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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.  Latar Belakang 

Dalam menghadapi kondisi perekonomian saat ini perusahaan perlu 

makin membiasakan diri dengan menghadapi situasi persaingan yang semakin 

ketat, persaingan yang terjadi meliputi banyak hal seperti ; harga, kualitas 

produk yang ditawarkan, dan juga pelayanan yang diberikan oleh perusahaan 

kepada konsumen. Untuk mengantisipasi kondisi tersebut, manajer perlu 

memikirkan untuk mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan.  

Selain itu perusahaan harus benar–benar cermat dalam menganalisis 

kesempatan dalam menghadapi ancaman yang mungkin terjadi. Adanya 

analisis perencanaan manajemen strategi diharapkan perusahaan dapat 

berfungsi dengan baik dan dapat lebih tanggap dalam menghadapi berbagai 

kesempatan yang ada dan juga perusahaan harus mampu melaksanakan 

efesiensi dalam pengolahan sumber daya yang tepat serta seoptimal mungkin.  



2

Menurut Kotler ( 1999 : 310 ) lingkungan usaha yang berubah 

menyebabkan perusahaan terus-menerus berusaha untuk mengenali para 

pesaingnya, membandingkan produk, harga, saluran distribusi dan promosi 

mereka dengan yang dilakukan para pesaingnya. Mereka harus mempunyai 

ciri khas  dan saling bersaing dengan keunggulan masing-masing. Tumbuhnya 

kesadaran dan pengetahuan konsumen banyak mengubah straegi penjualan 

yang membutuhkan kejadian dibidang manajemen, oleh karena itu perusahaan 

harus dapat menentukan langkah-langkah yang sesuai dengan kondisi 

perusahaan dan kondisi lingkungan usaha. Demi tercapainya misi, tujuan dan 

kebijakan perushaan setidaknya dibutuhkan suatu rencana kerja yang bernama 

strategi pemasaran.  

Strategi pemasaran menurut Kotler ( 1999 : 93 ) logika pemasaran dan 

berdasarkan itu unit-unit bisnis diharapkan untuk mencapai sasaran pemasaran 

melalui bauran pemasaran seperti ; harga, distribusi, produk, promosi untuk 

dapat menetapkan strategi yang digunakan tersebut dibutuhkan sebuah analisis 

kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman yang biasa disebut analisis SWOT.  

Menurut Rangkuti ( 2004 : 19 ) analisis ini didasarkan pada logika 

yang dapat memaksimalkan kekuatan dan peluang namun secara bersama-

sama dapat meminimalkan kelemahan dan ancaman.  

Manajer perusahaan diharapkan mampu mengelola elemen yang ada 

pada perusahaan, personalia harus benar–benar tenaga profesional, marketing 

memberikan pelayanan yang baik, mengetahui keadaan pasar dan mengetahui 

keinginan konsumen. YPK Dian Nusantara Surakarta adalah perusahaan jasa 

yang bergerak dalam bidang lembaga pendidikan komputer dan bahasa 
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inggris. Mengingat persaingan usaha pada lembaga pendidikan di Surakarta 

beberapa tahun terakhir ini sangat ketat, ditandai dengan munculnya beberapa 

LPK baru dengan keunggulannya masing-masing juga dengan program yang 

sama pula membuat persaingan semakin ketat. 

Guna mengantisipasi perkembangan bisnis yang semakin maju dan 

diwarnai dengan persaingan yang semakin tajam, maka diperlukan suatu 

analisis perencanaan manajemen strategi yang tepat dengan tujuan dapat 

tercapai kinerja perusahaan yang optimal, sehingga pihak manajemen dapat 

mengetahui efektifitas dari perencanaan serta mampu dalam mengatasi dan 

mengantisipasi permasalahan – permasalahan yang akan muncul tak terduga 

baik sekarang maupun yang akan datang.  

Berdasarkan masalah diatas maka penulis tertarik untuk mengadakan 

penelitian dengan judul “Analisis Perencanaan Strategi perusahaan pada 

YPK Dian Nusantara Surakarta” 

B.  Rumusan Masalah 

1. Bagaimana peluang, kekuatan, kelemahan, dan ancaman pada YPK Dian 

Nusantara Surakarta ? 

2. Bagaimana rencana strategi perusahaan pada YPK Dian nusantara 

surakarta berdasarkan analisis SWOT ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui kekuatan, kelemahan, ancaman dan peluang pada YPK Dian 

Nusantara Surakarta. 
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2. Untuk mengetahui  strategi perusahaan  yang sesuai dengan SWOT . 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Sebagai aplikasi ilmu pengetahuan yang penulis peroleh di bangku kuliah 

termasuk masalah manajemen strategi. 

2. Diharapkan dapat menyumbangkan ide dan gagasan pemikiran yang dapat 

digunakan sebagai dasar perusahaan dalam menentukan kebijakan di masa 

yang akan datang. 

3. Hasil penelitian dapat menjadi bahan acuan terutama bagi mereka yang 

akan mengadakan penelitian lebih lanjut khususnya tentang perencanaan 

strategi pada suatu perusahaan  di masa yang akan datang. 
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BAB II 

LANDASAN  TEORI 

 

A. Pengertian Strategi 

Strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan, setiap perusahaan 

memerlukan suatu strategi untuk menghadapi ancaman eksternal dan merebut 

peluang yang ada  dalam rangka mencapai tujuan. Namun sebelum perusahaan 

menetapkan strateginya, perusahaan harus memahami pengertian strategi itu 

sendiri.  

Strategi merupakan tindakan yang bersifat incremental ( senantiasa 

meningkat ) dan terus-menerus, serta dilakukan berdasar sudut pandang 

terhadap keinginan para pelanggan di masa depan. Dengan demikian strategi 

hampir selalu dimulai dari sesuatu yang dapat terjadi dan bukan dimulai dari 

sesuatu yang terjadi. Terjadinya kecepatan inovasi pasar yang baru dan 

perubahan pola konsumen memerlukan kompetensi inti ( core competencies ). 

Perusahaan perlu mencari kompetensi inti didalam bisnis yang dilakukan ( 

Umar, 2001 : 31 ).  

Strategi juga dapat disebut sebagai suatu perencanaan yang bersifat 

menyatukan, mencakup keseluruhan dan terintegrasi, sehubungan dengan 

keunggulan yang dimiliki perusahaan dalam menghadapi lingkungan, 

perencanaan tersebut dibentuk untuk menjamin bahwa tujuan perusahaan 

dapat ditingkatkan ( Jauch dan Glueck, 1989 : 56 ). 
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B. Strategi Pemasaran 

Strategi pemasaran merupakan bagian dari lingkungan dan mencakup 

berbagai rangsangan fisik atau sosial, oleh karena itu perumusan strategi 

pemasaran didasarkan pada analisis yang menyeluruh terhadap faktor- faktor 

lingkungan eksternal dan internal perusahaan. Lingkungan eksternal 

perusahaan setiap saat bisa berubah dengan cepat sehingga melahirkan 

berbagai ancaman dan peluang. Strategi pemasaran adalah sebagai alat 

fundamental yang direncanakan untuk mencapai tujuan perusahaan dengan 

mengembangkan keunggulan bersaing yang berkesinambungan melalui pasar 

yang hendak dimasuki dan program pemasaran yang digunakan untuk 

melayani pasar sasaran tersebut. 

 

C.  Konsep Strategi Pemasaran 

Dalam peranan strateginya pemasaran mencakup setiap usaha untuk 

mencapai kesesuaian antara perusahaan dengan lingkungannya dalam rangka 

mencari pemecahan atas masalah penentuan dua pertimbangan pokok 

(Tjiptono,1996 : 6). 

Pertama, bisnis yang digeluti perusahaan saat ini dan jenis bisnis yang 

dapat dimasuki dimasa mendatang. Kedua, bisnis yang telah dipilih tersebut 

dapat dijalankan dengan sukses dalam lingkungan yang kompetitif atas dasar 

perspektif produk, harga, promosi, dan distribusi untuk melayani pasar 

sasaran. 

Dalam konteks penyusunan strategi, pemasaran memiliki dua dimensi  

yaitu dimensi saat ini dan dimensi masa yang datang. Dimensi saat ini 
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berkaitan dengan hubungan yang telah ada antara perusahaan dengan 

lingkunganya, sedangkan dimensi yang akan datang mencakup hubungan 

dimasa yang akan datang yang diharapkan akan  dapat terjalin dan program 

tindakan yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. 

1. Strategi 

Strategi adalah penetapan arah keseluruhan dari bisnis. Di dalam 

pemasaran yang diibaratkan sebagai suatu medan tempur bagi para 

produsen dan para pedagang, maka perlu sekali ditetapkan strategi dalam 

memenangkan peperangan. Banyak lawan dihadapi dalam medan pasar, 

namun lawan-lawan dalam medan pasar ini tidak boleh dimatikan, 

sebagaimana dalam perang militer. Terutama dalam system ekonomi 

pancasila diharuskan adanya saling asuh antara pengusaha kuat dan 

pengusaha lemah. Hanya dalam penguasaan pasar, masing-masing 

mencoba menguasai pasar dan memperkokoh kedudukanya. Maka dari 

itulah setiap perusahaan memerlukan strategi. 

Ada 2 variabel besar dalam strategi pemasaran, yaitu: 

a. Variabel yang tidak dapat dikontrol 

1) Keadaan pesaing 

Adalah sutau kesulitan bagi seorang pengusaha untuk menduga 

kapan saingan baru akan muncul. 

2) Perkembangan teknologi 

Kapan akan muncul teknologi baru yang memperbaiki proses 

produksi baik dari segi efisiensi maupun dari segi modelsulit 

diduga. 
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3) Perubahan Demografi 

Memerlukan sensus tentang jumlah penduduk. 

4) Kebijakan Politik dan Ekonomi 

Perubahan peraturan pemerintah dalam ekonomi, politik, dan 

keamanan dapat mempengaruhi jalannya bisnis. 

5) Sumber Daya Alam  

Dalam beberapa hal sumber daya alam sulit diramal kapan 

berkurang atau ditemukan sumber-sumber baru. 

b. Variabel yang dapat dikontrol 

1) Segmen pasar 

Dalam menyusun segmen pasar ada berbagai cara yaitu ; 

berdasarkan geografis, dalam hal ini pasar dapat dipilah-pilah 

berdasarkan kebangsaan, propinsi, kota, dan lain sebagainya. 

2) Berdasarkan demografis 

Dalam hal ini pasar dibagi atas variabel-variabel jenis kelamin, 

umur, jumlah anggota keluarga, pendapatan, jabatan, pendidikan, 

agama, suku dan sebagainya. 

3) Berdasarkan psikologis 

Dalam hal ini pasar dipilah-pilah berdasarkan kelompok kelas 

social, gaya hidup , kepribadian. 

4) Berdasarkan segmentasi perilaku 

Ini dapat diklasifikasikan dalam segmen kejadian, keuntungan, 

status pemakaian, tingkat pemakaian, kesetiaan, dan sikap 

konsumen. 
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2. Anggaran Pemasaran 

Strategi penetapan dana untuk kegiatan marketing sangat 

mempengaruhi keberhasilan pemasaran. Pada umumnya apabila dana 

bertambah untuk kegiatan marketing maka jumlah penjualan meningkat. 

Berapa besarnya jumlah anggaran marketing ini, sangat tergantung pada 

barang yang dipasarkan, dan sesuai pula dengan pengalaman pengusaha.      

Umumnya untuk barang lux akan lebih banyak anggaran belanja 

pemasaran, dibandingkan dengan barang-barang kebutuhan yang banyak 

biaya marketingnya, yang diperlukan untuk biaya promosi, berupa iklan 

surat kabar, radio, spanduk, tempelan-tempelan, hadiah dan sebagainya. 

Juga biaya personal selling untuk melayani para konsumen yang besarnya 

mencapai 50-60% dari harga jual. 

3. Waktu 

Dengan menjaga ketepatan waktu, maka perusahaan akan 

mendapatkan keuntungan berlipat ganda disamping keuntungan berupa 

materi, juga keuntungan berupa pengalaman, dan cepat dikenal konsumen. 

4. Bauran Pemasaran 

Bauran pemasaran merupakan strategi campuran kegiatan-kegiatan 

marketing, agar dicari kombinasi yang maksimal sehingga mendatangkan 

hasil paling memuaskan. Ada 4 komponen yang tercakup dalam kegiatan 

bauran pemasaran (marketing mix) yang terkenal dengan sebutan 4 P, 

yaitu: 
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a. Produk 

Merupakan titik sentral dari kegiatan marketing, produk ini dapat 

berupa barang dan dapat pula berupa jasa. 

b. Harga 

Pada umumnya ada dua strategi harga yang dapat diikuti oleh 

produsen, tergantung pada keadaan produknya. Strateginya ialah: 

1) Skiming price, yaitu menetapkan harga setinggi-tingginya 

2) Penetration price, yang bertujuan untuk meneroboskan produk ke 

pasar, karena banyak barang yang sejenis yang sudah ada di pasar. 

c. Tempat 

Saluran distribusi adalah kelompok perusahaan dan perorangan yang 

mengambil alih hak atau membantu dalam pengalihn hak atas barang 

atau jasa tertentu selama barang atau jasa tersebut berpindah dari 

produsen ke konsumen. 

d. Promosi  

Promosi merupakan arus informasi atau persuasi satu arah yang dibuat 

untuk mengarahkan seseorang atau organisasi atau individu tertentu, 

dengan tujuan untuk memperkenalkan hasil produksi agar tercipta 

pertukaran dalam pemasaran.  

Menurut Corey dalam Kotler ( 1992 : 71 ), strategi pemasaran terdiri 

atas lima elemen yang saling berkaitan. Kelima elemen tersebut adalah : 

1. Pemilihan pasar, yaitu pemilihan pasar yang dilayani. Keputusan 

didasarkan pada faktor-faktor. 
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a. Persepsi terhadap fungsi produk dan pengelompokan teknologi yang 

dapat diproteksi dan didominasi. 

b. Keterbatasan sumber daya internal yang mendorong perlunya 

pemusatan ( focus ) yang lebih sempit. 

c. Pengalaman komulatif yang didasarkan pada trial-and-error didalam 

menanggapi peluang dan tantangan.  

d. Kemampuan khusus yang berasal dari akses terhadap sumber daya 

langka atau pasar yang diproteksi. 

2. Perencanaan produk, meliputi produk spesifik yang dijual, pembentukan 

lini produk dan desain penawaran individual pada masing-masing lini. 

3. Penetapan harga, yaitu menentukan harga yang dapat mencerminkan nilai 

kuantitatif dari produk kepada para pelanggan.  

4. Sistem distribusi, yaitu saluran pedagang grosir dan eceran yang dilalui 

produk hingga mencapai konsumen akhir yang membeli dan 

menggunakannya . 

5. Komunikasi pemasaran ( promosi ), yang meliputi periklanan, personal 

selling, promosi penjualan, direct marketing, dan public relations.

D. Persaingan 

1. Definisi persaingan 

Kompetisi terjadi antara sesama pemain  dalam suatu industri atau 

ruang lingkup tertentu. Persaingan tidak hanya terjadi antar sesama pemain 

dalam satu industri saja. Pelanggan, pemasok, produk pengganti, serta 

pendatang baru potensial dalam industri saja. Semua merupakan pesaing 
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bagi perusahaan dalam industri. Dari penjelasan diatas dapat digambarkan 

sebagai berikut: 

 

Ancaman masuk pendatang baru       

 

Kekuatan tawar-menawar pemasok                             Kekuatan tawar-menawar pembeli                                                 

Ancaman produk atau jasa pengganti 

 

Gambar II.1 
 Kekuatan-kekuatan dalam persaingan 

 Sumber : ( Porter, 1996 : 4 )  
 

Dari kekuatan kelima persaingan tersebut ; masuknya pendatang 

baru, ancaman produk pengganti, kekuatan tawar-menawar pembeli, 

kekuatan tawar-menawar pemasok, serta persaingan diantara pesaing yang 

ada mencerminkan kenyataan bahwa persaingan dalam industri tidak 

hanya terbatas pada pemain yang ada. 

 Struktur yang mendasari industri tercermin pada besarnya 

kekuatan tersebut, harus dibedakan dengan faktor jangka pendek yang 

dapat mempengaruhi persaingan. Agar dapat unggul dalam persaingan 

PENDATANG BARU 
POTENSIAL 

PEMASOK

PARA 
PESAING 
INDUSTRI 
Persaingan 

diantara 
perusahaan 
yang ada 

PEMBELI

PRODUK PENGGANTI 
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setiap perusahaan harus dapat memahami tingkatan persaingan yang telah 

digeluti sehingga dapat menyusaun strategi persaingan yang tepat.  

2. Tingkat persaingan 

Agar dapat unggul dalam persaingan, setiap perusahaan harus 

dapat memahami tingkat persaingan yang tengah digeluti sehingga dapat 

menyusun strategi persaingan yang tepat. Berdasarkan tingkat substitusi 

produk, Kotler ( 1992 : 203 ) membedakan tingkat persaingan sebagai 

berikut: 

a. Persaingan merek ( Brand competition ) : Terjadi apabila suatu 

perusahaan menganggap para pesaingnya adalah perusahan lain yang 

menawarkan produk dan jasa yang serupa pada pelanggan yang sama 

dengan harga yang sama. 

b. Persaingan industri ( Industri competition ) : Terjadi apabila suatu 

perusahaan menganggap para pesaingnya adalah semua perusahaan 

yang membuat produk atau kelas produk yang sama. 

c. Persaingan bentuk ( Form competition ) : Apabila suatu perusahaan 

menganggap para pesaingnya adalah semua perusahaan yang 

memproduksi produk yang memberikan jasa yang sama.  

d. Persaingan generic ( Generic competition ) : Terjadi apabila suatu 

persahaan menganggap para pesaingnya adalah semua perusahaan 

yang bersaing untuk mendapatkan dollar konsumen yang sama.  

3. Dimensi persaingan  

Meskipun menurut Porter ( 1996 : 5 ) persaingan terjadi pada 

kelima faktor persaingan, namun intensitas persaingan cenderung lebih 
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tinggi antar para pemain dalam pasar atau dalam industri. Di dalam 

beberapa kondisi pasar, aktivitas pesaing ( rival ) dapat berakibat langsung 

pada perusahaan khususnya tingkat penjualan perusahaan. Mengingat hal 

tersebut, memantau setiap pergerakan yang dilakukan oleh pesaing 

haruslah dilakukan terus-menerus sehingga dapat diketahui strategi yang 

digunakan oleh pesaing dan akan mempermudah bagi perusahaan didalam 

mengantisipasinya. 

a. Posisi perusahaan dalam persaingan 

Porter ( 1996 : 81 ), mengatakan bahwa struktur industri 

mempengaruhi posisi para peserta dalam persaingan. Sebagai output 

dari suatu persaingan adalah posisi bersaing yang diperoleh oleh setiap 

pemain yang berada didalamnya, yaitu posisi perusahaan tersebut 

dominant, kuat, lemah, atau bahkan tidak memungkinkan untuk tetap 

bersaing. Kotler ( 1992 : 458 ), menyebutkan bahwa setiap perusahaan 

dalam persaingan akan menempati salah satu dari posisi bersaing 

sebagai berikut : 

1) Dominan ( dominant )

Perusahaan ini mengontrol perilaku pesaing lain dan mempunyai 

pilihan yang luas atas pilihan strategis. 

2) Kuat ( strong )

Perusahaan ini dapat mengambil tindakan independent tanpa 

membahayakan posisi jangka panjangnya dan dapat 

mempertahankan posisi jangka panjangnya tanpa memperhatikan 

tindakan-tindakan pesaingnya. 
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3) Unggul ( favorable )

Perusahaan ini mempunyai kekuatan yang dapat dimanfaatkan dan 

peluang yang diatas rata-rata untuk memperbaiki posisinya. 

4) Dapat dipertahankan ( tenable )

Perusahaan ini berkinerja pada satu level kepuasan yang memadai 

untuk menjamin kesinambungan bisnis, tetapi keberadaan 

perusahaan itu dibiarkan saja oleh perusahaan yang dominan dan 

dia memiliki peluang dibaeah rata-rata untuk memperbaiki 

posisinya. 

5) Lemah ( weak)

Perusahaan ini memiliki kinerja yang tidak memuaskan, tetapi ada 

peluang perbaikan. Perusahaan harus berubah atau keluar. 

6) Tidak dapat dipertahankan ( nonviable )

Peusahaan ini tidak memiliki kinerja yang memuaskan dan tidak 

ada peluang untuk perbaikan. 

Didalam persaingan, perusahaan yang dominan akan dapat 

mengontrol perilaku dari para pesaingnya dan cenderung memiliki 

pilihan strategi bersaing yang luas. Perusahaan yang kuat adalah 

perusahaan yang didalam persainganya dapat melakukan tindakan 

yang independent tanpa mempengaruhi posisi jangka panjangnya serta 

dapat menjaga posisinya dari gerakan yang dilakukan oleh para 

pesaingnya.  

Posisi perusahaan dapat dikatakan favorable, apabila ia 

mempunmyai kekuatan strategis yang dapat dieksploitasi untuk 
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meningaktkan posisinya serta memiliki peluang diatas rata-rata 

didalam meningkatkan posisi tersebut. 

Sedangkan posisi tenable adalah bagi perusahaan yang 

berstatus cukupan dalam suatu industri tetapi selalu menderita akibat 

pergerakan dari perusahaan yang kuat ataupun dominan. Perusahaan 

dikatakan lemah dalam persaingan apabila posisinya tidak 

menguntungkan tetapi masih mempunyai kesempatan untuk 

meningkatkan posisinya. Perusahaan dalam persaingan mempunyai 

dua pilihan, meningkatkan posisi bersaing nya atau meninggalkan 

persaingan dengan keluar dari industri. 

b. Kondisi persaingan  

Perubahan dalam industri akan berpengaruh terhadap kondisi 

persaingan dalam pasar. Porter ( 1996 : 78 ), berpendapat bahwa 

gerakan bersaing dari pesaing ( rival ) akan mempengaruhi kondisi 

persaingan. Perusahaan akan merasakan pengaruh gerakan tiap 

pesaing. 

4. Lingkungan ekonomi persaingan  

Didalam aplikasi pemasaran, faktor lingkungan mempengaruhi 

pemsaran dengan pengaruh yang positif (peluang) dan negatif (ancaman), 

baik secara lamgsung maupun tidak langsung. Di dalam dunia usaha, 

persaingan tidak mengenal batas ruang, waktu dan situasi.  

Pada saat kondisi perekonomian tidak mendukung, perusahaan 

akan berusaha mencari peluang untuk bertahan dan mengungguli 

pesaingnya, karena dalam satu bidang usaha yang sama ataupun dalam 



17

pasar yang sama dimana permintaan pasar menurun maka peningkatan 

penjualan hanya akan diraih dengan mengambil bagian pasar pesaing, atau 

dapat juga dikatakan terjadi zero sum game. Persaingan dalam suatu 

industri bergantung pada kondisi perekonomian dan berjalan diluar 

perilaku pesaing-pesaing yang ada ( Porter, 1996 : 3 ). 

Hal ini berarti perusahaan dalam industri harus memonitor dan 

mengantisipasi fenomena secara cermat dalam perekonomian, maka akan 

berkembanglah apa yang disebut emergent strategy, yaitu strategi yang 

timbul karena ketidakpastian dan tidak ada jaminan dimasa mendatang. 

Penerapan konsep pemasaran yang tepat merupakan kunci keberhasilan 

dalam persaingan. 

5. Strategi Bersaing  

Strategi bersaing merupakan keputusan manajer mengenai rencana 

dan tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan perusahaan agar 

dapat mempertahankan hidup dan mengembangkan usahanya pada kondisi 

persaingan yang ketat  perusahaan harus mempunyai strategi yang tepat  

dan mendukung tercapainya tujuan perusahaan ( Porter, 1996 : 12 ). 

Kompetisi terjadi antara sesama pemain (dalam suatu industri atau 

ruang lingkup tertentu). Persaingan tidak hanya terjadi antar sesama 

pemain dalam satu industri saja. Pelanggan, pemasok, produk pengganti, 

serta pendatang baru potensial dalam industri. Semua merupakan pesaing 

bagi perusahaan bagi industri. 
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E. Alur Pemikiran 

 

Gambar II.2 
 Alur  Pemikiran 
 Sumber : ( Rangkuti, 2004 : 31 )  
 

Perusahaan menggunakan analisis Lingkungan Internal Perusahaan 

yang di sebut juga Matriks IFE ( Internal Faktor Evalution ), yang menitik 

beratkan pada kekuatan dan kelemahan perusahaan itu sendiri. Dilanjutkan 

analisis Lingkungan Eksternal Perusahaan yang disebut juga Matriks EFE 

(Eksternal Faktor Evalution) yang mana analisis ini dilakukan untuk menggali 

dan mengidentifikasi semua peluang dan ancaman perusahaan diketahui, maka 

dilanjutkan menggunakan Diagram Analisis SWOT, dimana disini akan 

diketahui posisi perusahaan.  

Setelah posisi perusahaan diketahui, maka akan dilanjutkan dengan 

menggunakan Matriks TOWS ( Threats-Opportunity-Weaknesses-Strength)

Analisis lingkungan Internal 
Perusahaan / Matriks IFE  

Analisis Lingkungan Eksternal 
Perusahaan / Matriks EFE 

Diagram Analisis SWOT 

Matriks TOWS 
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yang dapat menghasilkan empat sel kemungkinan alternatif strategis yang 

terdiri dari sembilan sel, ada empat sel untuk faktor peluang internal dan 

eksternal, empat sel untuk strategi, satu sel yang selalu kosong terletak dikiri 

atas. Matriks ini dibangun untuk membantu manajer dalam mengembangkan 

strategi alternative yang fisibel, dan tidak berarti keempat strategi di 

kembangkan. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Desain Penelitian 

Penelitian ini dilakukan untuk meneliti bagaimana kekuatan dan 

kelemahan serta peluang dan ancaman serta bagaimana rencana strategi YPK 

Dian Nusantara ini berdasarkan Analisis SWOT. 

 

B. Pengukuran Variabel 

1. Data yang digunakan 

a. Kekuatan dan Kelemahan 

Kekuatan adalah sumber daya, ketrampilan atau keunggulan 

relatif terhadap pesaing dan kebutuhan pasar yang akan dilayani 

perusahaan. Kekuatan dapat terkandung dalam sumber daya, 

keuangan, citra, kepemimpinan, pasar, hubungan, pembeli, pemasok, 

dan faktor-faktor yang lain.   

Kelemahan adalah bila perusahaan tidak mampu mengerjakan 

sesuatu yang ternyata dapat dikerjakan dengan lebih baik oleh 

pesaingnya. 

b. Peluang dan ancaman 

Peluang adalah strategi penting yang menguntungkan dalam 

lingkungan perusahaan. Identifikasi segmen pasar, perubahan pada 

situasi persaingan, perubahan teknologi, serta membaiknya hubungan 



21

dengan pembeli atau pemasok dapat memberikan peluang bagi 

perusahaan. 

Ancaman adalah tantangan yang diperlihatkan oleh suatu 

kecenderungan atau perkembangan yang tidak menguntungkan dalam 

lingkungan yang menyebabkan kemerosotan perusahaan bila tidak ada 

kegiatan pemasaran dengan tujuan tertentu, apabila dari analisis 

SWOT  tersebut sudah dapat diidentifikasi yaitu dari kekuatan, 

kelemahan, peluang dan ancaman. 

2. Pengukuran data yang digunakan   

Dalam hal ini analisis yang digunakan untuk memberikan penilaian 

terhadap variabel – variabel yang diteliti akan dibagi ke beberapa tahap, 

tahapan tersebut adalah :  

a. Penilaian terhadap variabel kekuatan dan kelemahan 

b. Penilaian terhadap variabel pelung dan ancaman 

Keterangan : 

1) Pemberian bobot terhadap variabel – variabel kekuatan dan 

kelemahan perusahaan dilakukan dengan skala 0,00 – 1,00 dari 

yang tidak penting sampai yang sangat penting. 

2) Pemberian rating, setiap kelemahan dan kekuatan antara 1 – 4 

dimana nilai 1 sangat lemah, nilai 2 lemah, nilai 3 cukup, nilai 4 

kuat, nilai 5 sangat kuat. 

3) Pengkalian antara bobot dan nilai masing – masing variabel untuk 

mendapatkan skor atau nilai tertimbang dari masing – masing 

variabel. 
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4) Penjumlahan semua skor nilai tertimbang untuk mendapatkan total 

skor untuk nilai tertimbang.  

5) Menurut Rangkuti ( 2004: 26 ) pemberian kriteria terhadap hasil 

total nilai tertimbang dimana: 

a) Jika nilai tertimbang lebih besar dari 2,50 berarti perusahaan 

mempunyai kekuatan lebih besar dari kelemahan atau secara 

internal perusahaan kuat. 

b) Jika nilai tertimbang sama dengan 2,50 berarti perusahaan tidak 

kuat ataupun lemah atau dalam kondisi rata – rata. 

c) Jika nilai tertimbang lebih kecil dari 2,50 berarti perusahaan 

secara internal lemah.     

 

C. Instrumen Penelitian 

Dalam penelitian ini penulis melakukan pengamatan langsung secara 

mendalam pada aktivitas YPK Dian Nusantara dan juga menggunakan teknik 

wawancara terstruktur dengan menggunakan panduan daftar pertanyaan 

menyangkut kekuatan, peluang serta kelemahan dan ancaman bagi perusahaan 

yang telah disiapkan kepada manager YPK Dian Nusantara. Selain itu juga 

menggunakan kuesioner, pertanyaan dalam kuesioner disusun secara 

terstruktur, sehingga diperoleh target yang ingin dicapai untuk mencari 

kekuatan, peluang serta kelemahan dan ancaman perusahaan. Selanjutnya 

kuesioner akan disebar kepada  manager dan juga karyawan – karyawan YPK 

Dian Nusantara. 
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D. Sumber Data  

1. Data Primer 

Yaitu data yang diperoleh secara langsung dari responden, data tersebut 

diperoleh dari jawaban kuesioner  yang diberikan kepada responden  yaitu 

dari hasil wawancara tentang bagaimana rencana strategi perusahaan dan 

juga kekuatan, peluang serta peluang dan ancaman perusahaan dengan 

pihak manajemen YPK Dian Nusantara. 

 2. Data Sekunder 

Yaitu data yang diperoleh untuk mendukung data primer mengenai sejarah 

perkembangan perusahaan, struktur organisasinya, serta sumber pustaka 

yang berkaitan dengan penulisan ini  

 

E. Metode Pengumpulan Data 

1. Wawancara 

Yaitu cara untuk memperoleh data dengan jalan mengadakan tanya jawab 

secara langsung pada pihak yang bersangkutan, yaitu siswa YPK Dian 

Nusantara sebagai sampel penelitian mengenai karakteristik mereka 

seperti; usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan dan pihak Manajemen YPK 

Dian Nusantara tempat penelitian dilakukan mengenai sejarah 

perkembangan YPK dan struktur organisasinya, serta tujuan, visi dan misi 

YPK tersebut, dengan harapan mendapat informasi yang dibutuhkan. 

2. Library Research 

Yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mencari dan 

membaca buku-buku, arsip, jurnal, majalah, artikel serta hasil penulisan 
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lain yang ada relevansinya dengan penelitian ini atau yang dapat 

memberikan data dan memberikan konsep pemikiran bagi peneliti. 

3. Observasi ( pengamatan langsung ) 

Dilakukan untuk melihat langsung gambaran umum pada YPK Dian 

Nusantara, serta kegiatan kerja sehari-hari. Pengamatan juga dilakukan 

untuk melihat kekuatan, peluang serta kelemahan dan ancaman pada 

perusahaan.      

4. Kuesioner 

Yaitu merupakan daftar yang berisi pertanyaan mengenai rencana strategi 

perusahaan dan juga bagaimana kekuatan, peluang serta peluang dan 

ancaman perusahaan dengan pihak manajemen YPK Dian Nusantara yang 

nantinya akan diberikan kepada responden yang akan diteliti. Kuesioner 

ini dilakukan untuk mengolah data primer yang nantinya melalui kesioner 

ini  akan didapatkan total skor dari masing – masing analisis internal 

maupun eksternal.  

 

F. Metode Analisis Data 

Untuk mengetahui pesaing yang dihadapi harus dilakukan analisis 

terhadap produk pesaing dan membandingkannya dengan produk yang kita 

tawarkan. Dari sini dapat diketahui variabel yang merupakan keunggulan 

maupun kelemahan produk yang kita tawarkan relatif terhadap pesaing. Maka 

dari data – data yang nantinya terkumpul selanjutnya akan di analisis dengan 

menggunakan Matriks IFE, Matriks EFE, dan Diagram Analisis SWOT dan 
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selanjutnya menggunakan  Matriks TOWS. Berikut  alat – alat analisis yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :  

1. Matriks IFE ( Internal Faktors Evaluation )

Matriks IFE digunakan untuk mengetahui faktor-faktor internal 

perusahaan berkaitan dengan kekuatan dan kelemahan yang dianggap 

penting. Analisis internal merupakan proses perencanaan strategi mengkaji 

pemasaran dan distribusi, penelitian dan pengembangan, produksi dan 

operasi, sumber daya dan karyawan perusahaan serta faktor keuangan dan 

akuntansi untuk menentukan posisi perusahaan mempunyai kemampuan 

yang penting sehingga perusahaan memanfaatkan peluang dengan cara 

paling efektif ( Jauch, 1989 : 162). 

Adapun sebagian dari faktor – faktor tersebut yang digunakan dalam 

penelitian ini sebagai berikut : Pemasaran yang artinya menyangkut 

keputusan yang dihadapi perusahaan ritel menyangkut pasar sasaran, jenis 

produk, pengadaan produk, layanan, harga, promosi, lokasi toko, dan 

atmosfer toko (Simamora, 2001 : 37). 

 Faktor yang kedua yaitu Sumber daya dan karyawan perusahaan 

yang meliputi image perusahaan, struktur organisasi, kualitas karyawan, 

sejarah perusahaan, dan kebijaksanaan hubungan kerja (Jauch, 1989 : 

162). Faktor yang ketiga yaitu  Keuangan yang meliputi totalitas 

sumberdaya keuangan (likuiditas, profitabilitas dan arus kas), sistem 

akuntansi dan sistem pengendalian perusahaan ( Jauch, 1989 : 176 ). 
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Adapun tahap –tahap kerja matriks IFE adalah sbb : 

a. Membuat daftar faktor-faktor  untuk aspek internal perusahaan yaitu 

kekuatan dan kelemahan perusahaan dalam kolom 1, kekuatan dan 

kelemahan didapat dari hasil analisis faktor-faktor internal perusahaan. 

b. Menentukan bobot dari faktor-faktor internal dengan skala yang lebih 

tinggi bagi yang berprestasi tinggi dan skala yang lebih rendah bagi 

yang berprestasi lebih rendah. Dengan skala 0,00 ( tidak penting ) 

sampai 1,00 ( sangat penting ). Jumlah seluruh bobot harus sebesar 

1.00. Pemberian bobot dilakukan dengan pembagian kuesioner kepada 

pihak manajemen lalu bobot tersebut dirata-rata dari keseluruhan 

responden. Nilai bobot dicari dan dihitung berdasarkan rata-rata 

industrinya.Bobot ditentukan sebagai berikut : 

Bobot Keterangan

0,20                     Sangat kuat 

 0,15 Diatas Rata-rata 

 0,10 Rata – rata 

 0,05 Dibawah Rata – rata 

c. Beri rating ( nilai ) antara 1 sampai dengan 4 bagi masing – masing 

faktor yang memiliki nilai : 

 1 = sangat lemah  

 2 = tidak begitu lemah  

 3 = cukup kuat   

 4 = sangat kuat  

Jadi variabel yang bersifat positif ( semua variabel yang masuk 

kategori kekuatan ) diberi nilai mulai dari 1 sampai dengan 4 ( sangat 

baik ) dengan membandingkannya dengan rata-rata industri atau 
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dengan pesaing utamanya. Rating 1 kekuatan dibawah rata-rata, rating 

2 kekuatan rata-rata, rating 3 kekuatan diatas rata-rata dan rating 4  

kekuatan sangat baik.  

Sedangkan variabel yang bersifat negatif adalah kebalikannya ( jika 

kelemahan perusahaan besar sekali  dibanding rata-rata industri 

nilainya adalah 1, sedangkan jika kelemahan perusahaan dibawah rata-

rata industri  pesaing nilainya adalah 4 ).  

Rating 1 kelemahan perusahaan besar sekali dibandingkan dengan 

rata-rata industri atau pesaing utamanya, rating 2 kelemahan besar 

dibanding dengan rata-rata industri atau pesaing utamanya, rating 3 

kelemahan perusahaan cukup besar dibandingkan dengan rata-rata 

industri atau pesaing utama dan rating 4 kelemahan perusahaan 

dibawah rata-rata industri atau pesaingnya utamanya. Setelah diperoleh 

masing-masing rating dari responden maka dari keseluruhan rating 

akan ditentukan nilai rating yang paling sering muncul pada 

pertanyaan pertama, kedua dan seterusnya dengan menggunakan 

rumus Statistik Modus  ( nilai yang paling sering muncul ). 

d. Kalikan bobot pada kolom 2 dengan  rating pada kolom 3, untuk 

memperoleh faktor pembobotan dalam kolom 4. Hasilnya berupa skor 

pembobotan untuk masing-masing faktor yang nilainya bervariasi 

mulai dari 4,0 ( sangat kuat ) sampai dengan 1,0 ( sangat lemah ). 

e. Jumlahkan semua skor pembobotan pada kolom 4, untuk mendapatkan 

skor total pada perusahaan yang dinilai dengan cara menjumlah faktor 

kekuatan dan dikurangi jumlah total faktor kelemahan. Nilai rata-rata 
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adalah 2,5 menandakan bahwa secara internal, perusahaan adalah 

lemah, sedang nilai yang berada diatas 2,5 menunjukan posisi internal 

yang kuat.  

Matriks EFE maupun IFE terdiri dari banyak faktor, jumlah faktor-

faktornya tidak berdampak pada jumlah bobotnya karena dia selalu 

berjumlah 1,00. 

Berikut tampilan table Matriks IFE : 
 

Tabel III.1 

 Matriks IFE 

 

Sumber: (Umar, 2001 : 251 ) 
 

2. Matriks EFE  ( Eksternal Faktor Evaluation )

Matriks EFE digunakan untuk mengevaluasi faktor – faktor 

eksternal perusahaan yang berupa peluang dan ancaman. Sebelum 

pembuatan matriks EFE perlu diketahui terlebih dahulu faktor eksternal 

melalui analisis lingkungan. Analisis lingkungan adalah suatu proses yang 

Faktor Strategi 
Internal 

Bobot Rating  Skor 

Kekuatan
-
-
-
-
-

xx 
xx 
 
xx 
 
xx 
xx 

 
xx 
xx 
 
xx 
 
xx 
xx 

 
xxx 
xxx 
 
xxx 
 
xxx 
xxx 

Kelemahan 
-
-
-
-
-

xx 
 
xx 
xx 
 
xx 
xx 

 
xx 
 
xx 
xx 
 
xx 
xx 

 
(xxx) 
 
(xxx) 
(xxx) 
 
(xxx) 
(xxx) 

Total 1,00 xx xxx 
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digunakan perencana strategi untuk memantau sektor lingkungan dalam 

menentukan peluang dan ancaman perusahaan. 

Analisis lingkungan eksternal dapat menggunakan analisis struktur 

industri yang mengaplikasikan model lima kekuatan bersaing dari (Porter, 

1996 : 4 )  kelima struktur industri tersebut yaitu: Ancaman pendatang 

baru, ancaman pesaing yang ada, tekanan dari produk pengganti, kekuatan 

tawar-menawar pembeli, kekuatan tawar-menawar pemasok. Adapun 

sebagian dari faktor – faktor eksternal didalam lingkungan industri yang 

digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut: sektor konsumen, sektor 

pemasok, sektor pesaing. 

Tahap-tahap kerjanya matriks EFE sebagai berikut : 

a. Buat daftar untuk aspek eksternal perusahaan yang mempunyai 

dampak penting pada kesuksesan atau kegagalan usaha yang 

mencakup perihal peluang dan ancaman yang diperoleh dari hasil 

analisis lingkungan industri pada kolom 1.  

b. Tentukan bobot masing-masing faktor dalam kolom 2, mulai dari 1,0 

(sangat penting) sampai dengan 0,0 ( tidak penting ). Pemberian bobot 

dilakukan dengan pembagian kuesioner kepada pihak manajemen 

tentang peluang dan ancaman yang telah diketahui pada tahap pertama 

dengan skala yang lebih tinggi bagi yang berprestasi lebih tinggi dan 

skala yang lebih rendah bagi yang berprestasi rendah. 

c. Tentukan ratingnya : 

Rating ditentukan berdasarkan efektifitas strategi perusahaan. Maka 

nilai didasarkan pada kondisi perusahaan 
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1 = dibawah rata –rata  

 2 = rata –rata  

 3 = diatas rata- rata  

 4 = sangat bagus  

Penghitungan rating pada kolom 3 dengan memberikan skala mulai 

dari 4 ( outstanding ) sampai dengan 1 ( poor ) berdasarkan pengaruh 

faktor tersebut terhadap kondisi perusahaan yang bersangkutan. 

Pemberian nilai rating untuk faktor peluang bersifat positif ( peluang 

yang semakin besar diberi rating +4 tetapi jika peluangnya kecil diberi 

rating +1 ).  

Rating 1 untuk peluang tidak besar, rating 2 untuk peluang kurang 

besar, rating 3 untuk peluang besar dan rating 4 untuk peluang sangat 

besar. Sedangkan pemberian nilai rating ancaman adalah kebalikannya. 

Rating 1 untuk ancaman sangat besar, rating 2 untuk ancaman besar, 

rating 3 untuk ancaman kurang besar, rating 4 untuk ancaman tidak 

besar.  Setelah diperoleh masing-masing rating dari responden maka 

dari keseluruhan rating akan ditentukan nilai rating yang paling sering 

muncul pada pertanyaan pertama, kedua dan seterusnya dengan 

menggunakan rumus Statistik Modus  ( nilai yang paling sering 

muncul ). 

d. Kalikan nilai bobot pada kolom 2 dengan nilai rating pada kolom 3, 

untuk memperoleh faktor pembobotan skor. Hasilnya berupa skor 

pembobotn untuk masing-masing faktor yang nilainya bervariasi mulai 

4,0 ( sangat kuat ) sampai dengan 1,0 ( lemah ). 
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e. Menjumlahkan skor pembobotan ( pada kolom 4 ), untuk memperoleh 

total skor pembobotan bagi perusahaan yang bersangkutan. Nilai total 

ini menunjukkan bagaimana perusahaan tertentu bereaksi terhadap 

faktor-faktor strategis eksternalnya.  

Berikut tampilan Matriks EFE :  

 

Tabel III.2 

 Matriks EFE 

Faktor strategi 
eksternal 

Bobot Rating Skor 

Peluang
-
-
-
-
-

xx 
xx 

 xx

xx 
 
xx 

 
xx 

 
xx 
xx 

 
xx 
 
xx 

 
xxx 

 
xxx 

 
xxx 
 
xxx 
 
xxx 

Ancaman
-
-
-
-
-

xx 
 
xx 
xx 
 
xx 
xx 

 
xx 
 
xx 
xx 
 
xx 
xx 

 
(xxx) 
 
(xxx) 
(xxx) 
 
(xxx) 
(xxx) 
 

Total  1,00  xxx 
Sumber: (Umar, 2001 : 249 ) 

 

3. Analisis SWOT (Strenght, Weakness, Opportunity, Threat) / Diagram 

SWOT 

Adapun pengertian analisis SWOT adalah identifikasi dari berbagai 

faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi perusahaan, penelitian 

menunjukkan bahwa kinerja perusahaan dapat ditentukan oleh kombinasi 
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faktor internal dan eksternal. Kedua faktor tersebut harus dipertimbangkan 

dalam analisis SWOT, karena analisis ini didasarkan pada logika yang 

dapat memaximalkan kekuatan dan peluang namun secara bersama-sama 

dan dapat meminimalkan kelemahan dan ancaman. SWOT singkatan dari 

lingkungan internal yaitu Strenght dan Weakness serta lingkungan 

eksternal yaitu Opportunity dan Threat khususnya yang dihadapi dunia 

bisnis.  

 Adapun analisis SWOT meliputi: 

a. Kekuatan, menunjukkan kemampuan intern perusahaan untuk 

menyaingi kemampuan pesaing. 

b. Kelemahan, menunjukkan kelemahan intern perusahaan yang dapat 

mengurangi kemampuan internal perusahaan. 

c. Peluang, menunjukkan sisi peluang sehingga dapat menghasilkan 

keuntungan bagi perusahaan. 

d. Ancaman, menunjukkan masalah ancaman sehingga dapat 

menimbulkan kerugian tertentu bagi perusahaan. Keadaan akan 

menjadi menguntungkan apabila perusahaan dapat memanfaatkan 

ancaman peluang melalui usaha yang dilakukan. 
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Untuk lebih jelasnya mengenai pembagian lingkup SWOT dapat 

dilihat dari gambar dibawah  ini :  

 

Peluang 
 

3. Mendukung strategi Turn arround 1. Mendukung strategi agresif 
 

Kelemahan internal                                                                      Kekuatan internal 
 

4. Mendukung strategi defensif     2. Mendukung strategi diversifikasi 
 

Ancaman 

 

Gambar III.1 
Diagram analisis SWOT 

 Sumber:  (Pearce and Robinson, 1997 : 73 )   
 

Dari diagram analisis SWOT pada Gambar I.3 diatas dapat diuraikan 

sebagai berikut : 

1) Kuadran 1 

Ini merupakan situasi yang sangat menguntungkan. Perusahaan 

memiliki peluang dan kekuatan sehingga dapat memanfaatkan 

peluang yang ada. Strategi yang harus diterapkan dalam kondisi ini 

adalah mendukung kebijaksanaan pertumbuhan yang agresif 

(Growth Oriented Strategi) yaitu membesarkan perusahaan dengan 

meningkatkan usaha, memperluas pangsa pasar dan memperluas 

wilayah pemasaran. 
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2) Kuadran 2 

Meskipun menghadapi berbagai ancaman , perusahaan masih 

memiliki kekuatan dari segi internal. Strategi yang harus 

diterapkan ialah menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan 

peluang jangka panjang dengan strategi diversifikasi, yaitu 

menganekaragamkan produk atau jasa yang diusahakan. 

3) Kuadran 3 

Perusahaan menghadapi peluang pasar yang sangat besar tetapi ia 

menghadapi beberapa kendala atau kelemahan internal. Fokus yang 

harus dilakukan ialah meminimalkan masalah-masalah internal 

untuk dapat merebut peluang yang lebih baik, Strategi yang harus 

diterapkan ialah menggunakan strategi putar haluan (Turn 

arround) yaitu dengan merubah usaha. 

4) Kuadran 4 

Ini merupakan situasi yang sangat tidakmenguntungkan, 

perusahaan memiliki kelemahan internal dan berbagai macam 

ancaman. Strategi yang dapat dilakukan ialah bertahan (defensif ) 

dengan mempertahankan usaha dan pelanggan yang ada.   

Dengan analisis SWOT ini perusahaan dapat mengembangkan 

strategi kinerjanya setelah diketahui posisi perusahaan dalam 

persaingan industri yang bersangkutan. Setelah mengumpulkan semua 

informasi yang berpengaruh terhadap kelangsungan perusahaan,yaitu 

dari hasil Matriks IFE dan EFE maka tahap selanjutnya adalah 

memanfaatkan semua informasi tersebut kedalam model kuantitatif 
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perumusan strategi, model yang kita gunakan adalah model matriks 

TOWS atau SWOT. Matriks ini dapat menggambarkan secara jelas 

bagaimana peluang dan ancaman eksternal yang dihadapi perusahaan 

dapat disesuaikan dengan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki. 

Setelah terlihat jelas bagaimana kekuatan, kelemahan dan peluang, 

ancaman perusahaan maka akan diketahui posisi perusahaan melalui 

diagram SWOT.  

Menurut Rangkuti, (2004:31 ) matriks ini dapat menghasilkan 

empat set kemungkinan alternatif strategis, matriks TOWS ini terdiri 

dari sembilan sel, ada empat sel untuk faktor peluang internal dan 

eksternal, empat sel untuk strategi, satu sel yang selalu kosong terletak 

dikiri atas. 

Untuk lebih jelasnya adapun tahap-tahap menentukan strategi melalui 

Matriks TOWS sebagai berikut : 

a. Buat daftar peluang ekternal perusahaan 

b. Buat daftar ancaman eksternal perusahaan 

c. Buat daftar kekuatan internal perusahaan  

d. Buat daftar kelemahan internal perusahaan 

e. Cocokkan kekuatan internal dan peluang eksternal lalu catat  

hasilnya dalam sel strategi SO 

f. Cocokkan kelemahan internal dan peluang ekternal lalu catat 

hasilnya dalam sel strategi WO 

g. Cocokkan kekuatan internal dan ancaman eksternal lalu catat 

hasilnya dalam sel strategi ST. 
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h. Cocokkan kelemahan internal dan ancaman eksternal lalu catat 

hasilnya dalam sel strategi WT.  

Untuk dapat lebih jelasnya dapat kita lihat dibawah ini tampilan 

Matriks TOWS: 

 

IFE 
 EFE 

Strengths ( S ) 
Tentukan 5-10 faktor 
kelemahan internal 

Weakness ( W ) 
Tentukan 5 – 10 
faktor kekuatan 
internal 

Opportunity ( O ) 
Tentukan 5 – 10 faktor 
peluang eksternal 

 
Strategi SO 

 
Strategi WO 

Threaths ( T ) 
Tentukan 5 – 10 faktor 
ancaman eksternal 

 
Strategi ST 

 
Straregi WT 

Gambar III.2 
Matriks TOWS 

 Sumber: (Umar, 2001 : 224 )  
 

Keterangan: 

(1) Strategi SO ( Strength – Opportunity ) yaitu strategi ini 

menggunakan kekuatan internal perusahaan untuk meraih peluang 

– peluang yang ada diluar perusahaan.jika perusahaan menghadapi 

banyak ancaman, perusahaan harus berusaha menghindarinya dan 

berusaha berkonsentrasi pada peluang – peluang yang ada. 

(2) Strategi WO ( Weakness – Opportunity ) yaitu strategi ini bertujuan 

untuk memperkecil kelemahan – kelemahan internal perusahaan 

dengan memanfaatkan peluang – peluang eksternal. 
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(3) Strategi ST ( Srength – Threat ) yaitu strategi ini bertujuan untuk 

berusaha  menghindari atau mengurangi dampak dari ancaman 

eksternal. 

(4) Strategi WT ( Weakness – Threat ) yaitu strategi ini merupakan 

taktik untuk bertahan dengan cara mengurangi kelemahan internal 

serta menghindari ancaman. 
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BAB IV 

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran Umum Perusahaan  

1. Sejarah perkembangan YPK Dian Nusantara Surakarta 

YPK Dian Nusantara adalah suatu Yayasan Pendidikan yang 

memadukan materi komputer akutansi dan Bahasa Inggris dimana 

Yayasan Pendidikan dan Ketrampilan Dian  Nusantara mendapat ijin 

operasional dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa tengah 

No. 893.3/04754. Adapun sebelum memperoleh ijin dari tingkat Propinsi 

terlebih dahulu, YPK Dian Nusantara Surakarta terlebih dahulu 

memperoleh ijin operasional dari Kepala Kantor Dinas Pendidikan dan 

Olah raga kota Surakarta pada tanggal 9 Maret 1999. Yaitu sesuai dengan 

surat keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No : 0153/Tahun 

1981 Tanggal 29 April 1981 YPK Dian Nusantara Surakarta telah terdaftar 

dalam : 

Jenis : Komputer, Akuntansi dan Bahasa Inggris  

 No. Pendaftaran : 562 dan 563 

Dan penanggung jawab penyelenggara sekaligus ketua yayasan 

adalah Bapak Suyatno,SE. Pada Angkatan pertama YPK Dian Nusantara 

sudah mulai dipercaya oleh masyarakat, terbukti dari jumlah peserta didik 

angkatan pertama 54 orang , pada angkatan kedua jumlah peserta didik 

mengalami penurunan menjadi 36 peserta, pada angkatan ketiga YPK 

Dian Nusantara Memperoleh Peserta didik sebanyak 74 orang angkatan 

kelima sebanyak 89 dan tahun ke enam jumlah peserta 102  peserta, hal ini 
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dikarenakan mulai  angkatan kelima telah terjadi perubahan kepemilikan 

dari Bp. Suyatno kepada Bp. Edy Suwaras,SE. Dengan adanya perubahan 

kepemilikan dan pengelolaan yang penuh maka adanya suatu keberanian 

memasarkan lembaga dan kemudahan mengambil kebijakan dan 

keputusan yang cepat sesuai dengan perkembangan mayarakat dan pasar 

yang ada untuk perkembangan lembaga sehingga mulai tahun kelima 

tersebut mengalami peningkatan yang bagus, baik program 1 tahun 

maupun program intensif.  

Selain perkembangan perolehan siswa Lembaga juga memperoleh 

piagam penghargaan dari Gubernur Jawa Tengah sebagai lembaga terbaik 

bidang komputer tahun 2004, hal ini tentunya merupakan suatu prestasi 

yang sangat bagus. Dari  Perkembangan peserta didik YPK Dian 

Nusantara tersebut jumlah keseluruhan pesertanya pada tahun angkatan 

1999/2000 sampai dengan 2003/2004 seperti terlihat pada tabel sebagai 

berikut : 

 Table IV.1 
 Data Jumlah Peserta YPK Dian Nusantara  
 

Sumber : data akademik 

Dari  jumlah peserta tersebut sampai pada akhir pendidikan telah 

lulus ± 90% dan 10%-nya telah keluar  dan mendapatkan pekerjaan. 

Dengan adanya krisis ekonomi serta terpuruknya Perekonomian  yang 

Tahun Jumlah 
Peserta 

1999 / 2000 54 
2000 / 2001 36 
2001 / 2002 74 
2002 / 2003 89 
2003 / 2004 102 
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berkepanjangan serta berpengaruh pada daya serap masyarakat yang 

semakin menurun terhadap perkembangan pendidikan ditanah air, maka 

YPK Dian Nusantara mengalami penurunan jumlah siswa pada tahun 

2000/2001  

2. Struktur  Organisasi  

Pengorganisasian merupakan suatu tindakan yang harus 

dilaksanakan oleh setiap lembaga  dan merupakan salah satu fungsi 

manajemen dalam pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab serta 

penentuan hubungan antara satuan Organisasi. Pengorganisasian bertujuan 

agar tugas dapat dilaksanakan dengan lancar dan  terwujud hubungan  

yang harmonis antar karyawan . 

Dengan adanya struktur organisasi dalam suatu lembaga maka 

akan terdapat suatu kerja sama antara bagian yang lain dalam pembagian 

kerja, sehingga tujuan yang hendak dicapai oleh lembaga akan lebih 

mudah diraihnya. Agar dalam organisasi lembaga tidak menjadi konflik 

atau masalah, maka diperlukan suatu aturan yang dipatuhi oleh seluruh 

karyawan dalam lembaga  tersebut. 

Struktur organisasi yang ada pada YPK Dian Nusantara adalah 

struktur organisasi garis. Dalam struktur organisasi garis, disiplin kerja 

dan loyalitas dari tenaga kerja akan lebih terjamin atau lebih tertanam. Hal 

ini disebabkan, karena dalam  sistem organisasi garis terdapat satu 

kesatuan dalam kepemimpinan  yaitu wewenang mengalir dari atasan 

kebawahan  yang berada setingkat diatasnya. Pada YPK Dian Nusantara 

kekuasaan tertinggi dipegang oleh seorang direktur utama, yang 
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membawahi Pimpinan Operasional dan Pimpinan Operasional 

bertanggung jawab terhadap operasional pendidikan dibantu oleh beberapa 

staf  demi kemajuan suatu lembaga.  Untuk lebih jelasnya akan 

digambarkan struktur organisasi yang digunakan oleh YPK Dian 

Nusantara beserta fungsi dan tugas serta wewenang dari masing-masing 

jabatan yang ada sebagai berikut: 

 

Keterangan  :      

 = Garis Perintah 

 = Garis Koordinasi 

 

Gambar IV.1 
 Struktur Organisasi YPK Dian Nusantara 
 

Adapun tugas dan wewenang dari masing-masing bagian yang ada 

dalam strukutr organisasi pada YPK Dian Nusantara adalah  sebagai 

berikut : 

DIREKTUR UTAMA 

Ka.Bag.  
Akademik 

Ka.Bag  
Pemasaran 

Ka.Bag 
Keuangan 

Ka.Bag 
RT 

Staf  
Akademik 

Instruktur 

Staf 
Keuangan 

Staf 
Pemasaran 
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a. Direktur  Utama  

1) Meminta pertanggung jawaban dari Pimpinan Operasional atas 

pelaksanaan operasional pendidikan. 

2) Mengawasi dan mengontrol semua kegiatan yang di lakukan oleh 

Pimpinan Operasional. 

3) Mengatur dan menyelidiki terhadap kegiatan pendidikan. 

4) Mengevaluasi kegiatan total lembaga dalam tiga bulan pertama, 

kedua dan ketiga (satu periode tahunan ). 

b. Bagian Akademik 

1) Membuat program dan kalender akademik. 

2) Bertangung jawab atas terselenggaranya proses belajar mengajar, 

dan jugaatas penyusunan jadwal pelaksanaan proses belajar . 

3) Membuat evaluasi tentang pelaksanaan kegiatan akademik . 

4) Mengatasi segala keluhan Peserta didik yang berhubunggan 

dengan akademik . 

5) Merencanakan dan mempersiapkan kegiatan ekstra kurikuler . 

6) Membantu pimpinan/ manager cabang dalam rangka 

pengembangan lembaga baik internal maupun eksternal. 

c. Bagian Pemasaran 

1) Membuat suatu rencana kerja tentang bidang periklanan,

promotion, brosur, spanduk dan direct mail calon peserta didik   

2) Mencari mitra kerja keperusahaan-perusahaan untuk menerima 

alumni peserta didik lembaga. 
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3) Membuat jadwal penandatanganan Memorandum Of 

Understanding dengan mitra kerja perusahaan . 

4) Mengurusi segala perijinan yang berhubungan dengan kegiatan 

operasioanal lembaga. 

d. Bagian Keuangan  

1) Membuat rencana anggaran kas setiap minggu ke pimpinan cabang 

dan setiap bulan ke kator pusat. 

2) Mengurus kesejahteraan pegawai (gaji) dan honor dosen serta 

menganggarkan setiap bulan . 

3) Membuat laporan keuangan harian, mingguan dan bulanan yang di 

ketahui oleh pimpinan . 

4) Membuat perencanaan anggaran yang berhubungan dengan 

kegiatan lembaga dan bertanggung jawab seluruhnya terhadap 

laporan keuangan. 

e. Bagian  Rumah Tangga ( Cleaning Service )

1) Bertanggung jawab atas inventaris, dan kebersihan kantor dan 

merawatnya. 

2) Mengatur dan mengawasi segala sesuatu yang menyangkut 

inventaris kantor. 

3) Bertanggung jawab atas minuman pimpinan karyawan dan dosen . 

4) Menata kelas sebelum dan sesudah materi pelajaran (setiap 

pergantian jam mengajar). 

5) Membuat anggaran keperluan rumah tangga untuk mingguan dan 

bulanan. 
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3. Aspek Personalia 

a. Tenaga kerja  

Jumlah tenaga kerja YPK Dian Nusantara adalah sebanyak 30 orang, 

salah satu persyaratan kerjanya berpakaian rapi dan sopan. Pria berbaju 

panjang, berdasi. Wanita mengenakan seragam yang disediakan, yaitu 

kemeja dan celana panjang. 

b. Hari dan jam kerja  

YPK Dian Nusantara buka selama 6 hari selama satu minggu, 

karyawan libur dihari Minggu. Jam kerja karyawan disesuaikan dengan 

berapa kelas dia mengajar, yang jelas kegiatan belajar mengajar mulai 

dari jam 7.30 wib sampai jam 20.00 wib. 

 

i. Analisis Data  

Dalam hal ini akan dilakukan analisis mengenai penerapan analisis 

SWOT atau Matriks TOWS didalam merumuskan strategi perusahaan  pada 

YPK Dian Nusantara. Pada analisis data ini akan memuat tentang perhitungan 

dari  semua data yang telah diperoleh dalam penelitian. Didalam menganalisis 

data mengenai strategi perusahaan menggunakan Analisis Lingkungan  

Internal Perusahaan atau Matriks IFE ( Internal Faktors Evaluation ) yang 

menitik beratkan pada kekuatan ( Strengths ) dan kelemahan ( Weaknesses ) 

dari perusahaan, dilanjutkan Analisis Lingkungan Eksternal Perusahaan yang 

disebut juga Matriks EFE ( Eksternal Faktors Evalution ) analisis ini 

dilakukan untuk menggali dan mengidentifikasi semua peluang 

(Opportunities) dan ancaman ( Threats ) perusahaan diketahui.  
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Tahap terakhir barulah dari informasi yang telah di peroleh dari 

Matriks IFE dan Matriks EFE maka data akan di gunakan untuk membuat  

Diagram SWOT dan Matriks TOWS, dan mengimplementasikan kedalam 

strategi perusahaan. 

1. Matriks IFE ( Internal Faktors Evaluation )

Setelah melakukan analisis internal perusahaan melalui observasi langsung 

dan juga wawancara dengan manajemen YPK Dian Nusantara maka 

langkah selanjutnya melakukan Internal Faktors Evaluation ( IFE ) atau 

Analisis Lingkungan Internal Perusahaan. Analisis ini merupakan analisis 

yang menggambarkan kekuatan dan kelemahan perusahaan. Adapun cara 

perumusan faktor-faktor lingkungan internal perusahaantersebut adalah 

sebagai berikut: 

a. Tahap pertama  

Yaitu dengan menentukan faktor-faktor yang menjadi kekuatan dan 

kelemahan perusahaan. Dari hasil kuesioner yang telah diberikan 

kepada manajemen perusahaan dan juga hasil observasi dan wawancara 

dengan manajemen perusahaan maka dapat diketahui yang menjadi 

faktor-faktor kekuatan YPK Dian Nusantara adalah sebagai berikut : 

1) Harga  

2) Pelayanan  

3) Keragaman Program  

4) Lokasi 

5) Tenaga Pengajar 

6) Penataan Ruang 
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Sedangkan yang menjadi faktor-faktor kelemahan dari YPK Dian 

Nusantaraadalah sebagai berikut : 

1) Area Parkir  

2) Sumber Daya Manusia 

3) Promosi 

4) Anak Cabang 

b. Tahap kedua  

Setelah menentukan masing-masing faktor kekuatan dan kelemahan 

perusahaan, selanjutnya adalah pemberian bobot dari masing-masing 

faktor dengan skala mulai dari 1, ( paling penting ) sampai 0,0 ( tidak 

penting ) dan skor total dari semua faktor-faktor tersebut tidak boleh 

melebihi 1,00. Pemberian bobot dilakukan dengan memberi kuesioner 

kepada 10 karyawan YPK Dian Nusantara Surakarta dengan 

pertanyaan mengenai faktor-faktor kekuatan dan kelemahan. Total dari 

pemberian bobot tiap-tiap faktor berjumlah 100, pada table IFE total 

faktor tidak boleh lebih dari satu. Hasil bobot dari masing-masing 

faktor dijumlahkan dan kemudian dirata-rata. Hasil dari kuesioner 

faktor kekuatan pada harga memiliki total nilai 85 kemudian dirata-rata 

dengan jumlah responden 10 dan dibagi 100 sehingga pada table IFE 

diperoleh nilai 0,085. hasil pemberian bobot masing-masing faktor 

tersebut dapat dilihat pada tabel berikut: 
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Tabel IV.2 
 Penentuan Bobot Faktor-faktor Internal Perusahaan 
 

Faktor-faktor Internal Perusahaan  Bobot  

Kekuatan  
 
2) Harga                                           
3) Pelayanan  
4) Keragaman Program  
5) Lokasi 
6) Tenaga Pengajar  
7) Penataan Ruang 
 
Kelemahan  
 
8) Area parkir 
9) Sumber Daya Manusia  
10) Promosi  
11) Anak Cabang 

 

0,085 
0,19 
0,085 
0,095 
0,11 
0,1 
 

0,11 
0,105 
0,065 
0,055 
 

Total Skor 1,00 

c. Tahap Ketiga  

Setelah menentukan bobot maka pada tahap ini akan dihitung rating 

dari masing-masing faktor. Untuk faktor kekuatan skala mulai dari 4 

(sangat baik) sampai dengan 1 ( dibawah rata-rata ). Adapun cara 

pemberian rating kekuatan yaitu rating 1 kekuatan dibawah rata-rata, 

rating 2 kekuatan rata-rata, rating 3 kekuatan diatas rata-rata dan rating 

4 kekuatan sangat baik. Sedangkan variabel yang bersifat negatif 

adalah kebalikannya ( jika kelemahan perusahaan besar sekali  

dibanding rata-rata industri nilainya adalah 1, sedangkan jika 

kelemahan perusahaan dibawah rata-rata industri  pesaing nilainya 

adalah 4 ).  
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Rating 1 kelemahan perusahaan besar sekali dibandingkan dengan 

rata-rata industri atau pesaing utamanya, rating 2 kelemahan besar 

dibanding dengan rata-rata industri atau pesaing utamanya, rating 3 

kelemahan perusahaan cukup besar dibandingkan dengan rata-rata 

industri atau pesaing utama dan rating 4 kelemahan perusahaan 

dibawah rata-rata industri yang sama. Setelah diperoleh masing-

masing rating dari responden maka dari keseluruhan rating akan 

ditentukan nilai rating yang paling sering muncul pada pertanyaan 

pertama, kedua dan seterusnya dengan menggunakan rumus Statistik 

Modus  ( nilai yang paling sering muncul ). Dari hasil kuesioner yang 

diberikan kepada manajemen YPK Dian Nusantara Surakarta didapat 

nilai rating dari setiap faktor-faktor internal perusahaan yang telah  di 

rata-rata menggunakan rumus statistic modus, berikut  penjelasannya: 

1) Harga  

Pengaruh harga sangat mempengaruhi pangsa pasar, kaenanya kita 

harus menerapkan harga yang bersaing dengan harga pesaingnya 

serta untuk merauh pasar yang luas. Dengan pemberian harga yang 

tinggi akan membuat konsumen mundur atau beralih ke pesaing, 

oleh sebab itu pihak manajemen YPK Dian Nusantara Surakarta  

memberikan tingkat harga lebih rendah atau standart disbanding 

tingkat harga YPK lainnya, hal itu dilakukan juga karena YPK 

Dian Nusantara baru berkembang untuk  memperkenalkan dan 

belum begitu terkenal seperti YPK lainya yang sudah memiliki 

nama dikota Surakarta. YPK Dian Nusantara juga menyadari 
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masih banyak pesaing yang ada dengan program, tempat, fasilitas 

yang lebih bagus. Tetapi sampai saat ini YPK Dian Nusantara 

sudah memberi yang terbaik di keragaman program dan juga 

tenaga pengajar yang tidak kalah dengan pesaing lainnya. Jadi 

didapat kekuatan perusahaan dalam harga  dan diberikan rating 4, 

karena dinilai kekuatan sangat baik disbanding pesaing utamanya. 

2) Pelayanan  

Pihak YPK Dian Nusantara selalu menekankan kepada 

karyawannya untuk memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh 

konsumennya. Pelayanan merupakan salah satu fasilitas 

pendukung, dimana tingkat pelayanannya yang diberikan kepada 

para konsumennya mampu mempengaruhi perilaku konsumen, 

semakin baik tingkat pelayanan yang diberikan kepada para 

konsumenya, maka konsumen akan merasa lebih senang. Hal ini 

setidaknya menghindari konsumen untuk beralih ke YPK lain. 

Pada faktor pelayanan kekuatan perusahaan diatas rata-rata pesaing 

utamanya maka didapat rating 3.  

3) Keragaman Program 

Banyaknya pilihan program yang dimiliki sangat berpengaruh 

terhadap kepuasan konsumen, tanpa harus ketempat lain untuk 

mengambil beberapa program yang berbeda karena telah ada disatu 

tempat, maka akan mempermudah konsumen. Demikian juga 

dengan YPK Dian Nusantara, disana tersedia berbagai macam 

program pilihan belajar yang berbeda-beda. Untuk keragaman 
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program didapat rating 2, karena kekuatan perusahaan rata-rata 

dengan pesaing utamanya . 

4) Lokasi 

YPK Dian Nusantara Surakarta terletak pinggir jalan besar dan 

cukup strategis, yang mana hal ini memberikan kontribusi 

tersendiri bagi pengusaha untuk dapat mengembangkan usahanya. 

Disamping itu juga memberikan kemudahan transportasi bagi para 

konsumennya, karena kekuatan perusahaan rata-rata dengan 

pesaing utamanya untuk itulah lokasi perusahaan didapat rating 2. 

5) Tenaga Pengajar  

Tenaga Pengajar yang berkualitas memberikan kontribusi 

tersendiri YPK Dian Nusantara untuk dapat mendapat kepuasan 

dari konsumennya, maupun pihak perusahaan, semakin tinggi 

kepuasan konsumen maka semakin bertambah pula konsumen dan 

pelanggannya. YPK Dian Nusantara memberikan tenaga pengajar 

yang professional dan berpendidikan tinggi, sehingga hasil yang 

didapat konsumen juga memuaskan. Oleh karena itu dari faktor 

tenaga pengajar kekuatan perusahaan diatas rata-rata pesaing 

utamanya maka didapat hasil rating sebesar 3. 

6) Penataan Ruang ( Layout )

Penataan ruang yang baik juga akan memberikan kontribusi bagi 

konsumen maupun pihak perusahaan, salah satunya mempengaruhi 

keindahan, kerapian, kebersihan, kenyamanan bagi para 

konsumennya. Dengan penataan ruang yang baik, konsumen pun 
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akan merasa lebih nyaman dalam mengikuti pelajaran. Karena 

masih terbatasnya tempat di YPK Dian Nusantara, maka masih 

kurang didapat penataan ruang yang baik. Untuk itu dari faktor tata 

ruang didapat nilai rating sebesar 2, karena kekuatan perusahaan 

rata-rata dengan pesaing utamanya. 

Sedangkan pemberian rating untuk faktor kelemahan adalah 

kebalikannya, bila kelemahannya sangat besar nilai ratingnya 

adalah 1. Sebaliknya bila kelemahan kecil diberi nilai rating 4. 

Nilai rating 1 untuk kelemahan sangat besar, rating 2 untuk 

kelemahan besar, rating 3 untuk kelemahan cukup besar, dan rating 

4 untuk kelemahan tidak besar.   

7) Area parkir 

Dengan masih kurang luasnya gedung YPK Dian Nusantara maka 

area parkirnya pun kurang memenuhi. Pada waktu tertentu dimana 

pada jam-jam pembelajaran penuh maka para konsumen pun harus 

berbagi parkir sehingga mereka akan sedikit merasa tidak nyaman. 

Untuk itu pada faktor ini didapat nilai rating 2, kelemahan 

perusahaan besar disbanding rata-rata industri atau pesaing utama. 

8) Sumber Daya Manusia 

Sumber daya manusia yang profesional sangat diperlukan bagi 

YPK Dian Nusantara tetapi terkadang masih terjadi kesalahan juga. 

YPK Dian Nusantara memiliki manajemen terbuka dan selalu 

memberi kesempatan pada karyawannya untuk dapat maju, dan 

para manajer langsung terjun turun kebawah. Untuk faktor ini 
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diberi nilai rating 3, karena kelemahan perusahaan cukup besar 

dengan pesaing 

9) Promosi  

Dalam program promosi YPK Dian Nusantara Surakarta 

menerapkan berbagai alat promosi diantaranya menyebarkan 

catalog ke konsumennya, memasang baliho, spanduk, juga iklan di 

media cetak solopos. Selain itu YPK Dian Nusantara selalu 

berhubungan dengan konsumen untuk memberitahukan setiap 

agenda-agenda program baru dan promosi dengan memasang 

spanduk baru, baliho, juga mengirim selebaran di sekolah-sekolah, 

di universitas-universitas khususnya di Surakarta. Untuk promosi 

diberikan nilai rating 2, kelemahan perusahaan besar disbanding 

pesaing utama.. 

10) Anak Cabang Perusahaan 

YPK Dian Nusantara sampai  saat ini masih belum memenuhi 

keinginanya untuk membuka anak cabang khususnya dikota 

Surakarta. Ini cukup mempersulit perusahaan untuk berkembang, 

dan juga bagi konsumen. Tetapi selekas mungkin YPK Dian 

Nusantara ingin mendirikan anak cabang dikota Surakarta. Ini 

merupakan salah satu kekurangan dari perusahaan, oleh karena itu 

pada faktor ini merupakan kelemahan yang besar bagi perusahaan 

maka dari itu didapat nilai rating sebesar 1, karena kelemahan 

perusahaan sangat  besar dibanding pesaing utama.  
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d. Tahap keempat 

Merupakan tahapan akhir untuk mendapat total skor dari analisis 

lingkungan internal perusahaan dengan cara mengalikan pembobotan 

tiap faktor-faktor internal perusahaan  dengan rating yang didapat. 

Total skor analisis faktor-faktor internal perusahaan dapat dilihat pada 

table berikut ini: 

 Table IV.3 
 Analisis Lingkungan Internal Perusahaan 
 
Faktor-faktor internal Bobot Rating  Skor  

Kekuatan  

1) Harga                                          
2) Pelayanan  
3) Keragaman Program  
4) Lokasi 
5) Tenaga Pengajar  
6) Penataan Ruang 

 
Kelemahan  
 
7) Area parkir 
8) Sumber Daya Manusia 
9) Promosi  
10) Anak Cabang Perusahaan 

 

0,085 
0,19 
0,085 
0,095 
0,11 
0,1 
 

0,11 
0,105 
0,065 
0,055 

 

4
3
2
2
3
2

2
3
2
1

0,34 
0,57 
0,17 
0,19 
0,33 
0,2 
 

(0,22) 
(0,315) 
(0,13) 
(0,055) 

Total Skor 1,00  1,08 

2. Matriks EFE ( External Faktors Evaluation )

Pada analisis lingkungan eksternal perusahaan ini adalah proses 

mengkaji faktor-faktor eksternal perusahaan berupa peluang 

(opportunities) dan ancaman (treaths). Adapun sebelum pembuatan 

matriks EFE, perlu diketahui terlebih dahulu faktor-faktor eksternal 

perusahaan. Adapun tahap-tahap penentuannya adalah sebagai berikut: 
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a. Tahap pertama  

Yaitu dengan menentukan faktor-faktor yang menjadi peluang dan  

ancaman  perusahaan. Setiap peluang dapat dinilai sehubungan dengan 

potensi daya tariknya yaitu manfaat atau keuntungan yang secara 

potensial dapat dimanfaatkan, sedangkan yangn menjadi ancaman pada 

perusahaan merupakan bagian dari bisnis yang harus diperhatikan 

karena ancaman dating dari berbagai segi yang ada dalam industri. 

Dari hasil kuesioner yang telah diberikan kepada manajemen 

perusahaan dan juga hasil observasi dan wawancara dengan 

manajemen perusahaan maka dapat diketahui yang menjadi faktor-

faktor peluang YPK Dian Nusantara adalah sebagai berikut : 

1) Pertumbuhan Permukiman di Surakarta  

2) Banyaknya Rekanan kerja / relasi yang dimiliki 

3) Pelanggan yang loyal 

Sedangkan faktor-faktor ancamannya adalah sebagai berikut : 

1) Pesaing besar dengan program dan fasilitas yang lebih menarik 

2) Munculnya Pesaing  Baru 

b. Tahap kedua 

Setelah menentukan masing-masing faktor peluang dan ancaman 

perusahaan, selanjutnya adalah pemberian bobot dari masing-masing 

faktor dengan skala mulai dari 1, ( paling penting ) sampai 0,0 ( tidak 

penting ) dan skor total dari semua faktor-faktor tersebut tidak boleh 

melebihi 1,00. Pemberian bobot dilakukan dengan memberi kuesioner 

kepada 10 karyawan YPK Dian Nusantara Surakarta dengan 
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pertanyaan mengenai faktor-faktor kekuatan dan kelemahan. Total dari 

pemberian bobot tiap-tiap faktor berjumlah 100, pada table EFE total 

faktor tidak boleh lebih dari 1,00. 

Hasil bobot dari masing-masing faktor dijumlahkan dan kemudian 

dirata-rata. Hasil dari kuesioner faktor peluang pada harga memiliki 

total nilai 220 kemudian dirata-rata dengan jumlah responden 10 dan 

dibagi 100 sehingga pada table EFE diperoleh nilai 0,22. hasil 

pemberian bobot masing-masing faktor tersebut dapat dilihat pada 

tabel berikut: 

 Tabel IV.4 
 Penentuan Bobot Faktor-faktor Eksternal Perusahaan 
 

c. Tahap Ketiga  

Setelah menentukan bobot maka pada tahap ini akan dihitung rating 

dari masing-masing faktor. Untuk faktor peluang  skala mulai dari 4 

(sangat baik) sampai dengan 1 (dibawah rata-rata). Adapun cara 

Faktor-faktor Eksternal Perusahaan  Bobot 

Peluang  
 
1) Pertumbuhan permukiman di Surakarta                                         
2) Rekan kerja atau relasi 
3) Pelanggan yang ada  

 
Ancaman   
 
4) Pesaing-pesaing besar 
5) Pesaing baru 

 

0,22 
 
0,13 
0,19 
 

0,24 
0,22 
 

Total Skor 1,00 
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pemberian rating peluang yaitu rating 1 peluang dibawah rata-rata, 

rating 2 peluang rata-rata, rating 3 peluang diatas rata-rata dan rating 4  

peluang sangat baik. Sedangkan variabel yang bersifat negatife adalah 

kebalikannya ( jika ancaman perusahaan besar sekali  dibanding rata-

rata industri nilainya adalah 1, sedangkan jika ancaman perusahaan 

dibawah rata-rata industri  pesaing nilainya adalah 4 ).  

Rating 1 ancaman perusahaan besar sekali dibandingkan dengan rata-

rata industri atau pesaing utamanya, rating 2 ancaman besar dibanding 

dengan rata-rata industri atau pesaing utamanya, rating 3 ancaman 

perusahaan cukup besar dibandingkan dengan rata-rata industri atau 

pesaing utama dan rating 4 ancaman perusahaan dibawah rata-rata 

industri yang sama. Setelah diperoleh masing-masing rating dari 

responden maka dari keseluruhan rating akan ditentukan nilai rating 

yang paling sering muncul pada pertanyaan pertama, kedua dan 

seterusnya dengan menggunakan rumus Statistik Modus  ( nilai yang 

paling sering muncul ). Dari hasil kuesioner yang diberikan kepada 

manajemen YPK Dian Nusantara Surakarta didapat nilai rating dari 

setiap faktor-faktor eksternal perusahaan yang telah  di rata-rata 

menggunakan rumus statistic modus, berikut  penjelasannya: 

1) Pertumbuhan Permukiman di Surakarta  

Saat ini pertumbuhan penduduk diwilayah Surakarta terus 

menungkat ditandai dengan semaraknya property yang 

menandakan bertambahnya pemukiman diwilayah Surakarta. Hal 
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ini akan menjadi peluang rata-rata dengan para pesaing lain, untuk 

faktor ini didapat nilai rating 2. 

2) Rekan kerja atau relasi 

YPK Dian Nusantara Surakarta mempunyai banyak relasi-relasi 

kerja yang baik, dengan banyaknya relasi atau rekan kerja yang 

baik akan sangat membantu bagi perusahaan juga konsumen. 

Perusahaan yang tidak mempunyai hubungan baik dengan relasi 

akan mempersulit perusahaan sendiri, mereka akan kekurangan 

informasi tentang perkembangan studi terbaru, juga akan 

mempersulit promosi yang baik. Untuk faktor ini diberi nilai rating 

2, karena peluang rata-rata dengan pesang.. 

3) Pelanggan yang loyal 

YPK Dian Nusantara Surakarta telah memiliki pelanggan yang 

loyal, selama ini belum pernah ada konsumen yang mengeluh. 

Untuk sementara ini mereka puas dengan apa yang diberikan 

perusahaan yang terutama dalam hal kualitas, yang tidak kalah 

dengan pesaing dengan harga lebih tinggi tentunya. Ternilai 

peluang perusahaan pada faktor ini rata-rata dengan pesaingnya, 

maka diberi nilai rating sebesar 2. 

Sedangkan pemberian rating untuk faktor ancaman adalah 

kebalikannya, bila ancaman nya sangat besar nilai ratingnya adalah 

1. Sebaliknya bila ancaman kecil diberi nilai rating 4. Nilai rating 1 

untuk ancaman sangat besar, rating 2 untuk ancaman besar, rating 



58

3 untuk ancaman cukup besar, dan rating 4 untuk ancaman tidak 

besar.   

4) Pesaing utama atau pesaing besar. 

Persaingan bisnis lembaga bimbingan belajar di Surakarta semakin 

ketat, sebagi pendatang baru di Surakarta, YPK Dian Nusantara 

Surakarta sadar bahwa mereka memiliki pesaing-pesaing yang 

telah lebih dulu beroperasi dan telah lebih dulu mengenal perilaku 

konsumen di Surakarta. Jadi ancaman ini diberikan rating 3 karena 

merupakan ancaman yang cukup besar bagi YPK Dian Nusantara. 

5) Munculnya pendatang baru 

Pendatang baru pada bisnis lembaga pendidikan ini lambat laun 

akan menyerap konsumen YPK Dian Nusantara Surakarta dan 

akan menurunkan jumlah konsumen yang ada. Jadi ancaman ini 

diberi nilai rating 3, karena merupakan ancaman yang cukup besar 

untuk perusahaan. 

d. Tahap keempat  

Merupakan tahapan akhir untuk mendapat total skor dari analisis 

lingkungan eksternal perusahaan dengan cara mengalikan pembobotan 

tiap faktor-faktor eksternal perusahaan  dengan rating yang didapat. 

Total skor analisis faktor-faktor eksternal perusahaan dapat dilihat 

pada tabel berikut ini: 
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Table IV.5 
 Analisis Lingkungan Eksternal Perusahaan 
 
Faktor-faktor eksternal Bobot Rating Skor  

Peluang  
1) Pertumbuhan permukiman 

di Surakarta                                          
2) Rekan kerja atau relasi 
3) Pelanggan yang ada  

 
Ancaman   
 

4) Pesaing-pesaing besar 
5) Munculnya pendatang baru

0,22 
0,13 
0,19 
 

0,24 
0,22 
 

2
2
2

3
3

0,44 
0,26 
0,38 
 

(0,72) 
(0,66) 
 

Total Skor 1,00  -0,3 

3. Analisis SWOT atau Diagram Analisis SWOT 

Dari hasil analisis lingkungan internal dan analisis eksternal perusahaan 

maka dapat dimanfaatkan untuk mengetahui posisi perusahaan.hasil 

analisis faktor internal ( kekuatan dan kelemahan ) pada table IV.4 maka 

dapat digunakan sebagai sumbu X = 1,08.  dan faktor eksternal ( peluang 

dan ancaman ) pada table IV.5 sebagai sumbu Y = -0,3.  

Selanjutnya diterapkan sebagai koordinat pada diagram SWOT, sehingga 

dapat diketahui posisi kinerja dari YPK Dian Nusantara Surakarta 

sebagaimana disajikan pada gambar IV.3  berikut ini: 
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Peluang  
 

( + )

1

III                                                  I  

 

Kelemahan (-) -1                                                           1              1,5        (+) Kekuatan 

( 1,08, -0,3 ) 
 -0,5 
 

IV                   -1                      II     

 

( - )

Ancaman   

Gambar IV.2 
 Posisi Kinerja YPK Dian Nusantara Surakarta 
 Berdasarkan Diagram SWOT 
 

Berdasarkan hasil dari diagram analisis SWOT diatas telah ditunjukkan 

bahwa posisi kinerja pada YPK Dian Nusantara Surakarta berada pada 

kuadran II, yang berarti bahwa  perusahaan menghadapi berbagai 

ancaman, tetapi perusahaan juga masih memiliki kekuatan dari segi 

internal. Fokus yang harus dilakukan ialah menggunakan kekuatan internal 

perusahaan untuk memanfaatkan peluang jangka panjang, Strategi yang 

harus diterapkan ialah menggunakan strategi diversifikasi  yaitu 

menganekaragamkan produk yang diusahakan. 
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4. Matriks TOWS 

Setelah membuat diagram analisis SWOT, dari hasil analisis lingkungan 

internal dan analisis eksternal perusahaan maka  telah didapat posisi 

perusahaan. Maka dilanjutkan dengan menggunakan matriks TOWS, yang 

dapat menghasilkan empat set kemungkinan alternatif strategis yang terdiri 

dari sembilan sel, ada empat sel untuk faktor peluang internal dan 

eksternal, empat sel untuk strategi, satu sel yang selalu kosong terletak 

dikiri atas. Matriks ini dibangun untuk membantu manajer dalam 

mengembangkan strategi alternative yang fisibel, dan tidak berarti 

keempat strategi di kembangkan. Berikut tampilan hasil dari Matriks 

TOWS: 
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FAKTOR  
INTERNAL   

FAKTOR 
EKSTERNAL 

STRENGHTS ( S )

� Harga  
� Pelayanan 
� Keragaman Program 
� Lokasi 
� Tenaga Pengajar 
� Tata Ruang 

WEAKNESSES ( W )

� Area Parkir 
� Anak Cabang  
� Promosi 
� Sumber Daya  

Manusia 

OPPORTUNITIES ( O )

� Pertumbuhan 
permukiman di 
Surakarta 

� Rekan Kerja 
� Pelanggan 

STRATEGI SO 
 

STRATEGI WO 
 

THREATHS ( T ) 
 
� Pesaing Besar atau 

Pesaing Utama 
� Pesaing pendatang Baru 

STRATEGI ST 
 
� Tenaga pengajar yang ada 

sudah berkualitas, lebih baik 
lagi jika menambah jumlah 
alat-alat canggih agar 
konsumen lebih puas 

 
� Membuktikan bahwa 

mampu menghasilkan siswa 
berkualitas, sehingga para 
relasi yang membutuhkan 
pekerja tidak ragu untuk 
menampung siswa lulusan 
YPK Dian Nusantara 
diperusahaanya 

� Membuat program terbaru 
ditiap periodenya, sehingga 
tidak membuat konsumen 
terpengaruh dengan para 
pesaing baru 

 
� Meningkatkan promosi 

dengan memberi discount 
ditiap periodenya misalnya 
pada 10 pendaftar pertama 

 
� Mempertahankan kekuatan 

perusahaan, juga 
memperluas area parkir 
sehingga tidak kalah dengan  
pesaing besar 

STRATEGI WT 
 

Gambar IV.3 
 Matrik TOWS YPK Dian Nusantara        
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Berdasarkan hasil diagram analisis SWOT telah diketahui posisi 

perusahaan, untuk itu dalam Matriks TOWS sekaligus dapat diketahui 

strategi alternatif yang harus dilakukan dan dikembangkan untuk 

mengatasi ancaman perusahaan. Dan setelah melihat pada diagram 

SWOT diatas maka strategi alternatif yang harus dikembangkan adalah 

strategi ST( Strenght – Threat ) yaitu dengan menggunakan strategi ini 

perusahaan berusaha menghindarim ancaman dengan memanfaatkan 

kekuatan perusahaan sendiri. 
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BAB V 

KESIMPULAN 

 

Berdasarkan hasil dari penelitian dan analisis yang telah diuraikan dimuka, 

maka dapat diambil beberapa kesimpulan yang selanjutnya diberikan saran-saran 

yang sekiranya dapat memberikan masukan bagi pemimpin perusahaan dalam 

mengambil keputusan.  

Adapun kesimpulan dan saran sebagai berikut : 

A. Kesimpulan  

1. Faktor-faktor Internal dan Faktor-faktor Eksternal Perusahaan  

a. Faktor-faktor Internal Perusahaan  

1) Kekuatan  

a) Harga  

Dengan pemberian harga yang terlalu tinggi akan membuat 

konsumen mundur atau beralih ke pesaing, oleh sebab itu pihak 

manajemen YPK Dian Nusantara Surakarta  memberikan 

tingkat harga lebih rendah atau standart dibanding tingkat harga 

YPK lainnya, hal itu dilakukan juga karena YPK Dian 

Nusantara baru berkembang untuk memperkenalkan 

yayasannya. Dari hasil kuesioner didapat nilai skor sebesar 

0,34 yang berarti kekuatan perusahaan sangat kuat dibanding 

dengan pesaing yang ada. 

 



65

b) Pelayanan  

 Pihak YPK Dian Nusantara selalu menekankan kepada 

karyawannya untuk memberikan pelayanan terbaik kepada 

seluruh konsumennya. Pelayanan merupakan salah satu 

fasilitas pendukung, dimana tingkat pelayanannya yang 

diberikan kepada para konsumennya mampu mempengaruhi 

perilaku konsumen, semakin baik tingkat pelayanan yang 

diberikan kepada para konsumenya, maka konsumen akan 

merasa lebih senang. Dari hasil kuesioner didapat nilai skor 

sebesar 0,57 yang berarti kekuatan YPK Dian Nusantara sangat 

kuat dibanding pesaing yang ada. 

c) Keragaman program 

YPK Dian Nusantara mempunyai berbagai macam pilihan 

program belajar yang disesuaikan keinginan konsumen, 

misalnya di YPK Dian Nusantara tersedia paket belajar privat 

di rumah, yang tidak semua lembaga terdapat paket belajar 

privat dirumah. Ada juga system belajar 1 tahun, ada juga paket 

belajar 1 bulan. Dari hasil kuesioner didapat nilai skor sebesar 

0,17 yang berarti kekuatan YPK Dian Nusantara diatas rata-rata 

pesaing yang ada. 

d) Lokasi 

 YPK Dian Nusantara Surakarta terletak pinggir jalan besar dan 

cukup strategis, yang mana hal ini memberikan kontribusi 

tersendiri bagi pengusaha untuk dapat mengembangkan 
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usahanya, disamping itu juga memberikan kemudahan 

transportasi bagi para konsumennya. Dari hasil kuesioner 

didapat nilai skor sebesar 0,19 yang berarti kekuatan YPK Dian 

Nusantara diatas rata-rata pesaing yang ada. 

e) Tenaga pengajar 

YPK Dian Nusantara memberikan tenaga pengajar yang 

professional dan berpendidikan tinggi, sehingga hasil yang 

didapat konsumen juga memuaskan. Tenaga Pengajar yang 

berkualitas memberikan kontribusi tersendiri YPK Dian 

Nusantara untuk dapat mendapat kepuasan dari konsumennya, 

maupun pihak perusahaan, semakin tinggi kepuasan konsumen 

maka semakin bertambah pula konsumen dan pelanggannya. 

Dari hasil kuesioner didapat nilai skor sebesar 0,33 yang berarti 

kekuatan YPK Dian Nusantara sangat kuat dibanding pesaing 

yang ada. 

f) Penataan ruang 

Penataan ruang yang baik juga akan memberikan kontribusi 

bagi konsumen maupun pihak perusahaan, salah satunya 

mempengaruhi keindahan, kerapian, kebersihan, kenyamanan 

bagi para konsumennya serta dapat lebih nyaman dalam 

kegiatan belajar mengajar. Meski tempat YPK Dian Nusantara 

Surakarta sendiri masih terbatas, tetapi cukup bagus dalam 

menata ruangannya.  
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Dari hasil kuesioner didapat nilai skor sebesar 0,2 yang berarti 

kekuatan YPK Dian Nusantara sangat kuat dibanding pesaing 

yang ada. 

2) Kelemahan  

a) Area parkir 

Dengan masih kurang luasnya gedung YPK Dian Nusantara 

maka area parkirnya pun kurang memenuhi, maka para 

konsumen pun harus berbagi parkir sehingga mereka akan 

sedikit merasa tidak nyaman. Dari hasil kuesioner didapat nilai 

skor sebesar 0,22 yang berarti kelemahan YPK Dian Nusantara 

sangat kuat dibanding pesaing yang ada 

b) Sumber Daya Manusia 

 YPK Dian Nusantara sendiri memiliki sumber daya manusia 

yang sangat terbuka dan selalu memberi kesempatan pada 

karyawannya untuk dapat maju, dan manajer langsung terjun 

turun kebawah. Dari hasil kuesioner didapat nilai skor sebesar 

0,315 yang berarti kelemahan YPK Dian Nusantara sangat kuat 

dibanding pesaing yang ada. 

c) Promosi 

Dalam program promosi YPK Dian Nusantara Surakarta selalu 

berhubungan dengan konsumen untuk memberitahukan setiap 

agenda-agenda program baru dan promosi dengan memasang 

spanduk baru, baliho, juga mengirim selebaran di sekolah-

sekolah, di universitas-universitas khususnya di Surakarta.  
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Dari hasil kuesioner didapat nilai skor sebesar 0,13 yang berarti 

kelemahan YPK Dian Nusantara rata-rata dengan  pesaing yang 

ada. 

d) Anak cabang  

YPK Dian Nusantara sampai  saat ini masih belum dapat 

memenuhi keinginanya untuk membuka anak cabang 

khususnya dikota Surakarta, hal tersebut cukup mempersulit 

perusahaan untuk berkembang. Karena dengan terbatasnya 

tempat yang ada sekarang pada YPK Dian Nusantara, dengan 

membuka anak cabang khususnya di Surakarta perusahaan 

dapat memperluas pangsa pasarnya. Dari hasil kuesioner 

didapat nilai skor sebesar 0,055 yang berarti kelemahan YPK 

Dian Nusantara dibawah rata-rata dengan  pesaing yang ada. 

Dari hasil kuesioner dapat disimpulkan bahwa perusahaan mempunyai 

faktor-faktor internal perusahaan dengan nilai 1,08 hal ini berarti 

secara internal perusahaan lemah, lebih unggul kelemahan dibanding 

faktor kekuatan. 

b. Faktor-faktor Eksternal Perusahaan 

1) Peluang  

a) Pertumbuhan permukiman di Surakarta 

 Saat ini pertumbuhan penduduk diwilayah Surakarta terus 

meningkat ditandai dengan semaraknya properti yang 

menandakan bertambahnya pemukiman diwilayah Surakarta.  
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Dari hasil kuesioner didapat nilai skor sebesar 0,44 yang berarti 

peluang YPK Dian Nusantara sangat kuat dibanding dengan  

pesaing yang ada. 

b) Rekan kerja atau Relasi 

YPK Dian Nusantara mempunyai banyak relasi-relasi kerja 

yang baik, dengan banyaknya relasi atau rekan kerja yang baik 

akan sangat membantu bagi perusahaan dalam perkembangan 

usahanya. Misalnya jika perusahaan telah membuktikan bahwa 

siswanya berkualitas maka tak sgan mereka memberi ikatan 

kerja atau menampung siswa lulusan perusahaan tersebut. Dari 

hasil kuesioner didapat nilai skor sebesar 0,26 yang berarti 

peluang YPK Dian Nusantara sangat kuat dibanding dengan  

pesaing yang ada. 

c) Pelanggan yang ada 

Selama ini YPK Dian Nusantara Surakarta telah memiliki 

pelanggan yang loyal, belum pernah ada konsumen atau 

pelanggan  yang mengeluh. Untuk sementara ini mereka puas 

dengan yang diberikan perusahaan yang terutama dalam hal 

kualitas tenaga pengajar dan pilihan program yang tidak kalah 

dengan pesaing yang mempunyai harga lebih tinggi. Dari hasil 

kuesioner didapat nilai skor sebesar 0,38 yang berarti peluang 

YPK Dian Nusantara sangat kuat dibanding dengan  pesaing 

yang ada. 
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2) Ancaman  

a) Pesaing besar atau utama 

Persaingan bisnis lembaga bimbingan belajar di Surakarta 

semakin ketat, sebagai pendatang baru di Surakarta, YPK Dian 

Nusantara sadar bahwa mereka memiliki pesaing-pesaing yang 

telah lebih dulu beroperasi dan telah lebih dulu mengenal 

perilaku konsumen di Surakarta. Dari hasil kuesioner didapat 

nilai skor sebesar 0,72 yang berarti ancaman YPK Dian 

Nusantara sangat kuat dibanding dengan  pesaing yang ada. 

b) Munculnya pendatang baru 

Pendatang baru pada bisnis lembaga pendidikan ini lambat laun 

akan menyerap konsumen YPK Dian Nusantara Surakarta dan 

akan menurunkan jumlah konsumen yang ada, maka mereka 

harus dapat mempertahankan kekuatan perusahaannya. Dari 

hasil kuesioner didapat nilai skor sebesar 0,66 yang berarti 

ancaman YPK Dian Nusantara sangat kuat dibanding dengan  

pesaing yang ada. 

Dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor eksternal YPK Dian Nusantara 

berada pada posisi rata-rata yang terdiri dari faktor peluang dan 

ancaman perusahaan dengan nilai  -0,3 hal ini secara eksternal 

perusahaan tidak memanfaatkan  peluang yang dimiliki perusahaan 

dan tidak menghindari ancaman yang ada. 

2. Posisi YPK Dian Nusantara Surakarta dilihat dari diagram analisis SWOT 

berada pada kuadran II, yang berarti bahwa  perusahaan menghadapi 
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berbagai ancaman, tetapi perusahaan juga masih memiliki kekuatan dari 

segi internal. Fokus yang harus dilakukan ialah menggunakan kekuatan 

internal perusahaan untuk memanfaatkan peluang jangka panjang, Strategi 

yang harus diterapkan ialah menggunakan strategi diversifikasi  yaitu 

menganekaragamkan produk yang diusahakan.  

Dengan demikian perusahaan akan  dapat memperbesar perusahaan untuk 

mencapai tujuan jangka panjang dengan meningkatkan volume penjulan, 

memperluas pangsa pasar serta memberikan yang terbaik untuk konsumen 

agar dapat terpenuhi kepuasan mereka. Dilihat dari matriks TOWS strategi 

alternative yang harus dikembangkan adalah Strategi ST ( Strength-

Threat) yaitu perusahaan harus memanfaatkan kekuatan yang ada untuk 

menghindari ancaman perusahaan.  

 

B. Saran 

Setelah kita mengetahui kesimpulan dari penelitian ini, maka ada beberapa 

saran yang dapat diberikan kepada YPK Dian Nusantara Surakarta. 

1. YPK Dian Nusantara harus selalu membuat program terbaru ditiap 

periodenya, sehingga dapat meningkatkan jumlah konsumen dan tidak 

kalah dengan para pesaing baru 

2. YPK Dian Nusantara harus segera mungkin memperluas area parkir, 

supaya para konsumen tidak lagi berdesakan sehingga tercipta 

kenyamanan dan kepuasan konsumen. 

3. Mengingat terbatasnya tempat yang ada sekarang ini, maka YPK Dian 

Nusantara harus segera mewujudkan keinginannya untuk membuka anak 
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cabang khususnya di Surakarta. Dengan demikian mempermudah 

perusahaan untuk berkembang, serta dapat memperluas pangsa pasarnya. 

4. YPK Dian Nusantara Surakarta harus menjaga hubungan baik dengan para 

relasi untuk perkembangan usahanya.  

5. YPK Dian Nusantara Surakarta perlu memperbanyak promosinya dan 

tidak hanya pada awal periode saja, tetapi juga pada waktu sebelum ujian 

mid semester dapat langsung membagi selebaran ke sekolah dan 

universitas di kota Surakarta dan sekitarnya. 

6. YPK Dian Nusantara Surakarta harus dapat membuktikan bahwa mampu 

menghasilkan siswa berkualitas, sehingga para relasi yang membutuhkan 

pekerja tidak ragu untuk menampung siswa lulusan YPK ini diperusahaanya.  

7. YPK Dian Nusantara Surakarta telah memiliki tenaga pengajar yang  

berkualitas, akan lebih baik lagi jika segera menambah jumlah alat-alat 

canggih yang masih kurang memadai misalnya computer Pentium 4 yang 

masih terbatas jumlahnya, hal ini sangat penting untuk meyakinkan 

konsumen-konsumen yang ada agar tidak berpindah ke pesaing besar. 

8. YPK Dian Nusantara masih sangat perlu memperbaiki SDMnya dengan 

melakukan meeting dengan seluruh karyawannya, memberikan nasehat 

akan pentingnya SDM yang baik pada suatu perusahaan dan juga 

melakukan pendekatan dengan para karyawannya. 

9. YPK Dian Nusantara Surakarta telah mempunyai harga, dan kualitas 

tenaga pengajar yang baik, yang belum tentu dimiliki pesaing lain. Hal ini 

harus terus dipertahankan dan ditingkatkan lagi, dengan demikian 

konsumenpun  tidak mudah tertarik pada pesaing-pesaing besar yang ada. 
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