Indonesia, khususnya di 

Daerah Riau. 

5.  Pesaing  

Pesaing yang dihadapi UKM Mandiri Roman Indah tidak saja para unit 

usaha setara yang berada disekitar Riau. Melainkan, para perusahaan Tas 

bermodal besar dan berskala nasional seperti PT. Pronesia (Progressio 

Indonesia). Namun, kondisi tersebut tidak menggoyahkan pendirian dan 

keberanian UKM Mandiri Roman Indah untuk terus berkompetisi. Sehingga 

beberapa tender besar dapat dimenangkannya. Tender yang pernah 

dimenangkan antara lain pembuatan Tas Sling untuk beberapa bank di 

Sumatera, pembuatan Tas Ransel untuk beberapa sekolah dan pembuatan Tas 

Diklat, Kongres Kontingen untuk beberapa instansi pemerintahan yang ada di 

Sumatera. 

 

4.1.5.2 Lingkungan Industri 

Lingkungan industri adalah sebagai kumpulan atau kelompok perusahaan 

yang menghasilkan barang atau jasa yang saling menggantikan. Aspek lingkungan 
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industri akan lebih mengarah pada aspek persaingan di mana bisnis perusahaan 

berada. Sehingga, faktor tersebut mempengaruhi persaingan. Pengelompokan 

aspek atau variabel yang membentuk model strategi bersaing terdiri atas ancaman 

masuk pendatang baru, persaingan sesama perusahaan dalam industri, ancaman 

dari produk pengganti, Kekuatan tawar-menawar pembeli dan Kekuatan tawa-

menawar pemasok.  

1. Ancaman Masuk Pendatang Baru 

Ancaman masuk pendatang baru dapat di lihat sebagai berikut : 

a. Skala Ekonomi 

Pendatang baru yang berproduksi dengan skala kecil akan 

menghasilkan biaya per unit yang lebih besar. Hal ini akan membuat 

pendatang baru berskala kecil tersebut sulit untuk masuk ke dalam 

industri. UKM Mandiri Roman Indah telah memiliki rincian biaya 

dengan estimasi maksimal dalam setiap unit yang akan dibuat atau 

diperbaiki sehingga penentuan harga yang sudah pasti. Kepastian harga 

tersebut yang membuat pesaing sulit memasuki pasar. 

b. Differensiasi Produk 

menciptakan hambatan masuk yang akan memaksa para pendatang 

baru untuk mengeluarkan biaya yang besar guna mendapatkan atau 

merebut perhatian pelanggan yang sudah loyal kepada perusahaan.  

Dengan mempertahankan kepercayaan pelanggan, UKM Mandiri 

Roman Indah secara tidak langsung memberikan hambatan masuk 

bagi para pendatang baru. Sehingga, mereka harus mengeluarkan 

biaya lebih besar sebagai upaya promosi kepada para konsumen. 

c. Kecukupan Modal  

Pendatang baru yang akan bersaing tidak harus memiliki modal yang 

terlalu besar karena skala usaha UKM Mandiri Roman Indah juga 

masih tergolong sederhana. Modal besar yang dimiliki UKM Mandiri 

Roman Indah ini adalah semangat yang besar pada pemilik UKM 

Mandiri Roman Indah, sehingga ia mampu memotivasi karyawan 

untuk bekerja baik dan menjalin koordinasi yang baik kepada berbagai 
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pihak baik pemerintah, swasta, ataupun pemasok. Hal ini yang harus 

menjadi bahan pertimbangan besar bagi para pendatang baru tersebut. 

2. Persaingan Sesama Perusahaan Dalam Industri  

Persaingan dalam industri akan mempengaruhi kebijakan dan kinerja 

perusahaan. Tingkat persaingan tersebut dipengaruhi beberapa faktor, 

yaitu Jumlah kompetitor, tingkat pertumbuhan industri, karakteristik 

produk, biaya tetap yang besar, kapasitas dan hambatan keluar. 

Kepercayaan diri pemilik yang sangat kuat mampu mendorong semangat 

pekerja dalam menghadapi persaingan sesama sehingga, perusahaan atau 

usaha sejenis tidaklah menjadi penghambat. UKM Mandiri Roman Indah 

sangat yakin mampu menghadapinya. Pesaing yang dihadapi oleh UKM 

Mandiri Roman Indah didominasi oleh produsen tas di seluruh indonesia 

terutama sumatera.   

3. Ancaman Dari Produk Pengganti  

Ancaman produk substitusi kuat apabila, konsumen dihadapkan pada 

switching cost (peralihan biaya) yang sedikit dan produk substitusi tersebut 

memiliki harga lebih murah atau kualitasnya sama, bahakan lebih tinggi 

dari produk-produk suatu industri. Hal tersebut telah menjadi 

pertimbangan tersendiri oleh UKM Mandiri Roman Indah dalam 

menghadapi ancaman dari unit usaha sejenis. Ancaman yang dirasakan 

sangat berpengaruh adalah suatu perusahaan berskala nasional 

mengeluarkan produk sejenis dengan harga bersaing, namun kualitas yang 

ditawarkan masih berada di bawah. Terkadang, pelanggan umum 

cenderung lebih memilih produk dengan harga murah. Ancaman yang lain 

dirasakan UKM Mandiri Roman Indah yang memproduksi produk tas 

memiliki banyak barang pengganti atau barang substitusi dikarenakan 

semakin beragamnya model-model dari tas dikalangan masyarakat dari 

model tradisional sampai ke modern yang pada dasarnya tetap memiliki 

fungsi yang sama. 
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4. Kekuatan Tawar-Menawar Pembeli  

Pembeli mempengaruhi industri melalui kemampuan mereka untuk 

menekan turunnya harga, permintaan terhadap kualitas atau jasa yang lebih 

baik dan memainkan peran untuk melawan satu pesaing dengan lainnya. 

Jumlah industri yang semakin banyak memberikan kemudahan bagi 

pembeli untuk menentukan pilihannya, sehingga kekuatan pembeli cukup 

besar mempengaruhi industri tas. Proses produksi yang dilakukan oleh 

UKM Mandiri Roman Indah selama ini diproduksi berdasarkan pesanan 

dari pelanggan, sehingga produksi langsung terserap oleh konsumen 

sehingga kekhawatiran terhadap kekuatan pembeli tidak terlalu 

mengancam. Namun banyaknya jumlah produsen tas, yang menyebabkan 

banyaknya berbagai jenis produk Tas mengancam keberadaan usaha. 

5. Kekuatan tawar-menawar pemasok 

Kekuatan tawar menawar pemasok ditujukan untuk melihat kemampuan 

pemasok dalam mempengaruhi industri melalui kenaikan harga atau 

pengurangan kualitas produk. Kekuatan tawar menawar pemasok 

dipengaruhi sejumlah kondisi, adapun kekuatan tawar menawar pemasok 

menjadi besar apabila jumlah pemasok terbatas, tidak tersedianya bahan 

baku pengganti, peran produk yang dipasok bagi perusahaan, serta 

besarnya biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk beralih ke pemasok 

lain. Banyaknya pemasok dan ketersediaan bahan baku yang didapat di 

Sumatra Barat, jawa dan sekitarnya, tidak membuat UKM Mandiri Roman 

Indah cemas dalam pemenuhan permintaan. Hubungan kerjasama yang 

baik telah terjalin belasan tahun, sehingga pemenuhan bahan baku tidak 

lagi menjadi kekhawatiran.  

  

4.1.6 Demografi Sampel Penelitian UKM Mandiri Roman Indah 

Penelitian dilakukan dengan menyebarkan kuesioner yang responden 

terbagi atas 2 kelompok yaitu pertama responden untuk lingkungan 

internal perusahaan yang terdiri dari manajer bagian pemasaran, manajer 

bagian keuangan dan 2 orang karyawan yang bekerja di UKM Mandiri 
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Roman Indah, lalu kedua responden untuk lingkungan eksternal 

perusahaan yang terdiri dari 68 responden yang merupakan pelanggan 

yang membeli tas di UKM Mandiri Roman Indah. Jenis demografi sampel 

yang diteliti terdiri dari jenis kelamin, umur, tempat tinggal, pendidikan 

terakhir dan pekerjaan. 

 

4.1.6.1  Demografi Sampel Berdasarkan Jenis Kelamin 

Tabel 4.3 Data Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

Jenis Demografi  Keterangan Frekuensi Persentase 

Jenis Kelamin Laki – laki  47 69,12 % 

Perempuan 21 30,88 % 

Jumlah 68 100 % 

(Sumber : Pengolahan Data, 2017) 

Dari Tabel 4.3 data responden berdasarkan jenis kelamin untuk laki-laki 

frekuensi nya sebanyak 47 responden dan untuk perempuan frekuensi nya 

sebanyak 21 responden dengan total keseluruhan 68 responden. Berikut adalah 

grafik persentase berdasarkan jenis kelamin. 

 
Gambar 4.2 Grafik Persentase Berdasarkan Jenis Kelamin 

 Dilihat dari Gambar 4.2 grafik persentase berdasarkan jenis kelamin diatas 

diketahui persentase jumlah responden laki-laki sebesar 69,12 % sedangkan 

Laki-Laki 

69,12% 

Perempuan 

30,88% 

Grafik Persentase Berdasarkan Jenis 

Kelamin 

Laki – laki  

Perempuan
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persentase jumlah responden perempuan sebesar 30,88 %. Jadi jumlah responden 

laki-laki lebih banyak yang membeli tas di UKM Mandiri Roman Indah 

dibandingkan dengan jumlah responden perempuan yang membeli tas. 

 

4.1.6.2  Demografi Sampel Berdasarkan Umur 

Tabel 4.4 Data Responden Berdasarkan Umur 

Jenis Demografi  Keterangan Frekuensi Persentase 

Umur < 20 Tahun  22 32,35 % 

> 20 Tahun 46 67,65 % 

Jumlah 68 100 % 

(Sumber : Pengolahan Data, 2016) 

Dari Tabel 4.4 data responden berdasarkan umur untuk kurang dari 20 

tahun frekuensi nya sebanyak 22 responden dan untuk lebih dari 20 tahun 

frekuensi nya sebanyak 46 responden dengan total keseluruhan 68 responden. 

Berikut adalah grafik persentase berdasarkan umur. 

 
Gambar 4.3 Grafik Persentase Berdasarkan Umur 

 Dilihat dari Gambar 4.3 grafik persentase berdasarkan umur diatas 

diketahui persentase jumlah responden berumur kurang dari 20 tahun sebesar 

32,35 % sedangkan persentase jumlah responden berumur lebih dari 20 tahun 

sebesar 67,65 %. Jadi jumlah responden berumur lebih dari 20 tahun yang 

membeli tas di UKM Mandiri Roman Indah lebih banyak dibandingkan dengan 

jumlah responden berumur kurang dari 20 tahun yang membeli tas 

< 20 Tahun 

32,35% 

> 20 Tahun 

67,65% 

Grafik Persentase Berdasarkan Umur 

< 20 Tahun

> 20 Tahun
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4.1.6.3  Demografi Sampel Berdasarkan Tempat Tinggal 

Tabel 4.5 Data Responden Berdasarkan Tempat Tinggal 

Jenis Demografi  Keterangan Frekuensi Persentase 

Tempat Tinggal Riau 65 95,59 % 

Di Luar Riau 3 4,41 % 

Jumlah 68 100 % 

(Sumber : Pengolahan Data, 2017)  

Dari Tabel 4.3 data responden berdasarkan tempat tinggal untuk daerah 

Riau frekuensi nya sebanyak 65 responden dan untuk daerah diluar Riau frekuensi 

nya sebanyak 3 responden dengan total keseluruhan 68 responden. Berikut adalah 

grafik persentase berdasarkan tempat tinggal. 

 
Gambar 4.4 Grafik Persentase Berdasarkan Tempat Tinggal 

 Dilihat dari Gambar 4.4 grafik persentase berdasarkan tempat tinggal 

diatas diketahui persentase jumlah responden daerah Riau sebesar 95,59 % 

sedangkan persentase jumlah responden daerah di luar Riau sebesar 4,41 %. Jadi 

jumlah responden bertempat tinggal di daerah Riau lebih banyak yang membeli 

tas di UKM Mandiri Roman Indah dibandingkan dengan jumlah responden 

bertempat tinggal daerah di luar Riau yang membeli tas. 

Riau 95,59% 

Di Luar Riau 

4,41% 

Grafik Persentase Berdasarkan Tempat 

Tinggal 

Riau

Di Luar Riau
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4.1.6.4 Demografi Sampel Berdasarkan Pendidikan Terakhir 

Tabel 4.6 Data Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir 

Jenis Demografi  Keterangan Frekuensi Persentase 

Pendidikan 

Terakhir 

SD 5 7,35 % 

SMP 11 16,18 % 

SMA 31 45,59 % 

Sarjana 21 30,88 % 

Jumlah 68 100 % 

(Sumber : Pengolahan Data, 2017) 

Dari Tabel 4.6 data responden berdasarkan pendidikan terakhir untuk SD 

frekuensi nya sebanyak 5 responden, SMP frekuensi nya sebanyak 11 responden, 

SMA frekuensi nya sebanyak 31 responden dan untuk sarjana frekuensi nya 

sebanyak 21 responden dengan total keseluruhan 68 responden. Berikut adalah 

grafik persentase berdasarkan pendidikan terakhir. 

 
Gambar 4.5 Grafik Persentase Berdasarkan Pendidikan Terakhir 

 Dilihat dari Gambar 4.5 grafik persentase berdasarkan pendidikan terakhir 

diatas diketahui persentase jumlah responden pendidikan terakhir SD sebesar 7,35 

%, SMP sebesar 16,18 %, SMA sebesar 45,59 %, sedangkan persentase jumlah 

responden pendidikan terakhir sarjana sebesar 30,88 %. Jadi jumlah responden 

pendidikan terakhir SMA lebih banyak yang membeli tas di UKM Mandiri 

Roman Indah dibandingkan dengan jumlah responden pendidikan terakhir SD, 

SMP dan Sarjana yang membeli tas. 

SD 

7,35% SMP 

16,18% 

SMA 

45,59% 

Sarjana 

30,88% 

Grafik Persentase Berdasarkan Pendidikan 

Terakhir 
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4.1.6.5  Demografi Sampel Berdasarkan Pekerjaan 

Tabel 4.7 Data Responden Berdasarkan Pekerjaan 

Jenis Demografi  Keterangan Frekuensi Persentase 

Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa 18 26,47 % 

Guru/Dosen 7 10,29 % 

Pegawai Negeri 11 16,18 %  

Karyawan 7 10,29 % 

Petani 4 5,88 % 

Wirausaha 9 13,24 % 

Pedagang 8 11,77 % 

Dll 4 5,88 % 

Jumlah 68 100 % 

(Sumber : Pengolahan Data, 2017) 

Dari Tabel 4.7 data responden berdasarkan pekerjaan untuk pelajar atau 

mahasiswa frekuensi nya sebanyak 18 responden, guru atau dosen frekuensi nya 

sebanyak 7 responden, pegawai negeri frekuensi nya sebanyak 11 responden, 

karyawan frekuensi nya sebanyak 7 responden, petani frekuensi nya sebanyak 4 

responden, wirausaha frekuensi nya sebanyak 9 responden, pedagang frekuensi 

nya sebanyak 8 responden dan untuk dll sebanyak 4 responden dengan total 

keseluruhan 68 responden. berikut adalah grafik persentase berdasarkan 

pekerjaan: 

 
Gambar 4.6 Grafik Persentase Berdasarkan Pendidikan Terakhir 

Pelajar/Mahasiswa 
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 Dilihat dari Gambar 4.6 grafik persentase berdasarkan pekerjaan diatas 

diketahui persentase jumlah responden pekerjaan untuk Pelajar atau mahasiswa 

sebesar 26,47%, Guru atau dosen sebesar 10,29%, Pegawai negeri sebesar 

16,18%, karyawan sebesar 10,29%, petani sebesar 5,88%, wirausaha sebanyak 

13,24%, pedagang sebesar 11,77% dan untuk dll sebesar 5,88%. Jadi jumlah 

responden pekerjaan pelajar atau mahasiswa lebih banyak yang membeli tas di 

UKM Mandiri Roman Indah dibandingkan dengan jumlah responden pekerjaan 

guru atau dosen, pegawai negeri, karyawan, petani, wirausaha, pedagang, dll. 

 

4.1.7 Pengujian Validitas dan Reliabilitas 

Setelah kuesioner dibuat dan disebarkan maka selanjutnya dilakukan 

pengujian validitas dan realibilitas. Pengujian ini dilakukan untuk melihat apakah 

kuesioner yang disebarkan mampu mengukur variabel penelitian dengan baik. 

Pengujian validitas dan realibilitas kuesioner dengan menggunakan Software 

SPSS 17.0. 

 

4.1.7.1 Uji Validitas dan Realibilitas Faktor Internal  

 Uji Validitas dan realibilitas faktor internal telah dilakukan dengan 

menggunakan Software SPSS 17.0. Berikut ini adalah tabel output SPSS 

Reliabilitas Statistics: 

Tabel 4.8 Output SPSS Reliabilitas Statistics internal 

  N % 

Cases Valid 68 100.0 

Excluded
a
 .0 .0 

Total 68 100.0 

(Sumber : Pengolahan Data, 2017) 

 

 Berdasarkan Tabel 4.8 diatas merupakan output dari SPSS 17.00 

Reliabilitas Statistics, untuk N bernilai 68 yang artinya jumlah responden dalam 

pengisian kuesioner faktor internal di UKM Roman Indah sebanyak 68 

responden. Nilai 100% tersebut berarti pertanyaan sudah valid 100% dan 

pertanyaan sudah dapat dimengerti oleh responden. 
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Tabel 4.9 Reliability Statistics Internal 

Cronbach's Alpha N of Items 

.817 12 

(Sumber : Pengolahan Data, 2017) 

 Pada Tabel 4.9 merupakan output dari SPSS 17.00 Reliabilitas Statistics 

internal terlihat bahwa Cronbach's Alpha bernilai 0,817 dimana nilai tersebut 

merupakan alat ukur uji Reliabilitas atau tingkat konsistensi jawaban responden, 

dimana nilainya antara 0,00 sampai 1. Nilai pada Cronbach's Alpha tersebut 

mendekati 1 maka kuesioner tersebut semakin reliabel. Sedangkan nilai N of 

Items bernilai 12 yang merupakan jumlah indikator pertanyaan pada kuesioner 

faktor internal UKM Mandiri Roman Indah yang berjumlah 12 pertanyaan 

Tabel 4.10 Rekapitulasi Kuesioner Faktor Internal UKM 

KEKUATAN dan KELEMAHAN 

Item 

Pertanyaan 
R-hitung 

Uji Validitas 
R-Hitung 

Uji Reliabilitas 
R-Tabel  

Df= n-2 

Keputusan 

Valid Reliabel 

P1 0,393 0,817 0,201 Ya Ya 

P2 0,575 0,817 0,201 Ya Ya 

P3 0,421 0,817 0,201 Ya Ya 

P4 0,501 0,817 0,201 Ya Ya 

P5 0,300 0,817 0,201 Ya Ya 

P6 0,503 0,817 0,201 Ya Ya 

P7 0,491 0,817 0,201 Ya Ya 

P8 0,572 0,817 0,201 Ya Ya 

P9 0,546 0,817 0,201 Ya Ya 

P10 0,369 0,817 0,201 Ya Ya 

P11 0,464 0,817 0,201 Ya Ya 

P12 0,500 0,817 0,201 Ya Ya 

(Sumber : Pengolahan Data, 2017) (Lampiran B) 

 Berdasarkan Tabel 4.10 rekapitulasi kuesioner faktor internal terlihat 

bahwa nilai r hitung lebih besar dari nilai r tabel yang artinya pertanyaan tersebut 
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valid. Nilai pada r tabel yang didapat dari tabel r yaitu 0,201 dengan tingkat 

keyakinan dalam penelitian ini sebesar 90% maka tingkat kelonggaran sebesar 

10% atau 0,1. Adapun rumus untuk menentukan tabel r yaitu df = (N-2), maka di 

dapat nilai r tabel sebesar df = 68-2 yaitu 66 yang bernilai 0,201. 

  

4.1.7.1 Uji Validitas dan Realibilitas Faktor Eksternal  

 Uji Validitas dan realibilitas faktor eksternal telah dilakukan dengan 

menggunakan Software SPSS 17.0. Berikut ini adalah tabel output SPSS 

Reliabilitas Statistics: 

Tabel 4.11 Output SPSS Reliabilitas Statistics Eksternal 

  N % 

Cases Valid 68 100.0 

Excluded
a
 .0 .0 

Total 68 100.0 

(Sumber : Pengolahan Data, 2017) 

 

 Berdasarkan Tabel 4.11 diatas merupakan output dari SPSS 17.00 

Reliabilitas Statistics, untuk N bernilai 68 yang artinya jumlah responden dalam 

pengisian kuesioner faktor eksternal di UKM Roman Indah sebanyak 68 

responden. Nilai 100% tersebut berarti pertanyaan sudah valid 100% dan 

pertanyaan sudah dapat dimengerti oleh responden. 

Tabel 4.12 Reliability Statistics Eksternal 

Cronbach's Alpha N of Items 

.726 12 

(Sumber : Pengolahan Data, 2017) 

 Pada Tabel 4.12 merupakan output dari SPSS 17.00 Reliabilitas Statistics 

terlihat bahwa Cronbach's Alpha bernilai 0,726 dimana nilai tersebut merupakan 

alat ukur uji Reliabilitas atau tingkat konsistensi jawaban responden, dimana 

nilainya antara 0,00 sampai 1. Nilai pada Cronbach's Alpha tersebut mendekati 1 

maka kuesioner tersebut semakin reliabel. Sedangkan nilai N of Items bernilai 12 
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yang merupakan jumlah indikator pertanyaan pada kuesionel faktor eksternal 

UKM Mandiri Roman Indah yang berjumlah 12 pertanyaan 

Tabel 4.13 Rekapitulasi Kuesioner Faktor Eksternal UKM 

PELUANG dan ANCAMAN 

Item 

Pertanyaan 

R-hitung 

Uji Validitas 

R-Hitung 

Uji Reliabilitas 

R-Tabel  

Df= n-2 

Keputusan 

Valid Reliabel 

P1 0,710 0,726 0,201 Ya Ya 

P2 0,620 0,726 0,201 Ya Ya 

P3 0,532 0,726 0,201 Ya Ya 

P4 0,487 0,726 0,201 Ya Ya 

P5 0,432 0,726 0,201 Ya Ya 

P6 0,398 0,726 0,201 Ya Ya 

P7 0,240 0,726 0,201 Ya Ya 

P8 0,302 0,726 0,201 Ya Ya 

P9 0,376 0,726 0,201 Ya Ya 

P10 0,369 0,726 0,201 Ya Ya 

P11 0,296 0,726 0,201 Ya Ya 

P12 0,315 0,726 0,201 Ya Ya 

(Sumber : Pengolahan Data, 2017) (Lampiran C) 

 Berdasarkan Tabel 4.13 rekapitulasi kuesioner faktor eksternal terlihat 

bahwa nilai r Hitung lebih besar dari nilai r tabel yang artinya pertanyaan tersbut 

valid. Nilai pada r tabel yang didapat dari tabel r yaitu 0,201 dengan tinggkat 

keyakinan dalam penelitian ini sebesar 90% maka tingkat kelonggaran sebesar 

10% atau 0,1. Adapun rumus untuk menentukan tabel r yaitu df = (N-2), maka di 

dapat nilai r tabel sebesar df = 68-2 yaitu 66 yang bernilai 0,201. 

  

4.2 Pengolahan Data 

Pengolahan data yang dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan atau 

kendala yang dihadapi oleh UKM Mandiri Roman Indah dengan cara 

menggunakan metode SWOT dan metode QSPM (Quantitative Strategic 

Planning Matrix). 
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4.2.1 Indentifikasi dan Analisis Lingkungan Internal dan eksternal UKM 

Mandiri Roman Indah 

4.2.1.1 Matriks IFE (Internal Factor Evaluation) 

Analisis matriks IFE merupakan hasil dari identifikasi faktor internal 

berupa kekuatan (strengths) dan kelemahan (weakness) yang berpengaruh 

terhadap UKM Mandiri Roman  Indah. Penentuan nilai dan bobot dengan 

menggunakan metode paired comparison. Penentuan rating diperoleh dari empat 

orang responden yaitu manajer pemasaran (MP) yaitu pak beni, manajer keuangan 

(MK) ibu desi, 2 orang karyawan yang bekerja di UKM Mandiri Roman Indah 

bernama Kiki sebagai karyawan pelayan (KP) dan Yuni sebagai karyawan kasir 

(KK). Hasil bobot analisa matriks IFE di UKM Mandiri Roman Indah dapat 

dilihat pada Tabel 4.11 sebagai berikut. 

Tabel. 4.14 Hasil Bobot Analisa Matriks IFE di UKM Mandiri Roman Indah 

Faktor Internal 
Bobot 

MP MK KP KK 
Rata-

Rata Kekuatan 

A = Mutu atau kualitas produk terjaga 0,102 0,106 0,076 0,098 0,095 

B = Produk tas tahan lama 0,087 0,087 0,095 0,087 0,089 

C = Banyaknya Variasi Produk 0,080 0,080 0,091 0,080 0,083 

D = Harga Mencerminkan Kualitas Produk 0,083 0,098 0,095 0,087 0,091 

E = Kenyamanan Saat Memakai Produk 0,087 0,072 0,083 0,098 0,084 

F = Diskon harga jika membeli dalam jumlah yang 

banyak 
0,076 0,076 0,076 0,064 0,073 

Kelemahan      

G = Area parkir kurang memadai 0,049 0,057 0,076 0,053 0,059 

H = Lokasi Penjualan kurang stategis 0,087 0,08 0,068 0,087 0,081 

I = Tidak melakukan promosi 0,095 0,087 0,095 0,08 0,089 

J = Posisi UKM yang masih melakukan kegiatan 

secara mandiri dengan peralatan sederhana 
0,08 0,08 0,087 0,08 0,082 

K= Kurang Memasang iklan pada media cetak atau 

elektronik 
0,091 0,083 0,083 0,091 0,087 

L = Wilayah distribusi masih terbatas 0,083 0,095 0,076 0,095 0,087 

Total 1,00 

(Sumber : Pengolahan Data, 2017) (Lampiran D) 
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 Berdasarkan Tabel 4.14 hasil bobot analisa matriks IFE di UKM Mandiri 

Roman Indah dengan total rata-rata 1,00 dari faktor internal berupa kekuatan dan 

kelemahan. Dari Tabel 4.14 rata-rata untuk bobot skor yang paling besar terdapat 

pada faktor internal kekuatan utama UKM Mandiri Roman Indah yaitu mutu atau 

kualitas produk terjaga dengan skor rata-rata 0,095. 

Berikut adalah contoh perhitungan untuk nilai bobot dari seorang Manajer 

Pemasaran (MP) dan Manajer Keuangan (MK) pada faktor internal kekuatan A = 

mutu atau kualitas produk terjaga 

Nilai bobot MP pada faktor internal A = 
 otal  obot faktor  

 otal keseluruhan       -              P
 

   = 
                     

  4
   

   = 
  

  4
   

   = 0,102 

Nilai bobot MK pada faktor internal A = 
 otal  obot faktor  

 otal keseluruhan       -               
 

   = 
                     

  4
   

   = 
 8

  4
   

   = 0,106 

Setelah mendapatkan hasil dari nilai bobot setiap masing-masing responden maka 

akan dilakukan perhitungan nilai rata-rata bobot faktor internal kekuatan A = 

mutu atau kualitas produk terjaga 

Nilai rata-rata pada faktor internal A = 
 obot  P    obot       obot  P    obot   

4
  

= 
0  0    0  0    0 0     0 0 8

4
  

= 
0  8 

4
 

= 0,095 
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Tabel. 4.15 Hasil Rating Analisa Matriks IFE di UKM Mandiri Roman Indah 

Faktor Internal Rating 

MP MK KP KK 
Rata-

Rata 
Kekuatan 

A = Mutu atau kualitas produk terjaga 4 4 4 4 4 

B = Produk tas tahan lama 4 3 4 3 3,5 

C = Banyaknya Variasi Produk 3 4 3 3 3,25 

D = Harga Mencerminkan Kualitas Produk 4 4 3 4 3,75 

E = Kenyamanan Saat Memakai Produk 3 3 3 4 3,25 

F = Diskon harga jika membeli dalam jumlah yang 

banyak 
3 3 3 3 3 

Kelemahan      

G = Area parkir kurang memadai 2 2 1 1 1,5 

H = Lokasi Penjualan kurang stategis 2 2 1 2 1,75 

I = Tidak melakukan promosi 2 1 1 1 1,25 

J = Posisi UKM yang masih melakukan kegiatan 

secara mandiri dengan peralatan sederhana 
2 2 1 1 1,5 

K= Kurang Memasang iklan pada media cetak atau 

elektronik 
1 1 1 1 0,75 

L = Wilayah distribusi masih terbatas  2 1 1 1 1,25 

Total 28,75 

(Sumber : Pengolahan Data, 2017) (Lampiran D) 

 Berdasarkan Tabel 4.15 hasil rating analisa matriks IFE di UKM Mandiri 

Roman Indah dengan total rata-rata 28,75 dari faktor eksternal berupa kekuatan 

dan kelemahan. Dari Tabel 4.12 rata-rata untuk rating skor yang paling besar 

terdapat pada faktor internal kekuatan utama UKM Mandiri Roman Indah yaitu 

mutu atau kualitas produk terjaga dengan skor rata-rata 4,00.  

Berikut adalah contoh perhitungan untuk nilai rata-rata rating pada faktor 

internal kekuatan A = mutu atau kualitas produk terjaga 

Nilai rata-rata pada faktor internal A = 
 ating  P    ating       ating  P    ating   

4
 

= 
4            

4
  

= 
  

4
 

= 4 
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Tabel. 4.16 Hasil Rekapitulasi Matriks IFE di UKM Mandiri Roman Indah 

Faktor 

Internal 

Bobot Rating Total 

Skor 

Rata-

Rata 
MP MK KP KK 

Rata-

Rata 
MP MK KP KK 

Rata-

Rata Kekuatan 

A 0,102 0,106 0,076 0,098 0,095 4 4 4 4 4 0,380 

B 0,087 0,087 0,095 0,087 0,089 4 3 4 3 3,5 0,312 

C 0,080 0,080 0,091 0,080 0,083 3 4 3 3 3,25 0,270 

D 0,083 0,098 0,095 0,087 0,091 4 4 3 4 3,75 0,341 

E 0,087 0,072 0,083 0,098 0,084 3 3 3 4 3,25 0,273 

F 0,076 0,076 0,076 0,064 0,073 3 3 3 3 3 0,219 

Kelemahan            

G 0,049 0,057 0,076 0,053 0,059 2 2 1 1 1,5 0,089 

H 0,087 0,08 0,068 0,087 0,081 2 2 1 2 1,75 0,142 

I 0,095 0,087 0,095 0,08 0,089 2 1 1 1 1,25 0,111 

J 0,08 0,08 0,087 0,08 0,082 2 2 1 1 1,5 0,123 

K 0,091 0,083 0,083 0,091 0,087 1 1 1 1 0,75 0,065 

L 0,083 0,095 0,076 0,095 0,087 2 1 1 1 1,25 0,109 

Total 1,00  28,75 2,433 

(Sumber : Pengolahan Data, 2017) (Lampiran D) 

 Berdasarkan Tabel 4.16 hasil rekapitulasi matriks IFE di UKM Mandiri 

Roman Indah diperoleh total skor sebesar 2,433. Skor bobot total yang berada 

dibawah 2,5 diindikasikan bahwa lemahnya posisi internal UKM Mandiri Roman 

Indah dalam mengatasi kelemahan yang ada dengan kekuatan yang dimiliki.  

Berikut adalah contoh perhitungan untuk nilai total skor rata-rata pada 

faktor internal kekuatan A = mutu atau kualitas produk terjaga 

Nilai Total Skor rata-rata pada faktor internal A 

 = Rata-Rata Bobot Faktor Internal A x Rata-Rata Rating Faktor Internal A 

= 0,095 x 4 

= 0,380 

Hasil pada Tabel 4.16 menunjukan bahwa kekuatan utama UKM Mandiri 

Roman Indah adalah mutu atau kualitas produk terjaga dengan skor 0,380 karena 

produk yang dihasilkan memiliki mutu dan kualitas terjaga dibandingkan para 
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pesaingnya, baik dari segi ketahanan produk dan kenyaman produk dapat 

memberikan kepuasaan tersendiri bagi konsumen serta dapat membuat konsumen 

memiliki loyalitas yang sangat tinggi terhadap produk perusahaan. Adapun 

kelemahan utama yang dimiliki oleh UKM Mandiri Roman Indah adalah kurang 

memasang iklan pada media cetak atau elektronik dengan skor 0,065. Hal ini 

menyebabkan konsumen tidak mengetahui produk yaang dijual oleh UKM karena 

dengan memasang iklan pada media cetak atau elektronik akan meningkat tingkat 

penjualan UKM dan dengan adanya peyebab tersebut dapat menyulitkan 

perusahaan dalam melihat prospek perkembangan usaha yang ditekunin dan 

dijalanin UKM Mandiri Roman Indah. 

  

4.2.1.2 Matriks EFE (Eksternal Factor Evaluation) 

Analisis matriks IFE merupakan hasil dari identifikasi faktor eksternal 

berupa peluang (Opportunities) dan ancaman (Threats) yang berpengaruh 

terhadap UKM Mandiri Roman Indah. Penentuan nilai dan bobot dengan 

menggunakan metode paired comparison. Penentuan rating dan bobot diperoleh 

dari 68 responden yang merupakan konsumen yang membeli tas di UKM Mandiri 

Roman Indah, sedangkan untuk total skor dengan mengalikan bobot dan rating.  

Tabel. 4.17 Hasil Rekapitulasi Matriks EFE di UKM Mandiri Roman Indah 

Faktor Eksternal 

Faktor Eksternal 

Rata-Rata 

Bobot 

Rata-Rata 

Rating 

Total Rata-

Rata 

Keseluruhan Peluang 

A = Menjalani kerja sama dengan intansi 

pemerintahan, lembaga pendidikan, dan perusahaan 
0,091 3,632 0,331 

B = Menjadikan media sosial sebagai alat promosi 0,094 3,294 0,310 

C = Gaya hidup masyarakat sekitar 0,082 2,853 0,234 

D = Pertumbuhan jumlah penduduk 0,082 2,882 0,236 

E = Peningkatan pendapatan masyarakat 0,087 2,941 0,256 

F = Memberikan Jaminan terhadap konsumen 0,089 3,235 0,288 
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Tabel. 4.17 Hasil Rekapitulasi Matriks EFE di UKM Mandiri Roman Indah 

Faktor Eksternal 

Faktor Eksternal 

Rata-Rata 

Bobot 

Rata-Rata 

Rating 

Total Rata-

Rata 

Keseluruhan Ancaman 

G = Meningkatnya harga bahan baku 0,066 2,088 0,138 

H = Banyaknya beredar produk sejenis dari pesaing 0,082 3,162  0,285 

I = Daya beli masyarakat masih rendah 0,090 2,971 0,244 

J = Fasilitas pelayanan yang lebih canggih di toko 

lain 
0,079 2,956 0,234 

K= Naiknya pajak sewaktu-waktu dari pemerintah 0,077 2,838 0,219 

L = Kekuatan tawar-menawar konsumen tinggi 0,081 2,691 0,218 

Total 1,00 35,559 2,993 

(Sumber : Pengolahan Data, 2017) (Lampiran E) 

 Berdasarkan Tabel 4.17 hasil rekapitulasi matriks EFE di UKM Mandiri 

Roman Indah diperoleh total skor sebesar 2,993. Skor bobot total yang berada 

diatas 2,5 diindikasikan bahwa posisi eksternal UKM Mandiri Roman Indah 

mampu merespon dengan baik yang memanfaatkan faktor peluang yang ada untuk 

mengatasi faktor ancaman dari luar UKM Mandiri Roman Indah. 

Berikut adalah contoh perhitungan untuk nilai bobot dan rating dari 

responden pada faktor eksternal kekuatan A = menjalani kerja sama dengan 

intansi pemerintahan, lembaga pendidikan, dan perusahaan. 

Nilai bobot responden 1 pada faktor eksternal A 

 = 
 otal  obot faktor  

 otal keseluruhan       -              esponden  
 

= 
                     

  4
   

= 
  

  4
   

= 0,102 
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Nilai bobot responden 2 pada faktor eksternal A 

= 
 otal  obot faktor  

 otal keseluruhan       -                  
 

= 
                     

  4
   

= 
 8

  4
   

= 0,106 

Setelah mendapatkan hasil dari nilai bobot dan rating setiap masing-

masing responden maka akan dilakukan perhitungan nilai rata-rata bobot faktor 

eksternal kekuatan A = menjalani kerja sama dengan intansi pemerintahan, 

lembaga pendidikan, dan perusahaan 

Nilai rata-rata bobot pada faktor eksternal A  

= 
       esponden      obot  esponden                             obot  esponden  8

 8
  

= 
0  0    0  0    0 0        0 080

 8
  

= 
   8 

 8
 

= 0,091 

Nilai rata-rata rating pada faktor eksternal A  

= 
 ating  esponden      ating  esponden      ating                   ating  esponden  8

 8
 

= 
         

 8
   

= 
   

 8
 

= 3,632  

Berikut adalah contoh perhitungan untuk nilai total skor rata-rata pada 

faktor eksternal kekuatan A  

Nilai Total Skor rata-rata pada faktor eksternal A 

= Rata-Rata Bobot Faktor Eksternal A x Rata-Rata Rating Faktor Eksternal A 

= 0,091 x 3,632 

= 0,331 
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 Hasil pada Tabel 4.17 menunjukan bahwa peluang utama UKM Mandiri 

Roman Indah adalah menjalani kerja sama dengan intansi pemerintahan, lembaga 

pendidikan, dan perusahaan dengan total skor 0,331 karena pembelian produk tas 

banyak diminati oleh beberapa instansi pemerintahan, lembaga pendidikan dan 

perusahaan. Maka dengan menjalani kerja sama dengan instansi pemerintahan, 

lembaga pendidikan dan perusahaan produk tas dari UKM Mandiri Roman Indah 

dapat cepat dikenal oleh banyak orang, serta menjadi media promosi bagi UKM 

melalui media mulut-kemulut untuk menarik konsumen lain dan biasanya instansi 

akan banyak membeli produk tersebut terutama pada acara-acara, rapat, dan even-

even yang akan meningkatnya omset penjualan dari UKM Mandiri Roman Indah.  

 Adapun ancaman utama dari UKM Mandiri Roman Indah adalah 

banyaknya beredar produk sejenis dari pesaing dengan total skor 0,285. 

Perusahaan yang memproduksi dan menjual produk berupa Tas ini, tentunya 

sudah pasti persaingan dari produk sejenis yang semakin pesat membuat 

munculnya banyak pesaing baru yang menawarkan keragaman produk dan harga 

yang juga semakin bervariasi. 

  

4.2.2 Perumusan dan Penetapan Alternatif Strategi UKM Mandiri Roman 

Indah 

4.2.2.1  Matriks IE ( Internal – Eksternal ) 

Pemetaan posisi unit usaha dilakukan agar dapat memudahkan unit usaha 

dalam penentuan alternatif strategi pengembangan yang tepat untuk menghadapi 

persaingan dan pertumbuhan bisnis dimasa depan. Berdasarkan hasil yang 

diperoleh dari matriks IFE dan EFE maka dapat disusun selanjutnya dalam 

matriks IE (Internal – Eksternal). Matriks IE (Internal – Eksternal) digunakan 

untuk menganalisis posisi perusahaan secara lebih detail dan melihat strategi apa 

yang tepat untuk diterapkan oleh perusahaan sehingga dapat diketahui posisi 

UKM Mandiri Roman Indah. 

Nilai total skor rata-rata pada matriks IFE sebesar 2,433, sedangkan 

matriks EFE memperoleh total skor rata-rata sebesar 2,993. Hasil tersebut 

menunjukkan posisi UKM Mandiri Roman Indah berada pada kuadran V. Pada 
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posisi ini strategi yang tepat untuk digunakan adalah strategi menjaga dan 

mempertahankan. Strategi yang dapat diterapkan oleh UKM Mandiri Roman 

Indah adalah strategi penetrasi pasar, pengembangan pasar dan produk. 

Strategi penetrasi pasar dilakukan untuk mengatasi perkembangan pasar 

dengan meningkatkan pangsa pasar produk yang sudah ada. Peningkatan pangsa 

pasar produk ini dapat dilakukan dengan lebih gencar melakukan promosi, 

memperluas wilayah pemasaran secara geografis yang merupakan wilayah baru 

dan distribusi, mempertahankan harga, menjalin kerjasama dengan agen 

distribusi, membangun atau menyewa kios-kios di tempat yang strategis, 

pengembangan produk dengan cara memodifikasi produk serta menciptakan 

inovasi produk yang baru dan tetap menjaga atau meningkatkan kualitas produk 

tas yang sudah ada. Hal ini dilakukan umumnya dilakukan saat produk telah 

berada diposisi jenuh. 

I II III

IV VI

VII VIII IX

Skor IFE (2,433)

Kuat Sedang Lemah

Tinggi

Sedang

Rendah

(2
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93
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S
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F
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1,0
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Gambar 4.7 Hasil Matriks IE UKM Mandiri Roman Indah 

Berdasarkan Gambar 4.7 Hasil Matriks IE posisi UKM Mandiri Roman 

Indah berada di lingkaran biru yaitu tepatnya di kuadran V dengan matrikss IFE 

sebesar 2,433 sedangkan matrikss EFE sebesar 2,993, yang berarti dapat diatasi 
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oleh perusahaan dengan cara melalui strategi menjaga dan mempertahankan yaitu 

strategi penetrasi pasar, pengembangan pasar dan produk. 

Alternatif strategi yang dihasilkan pada matriks IE adalah merupakan 

strategi umum yang tidak memiliki implementasi strategi yang lebih teknis pada 

tingkat perusahaan. Oleh karena itu matrikss IE dilengkapi oleh matriks SWOT 

yang berupa langkah-langkah kongkrit yang dapat memberikan uraian lebih detail 

mengenai alternatif strategi yang sebaiknya dilakukan oleh perusahaan. 

  

4.2.3 Analisis Matriks SWOT 

Matriks SWOT merupakan langkah-langkah kongkrit yang sebaiknya 

dilakukan oleh UKM Mandiri Roman Indah berdasarkan pengembangan dari 

matriks IFE dan EFE menjadi IE. model analisis matrikss SWOT. Strategi utama 

yang dapat disarankan terdapat empat macam, yaitu : strategi SO, ST, WO, dan 

WT. Analisis ini menggunakan data yang telah diperoleh dari matrikss EFE dan 

IFE di atas. Berbagai alternatif strategi dapat dirumuskan berdasarkan model 

analisis matrikss SWOT. Penentuan alternatif strategi matriks SWOT diperoleh 

dari 2 Responden yang ahli dibidang pemasaran yaitu Bapak Beni Ariandy,SP 

selaku Manajer Pemasaran (MP) di UKM Mandiri Roman Indah dan Ibu Yul 

Efnita, SE, MM selaku dosen Manajemen di Fakultas Ekonomi Universitas Islam 

Riau dan sekaligus seorang pengusaha. Hasil analsis SWOT dapat dilihat pada 

Tabel 4.15 sebagai berikut: 
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(Sumber : Pengolahan Data, 2017) 

Tabel 4.18 Matriks SWOT UKM Mandiri Roman Indah 

          Faktor Internal 

 

 

 

 

Faktor Eksternal 

Kekuatan (Streghts-S) Kelemahan (Weakness-W) 

1.  Mutu atau kualitas produk terjaga 

2.  Produk tas tahan lama 

3.  Banyaknya Variasi Produk 

4.  Harga Mencerminkan Kualitas Produk 

5.  Kenyamanan Saat Memakai Produk 

6.  Diskon harga jika membeli dalam jumlah yang 

banyak 

1. Area parkir kurang memadai 

2. Lokasi Penjualan kurang stategis 

3. Tidak melakukan promosi 

4. Posisi UKM yang masih melakukan kegiatan secara 

mandiri dengan peralatan sederhana  

5. Kurang Memasang iklan pada media cetak atau elektronik 

6. Wilayah distribusi masih terbatas 

Peluang (Oppurtunities-O) Strategi – SO  Strategi – WO  

1. Menjalani kerja sama dengan intansi pemerintahan, 

lembaga pendidikan, dan perusahaan  

2. Menjadikan media sosial sebagai alat promosi 

3. Gaya hidup masyarakat sekitar 

4. Pertumbuhan jumlah penduduk 

5. Peningkatan pendapatan masyarakat 

6. Memberikan Jaminan terhadap konsumen 

1. Mempertahankan dan meningkatkan mutu 

kualitas produk untuk memberikan jaminan 

terhadap konsumen (S1,S2,S4,S5,O1,O5,O6) 

2. Memberikan diskon untuk menjalani kerja sama 

dengan pihak intansi pemerintahan, lembaga 

pendidikan, dan perusahaan (S4,S6,O1,O4,O6) 

1. Melakukan dan meningkatkan promosi  secara continues 

(O1,O2,O3,W3,W4,W5,W6) 

2. Memperluas distribusi target pasar (O1,O2,O3,O4,O5,W2, 

W3,W5,W6) 

 

Ancaman (Threats-T) Strategi – ST  Strategi – WT  

1.  Meningkatnya harga bahan baku  

2. Banyaknya beredar produk sejenis dari pesaing 

3. Daya beli masyarakat masih rendah 

4. Fasilitas pelayanan yang lebih canggih di toko lain 

5. Naiknya pajak sewaktu-waktu dari pemerintah 

6. Kekuatan  tawar-menawar konsumen tinggi 

1. Menciptakan dan mengembangkan produk 

dengan variasi yang baru (S1,S2,S3,S5,T2,T3) 

2. Menetapkan  dan mempertahankan strategi harga 

pasar untuk menghadapi persaingan (S1,S2,S4, 

S5,S6,T1,T2, T3, T5,T6) 

 

1. Mempertahankan hubungan baik dengan konsumen (T2,T3, 

T6,W6) 

2. Membangun dan mengembangkan usaha patungan (Joint 

Venture) (T1,T2,T3,T4,T5, W1,W2,W4) 

IV
-3

2
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Dari penyusunan strategi pada matrikss SWOT dihasilkan beberapa 

alternatif strategi antara lain : 

1. Mempertahankan dan meningkatkan mutu kualitas produk untuk memberikan 

jaminan terhadap konsumen (SO-1), 

2. Memberikan diskon untuk menjalani kerja sama dengan pihak intansi 

pemerintahan, lembaga pendidikan, dan perusahaan (SO-2), 

3. Melakukan dan meningkatkan promosi secara continues (WO-1), 

4. Memperluas distribusi target pasar (WO-2), 

5. Menciptakan dan mengembangkan produk dengan variasi yang baru (ST-1), 

6. Menetapkan dan mempertahankan strategi harga pasar untuk menghadapi 

persaingan (ST-2) 

7. Mempertahankan hubungan baik dengan konsumen (WT-1), 

8. Membangun dan mengembangkan usaha patungan (Joint Venture). 

 

1. Strategi S-O (Streghts Oppurtunities) 

Strategi S-O ini adalah untuk memanfaatkan seluruh kekuatan untuk 

merebut dan memanfaatkan peluang sebesar-besarnya. Strategi yang dapat 

digunakan ada 2 startegi S-O yaitu pertama, mempertahankan dan meningkatkan 

mutu kualitas produk untuk memberikan jaminan terhadap konsumen. Kedua, 

memberikan diskon untuk menjalani kerja sama dengan pihak intansi 

pemerintahan, lembaga pendidikan dan perusahaan yang membeli produk dalam 

jumlah banyak. 

2. Strategi W-O (Weaknesses-Opportunities)  

Strategi W-O ini diterapkan berdasakan pemanfaatan peluang yang ada 

dengan cara meminimalkan kelemahan yang ada. Strategi yang dapat digunakan 

ada 2 strategi W-O yaitu pertama, melakukan dan meningkatkan promosi secara 

continues dengan menggunakan sosial media dan aplikasi elektronik pemasaran. 

Kedua, memperluas distribusi target pasar ke luar Riau atau dalam negeri maupun 

luar negeri, mengingat potensi pasar yang besar dan masih luasnya pangsa pasar 

yang ada. 
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3. Strategi S-T (Strenghts-Treathts)  

Strategi ini adalah untuk menggunakan kekuatan yang dimiliki perusahaan 

untuk mengatasi ancaman. Strategi yang dapat digunakan ada 2 strategi S-T yaitu 

pertama, menciptakan dan mengembangkan inovasi produk dengan menciptakan 

dan mengembangkan variasi yang baru untuk menambah konsumen baru sehingga 

dapat meningkatkan produksi dan penjualan produk. Kedua, menetapkan dan 

mempertahankan strategi harga pasar untuk menghadapi persaingan yang semakin 

meningkat.   

4. Strategi W-T (Weaknesses- Treathts) 

Strategi ini didasarkan pada kegiatan perusahaan yang bersifat defensif 

dan berusaha meminimalkan kelemahan yang ada serta menghindari ancaman. 

Strategi yang dapat dilakukan 2 strategi W-T yaitu pertama, mempertahankan 

hubungan baik dengan konsumen sehingga konsumen menjadi pelanggan tetap 

serta dapat meningkatkan penjualan produk. Kedua, membangun dan 

mengembangkan usaha patungan (Joint Venture) dengan pihak yang menyediakan 

modal dan bahan baku untuk meningkatkan penjualan di UKM Mandiri Roman 

Indah. 

 

4.2.4 Analisis Matriks Quantitative Strategic Planning (QSPM) 

Matriks Quantitative Strategic Planning Matrix (QSPM) merupakan tahap 

akhir dari analisis formulasi strategi berupa pemilihan alternatif terbaik dan 

pengambilan keputusan untuk memilih strategi apa yang paling tepat digunakan 

oleh perusahaan. Matriks (QSPM) yaitu untuk meringkas dan mengevaluasi 

berbagai alternatif strategi secara objektif berdasarkan faktor internal dan 

eksternal perusahaan yang sudah diidentifikasi sebelumnya. Matriks QSPM 

diperoleh dari hasil perhitungan dengan mengalikan rata-rata bobot dari masing 

masing identifikasi lingkungan internal dan eksternal perusahaan dengan nilai 

daya tarik (AS) maka akan diperoleh nilai total daya tarik (TAS). Matriks ini akan 

menghasilkan tindakan-tindakan strategi alternatif yang dapat dilaksanakan oleh 

UKM Mandiri Roman Indah. Pilihan alternatif strategi dari matriks SWOT yang 

dapat dilihat pada Tabel 4.19 sebagai berikut: 



IV-35 

 

Tabel 4.19 Alternatif Strategi Hasil Matriks SWOT 

No Alternatif Strategi 

1 Mempertahankan dan meningkatkan mutu kualitas produk untuk 

memberikan jaminan terhadap konsumen 

2 Memberikan diskon untuk menjalani kerja sama dengan pihak intansi 

pemerintahan, lembaga pendidikan, dan perusahaan 

3 Melakukan dan meningkatkan promosi secara continues 

4 Memperluas distribusi target pasar 

5 Menciptakan dan mengembangkan produk dengan variasi yang baru  

6 Menetapkan dan mempertahankan strategi harga pasar untuk menghadapi 

persaingan 

7 Mempertahankan hubungan baik dengan konsumen 

8 Membangun dan mengembangkan usaha patungan (Joint Venture) 

dengan pihak yang menyediakan modal dan bahan baku untuk 

meningkatkan penjualan 

(Sumber : Pengolahan Data, 2017) 

 Berdasarkan Tabel 4.19 merupakan alternatif – alternatif strategi yang 

dapat dipilih oleh UKM Mandiri Roman Indah. Alternatif – alternatif strategi ini 

didapat dengan menganalisa faktor-faktor internal perusahaan meliputi kekuatan 

dan kelemahan serta faktor – faktor eksternal perusahaan meliputi peluang dan 

ancaman yang dimiliki oleh perusahaan. Hasil dari alternatif strategi didapat dari 

analisis yang menggunakan SWOT. Berikut hasil analisis matriks QSPM dari 

identifikasi lingkungan internal dan eksternal UKM Mandiri Roman Indah 

dengan nilai daya tarik (AS) maka akan diperoleh nilai total daya tarik (TAS). 
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Tabel 4.20 Hasil Analisis Matriks QSPM UKM Mandiri Roman Indah 

Faktor 

Strategi 

Bobot Alternatif Strategi 

 Strategi 1 Strategi 2 Strategi 3 Strategi 4 Strategi 5 Strategi 6 Strategi 7 Strategi 8 

Kekuatan  AS TAS AS TAS AS TAS AS TAS AS TAS AS TAS AS TAS AS TAS 

A 0,095 3,5 0,384 2,75 0,264 3 0,288 3,25 0,309 2,75 0,261 3 0,288 3 0,288 2,75 0,264 

B 0,089 3,25 0,312 3,25 0,289 3,75 0,334 2,5 0,223 3,75 0,334 2,5 0,223 3,25 0,289 2,75 0,245 

C 0,083 2,75 0,27 2,75 0,228 3,25 0,27 2 0,166 2 0,166 2,25 0,187 2,75 0,228 3,25 0,27 

D 0,091 3,25 0,341 3,75 0,341 3 0,273 3,5 0,319 3,25 0,296 3,25 0,296 3,25 0,296 3 0,273 

E 0,084 3,25 0,273 3,5 0,294 3,25 0,273 2,5 0,21 3,75 0,315 3,25 0,273 3,5 0,294 3,5 0,294 

F 0,073 2 0,219 2,75 0,201 3,5 0,256 3,25 0,237 2,75 0,201 3 0,219 2,5 0,183 3 0,219 

Kelemahan                                  

A 0,059 1,5 0,071 1,75 0,1 2,5 0,143 2 0,118 2 0,118 2 0,114 1,5 0,086 1,75 0,1 

B 0,081 2,25 0,138 2,75 0,217 2,25 0,178 2,5 0,203 2,75 0,223 1,75 0,138 2,5 0,198 2,25 0,178 

C 0,089 2,75 0,111 2 0,178 3 0,267 3 0,267 2,75 0,245 3 0,267 2,75 0,245 2,5 0,223 

D 0,082 1,5 0,123 1,25 0,103 2 0,164 2,5 0,205 1,5 0,123 1,75 0,144 1,5 0,123 1,25 0,103 

E 
0,087 2,25 0,18 2 0,18 2,25 0,203 2,5 0,218 2,25 0,203 2 0,18 1,75 0,158 2,5 0,225 

F 0,087 3 0,152 1,5 0,131 1,75 0,152 2,75 0,239 3 0,261 1,5 0,131 2 0,174 2,25 0,196 

IV
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Peluang                                  

A 0,091 4 0,364 3 0,273 3,5 0,319 3,5 0,319 3 0,273 3,25 0,296 3,25 0,296 3,25 0,296 

B 0,094 3,5 0,329 3,75 0,353 2,75 0,259 3 0,282 3,75 0,353 3,75 0,353 3,25 0,306 3,75 0,353 

C 0,082 2,75 0,226 2,75 0,226 2,75 0,226 2,75 0,226 2,75 0,226 3 0,246 3 0,246 3 0,246 

D 0,082 2,75 0,226 3 0,246 2,75 0,226 2,75 0,226 3 0,246 2,25 0,185 2,75 0,226 2,25 0,185 

E 0,087 2,75 0,239 3,25 0,283 3 0,261 2,5 0,218 3,25 0,283 3 0,261 2,75 0,239 3 0,261 

F 0,089 3,5 0,312 3 0,267 3,75 0,334 3 0,267 3 0,267 3,25 0,289 3,25 0,289 3,25 0,289 

Ancaman                                  

A 0,066 2,5 0,165 2,5 0,165 2,25 0,149 2,25 0,149 2,5 0,165 2,25 0,149 2,25 0,149 2,25 0,149 

B 0,082 3 0,246 3 0,246 3 0,246 3 0,246 3 0,246 3,25 0,267 3 0,246 3,25 0,267 

C 0,09 3 0,27 3,5 0,315 3 0,248 3,25 0,293 3,5 0,315 2,75 0,248 3,5 0,315 2,75 0,248 

D 0,079 3 0,237 2,75 0,217 3,25 0,257 3 0,237 2,75 0,217 3 0,237 3 0,237 3 0,237 

E 0,077 2,5 0,193 3 0,231 3 0,231 3 0,231 3 0,231 3 0,231 3 0,231 3 0,212 

F 0,081 3 0,243 2,75 0,223 2,5 0,203 2,25 0,182 2,75 0,223 2,75 0,223 2,75 0,223 2,75 0,223 

Total 2,000 67,5 5,709 66,3 5,57 68,75 5,754 66,5 5,586 68,8 5,782 64,8 5,44 66 5,562 66 5,549 

(Sumber : Pengolahan Data, 2017) (Lampiran G) 
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Hasil pemilihan strategi yang diperoleh beserta peringkatnya dapat dilihat 

pada Tabel 4.21 sebagai berikut : 

Tabel 4.21 Peringkat Alternatif Strategi Pemasaran UKM Mandiri Roman Indah 

No Alternatif Strategi Skor TAS Peringkat 

1 
Mempertahankan dan meningkatkan mutu kualitas 

produk untuk memberikan jaminan terhadap konsumen 
5,709 3 

2 

Memberikan diskon untuk menjalani kerja sama 

dengan pihak intansi pemerintahan, lembaga 

pendidikan, dan perusahaan 

5,570 5 

3 
Melakukan dan meningkatkan promosi secara 

Continues 
5,754 2 

4 Memperluas distribusi target pasar 5,586 4 

5 
Menciptakan dan mengembangkan produk dengan 

variasi yang baru  
5,782 1 

6 
Menetapkan dan mempertahankan strategi harga pasar 

untuk menghadapi persaingan 
5,440 8 

7 Mempertahankan hubungan baik dengan konsumen 5,562 6 

8 
Membangun dan mengembangkan usaha patungan 

(Joint Venture)  
5,549 7 

(Sumber : Pengolahan Data, 2017) (Lampiran F) 

Berdasarkan hasil perhitungan TAS, alternatif strategi yang paling 

diminati dan diprioritaskan untuk dilakukan oleh perusahaan yaitu menciptakan 

dan mengembangkan produk dengan variasi yang baru dengan skor TAS sebesar 

5,782. kemudian strategi yang kedua melakukan dan meningkatkan promosi 

secara Continues dengan nilai TAS sebesar 5,754, selanjutnya yang ketiga 

mempertahankan dan meningkatkan mutu kualitas produk untuk memberikan 

jaminan terhadap konsumen dengan total nilai TAS sebesar 5,709, kemudian 

strategi keempat yaitu memperluas distribusi target pasar dengan total nilai TAS 

sebesar 5,586, yang kelima memberikan diskon untuk menjalani kerja sama 

dengan pihak intansi pemerintahan, lembaga pendidikan, dan perusahaan dengan 

total nilai TAS sebesar 5,570, yang keenam mempertahankan hubungan baik 

dengan konsumen dengan total nilai TAS sebesar 5,562, yang ketujuh 

membangun dan mengembangkan usaha patungan (Joint Venture) dengan total 

nilai TAS sebesar 5,549 dan yang terakhir adalah menetapkan dan 
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mempertahankan strategi harga pasar untuk menghadapi persaingan dengan total 

nilai TAS sebesar 5,440. 

Menciptakan dan mengembangkan produk dengan variasi yang baru 

menjadi alternatif strategi yang paling diminati dan lebih diprioritaskan untuk 

dilakukan oleh perusahaan dikarenakan selama ini tingginya permintaan 

konsumen berbagai variansi dan model tas sesuai gaya hidup masyarakat yang 

berubah-ubah dari setiap saat sesuai perkembangan zaman. Maka dari itu UKM 

Roman Indah selalu membuat variansi yang berbeda-beda sesuai trend masyarakat 

dan bahkan sesuai permintaan konsumen, dengan demikian dapat menarik 

konsumen lain agar mau membeli produk tas di UKM Mandiri Roman Indah 

melalui media mouth to mouth, mengingat masih minimnya kegiatan promosi 

perusahaan melalui media lain. 

 Alternatif strategi yang paling tidak diminati yaitu menetapkan dan 

mempertahankan strategi harga pasar untuk menghadapi persaingan dengan skor 

TAS sebesar 5,440. Alternatif strategi ini sangat tidak diminati oleh pemilik 

karena selama ini konsumen lebih senang melakukan tawar menawar dan sesuai 

kebutuhan bahan tidak stabil serta pendapatan masyarakat tidak menentu maka 

UKM Mandiri Roman tidak menetapkan harga dalam penjualan produk tas. 


