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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

1.1 Pendekatan Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dan analitis. 

Metode penelitian deskriptif adalah membuat deskripsi atau gambaran secara 

sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan hubungan antara 

fenomena-fenomena yang diteliti untuk mendapatkan kebenaran hubungan 

sehingga memperoleh makna dan implikasi suatu masalah yang ingin 

dipecahkan. Metode penelitian analitis adalah untuk interpretasi (Nazir, 2005). 

 

1.2 Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilakukan di Apotek Esa Farma, Jalan Sukomanunggal Jaya       

No. 22, Surabaya. Penelitian dilakukan dengan rentang waktu Bulan September 

2016 - Januari 2017. 

 

1.3 Metode Pengambilan Sampel 

Metode pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan metode 

purposive sampling yaitu pengambilan sampel secara sengaja berdasarkan 

pertimbangan tertentu atau responden ahli pada bidang tersebut (Sugiyono, 

2014). Sampel penelitian ini tidak ditentukan jumlahnya, responden yang dipilih 

merupakan responden ahli pada bidangnya. Responden penelitian ini terdiri dari 

pihak internal dan eksternal. Pihak internal meliputi pemilik Apotek Esa Farma 

Bapak Ranu dan Ibu Rahayuningtias sebagai penanggung jawab keuangan, 

karyawan yang meliputi staff pembelian dan gudang, staff reseptir, staff 

penjualan, staff kasir, dan staff keuangan. Pemilihan responden internal 

dilakukan dengan alasan bahwa responden tersebut dapat mewakili Apotek Esa 
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Farma dan memiliki wewenang mengenai data-data yang dibutuhkan dalam 

penelitian. Sedangkan, pihak eksternal meliputi Apoteker Esa Farma dan 

Konsumen Apotek Esa Farma, pemilihan responden Apoteker Esa Farma ini 

didasarkan pada kapasitasnya sebagai pihak yang mengerti mengenai regulasi 

dan perkembangan bisnis apotek, sedangkan konsumen diharapkan dapat 

memberikan informasi mengenai kondisi Apotek Esa Farma, diharapkan 

keterlibatan konsumen dapat memberikan hasil alternatif strategi yang  objektif. 

 

1.4 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan metode 

observasi langsung, wawancara, studi pustaka, literatur, jurnal dan artikel. 

1.4.1 Jenis Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif dan 

kuantitatif. Menurut Cooper (2011), data kualitatif adalah data yang bukan 

merupakan angka namun data yang menggambarkan realita secara 

deskriptif melalui kata dan kalimat atau uraian kalimat. Data kuantitatif 

adalah data yang berbentuk angka atau bilangan dan dapat diolah atau 

dianalisis menggunakan teknik perhitungan matematika atau statistika. 

1.4.2 Sumber Data 

Data dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. 

1. Data Primer  

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari 

responden dengan metode wawancara dan metode observasi      

(Bungin, B. 2007). Data primer pada penelitian ini diperoleh melalui 

pengamatan langsung dan wawancara terhadap beberapa karyawan 

Apotek Esa Farma. 
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2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang dikumpulkan melalui studi dokumen 

(Bungin, B. 2007). Data sekunder yang digunakan berupa laporan- 

laporan atau dokumen-dokumen dari Apotek Esa Farma. 

 
4.4.3 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data menggunakan data primer berupa pengamatan 

dan wawancara. Data sekunder yang digunakan berupa dokumen yang 

mendukung penelitian. Berikut teknik pengumpulan data yang dilakukan: 

1. Observasi langsung, yaitu melakukan pengamatan secara langsung terhadap 

obyek penelitian (Bungin, B. 2007). Bertujuan untuk mengetahui secara 

langsung kegiatan di Apotek Esa Farma yaitu mengamati proses manajemen, 

kegiatan pemasaran dan kondisi keuangan, serta berbagai fasilitas yang 

dimiliki Apotek Esa Farma. 

2. Wawancara merupakan teknik komunikasi langsung berupa tanya jawab 

dengan pihak-pihak yang berhubungan dengan penelitian untuk memperoleh 

gambaran dan kejelasan mengenai masalah yang diteliti (Bungin, B. 2007). 

Wawancara dilakukan dengan diskusi dan percakapan dua arah melalui daftar 

pertanyaan untuk memudahkan dalam memperoleh informasi dari responden. 

Pertanyaan yang diajukan mengenai kegiatan di Apotek Esa Farma. 

3. Kuisioner merupakan komunikasi tidak langsung melalui sejumlah pertanyaan 

tertulis untuk memperoleh informasi dari responden mengenai masalah yang 

diteliti (Bungin, B. 2007). Kuisioner bertujuan untuk mendapatkan faktor-faktor 

eksternal dan faktor-faktor internal pada Apotek Esa Farma agar nantinya 

dapat diidentifikasi dan dianalisis prioritas strategi yang tepat untuk 

pengembangan bisnis Apotek Esa Farma pada masa mendatang. 
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4. Studi literatur dilakukan dengan mempelajari dan menelaah literatur, dokumen 

dan teori yang berhubungan dengan obyek penelitian (Bungin, B. 2007). Studi 

literatur yang digunakan yaitu teori manajemen strategi serta industri farmasi 

terutama bisnis apotek. Berikut jenis dan metode pengambilan data: 

Tabel 4.1 Jenis dan Metode Pengambilan Data 

No Tujuan 
Penelitian 

Jenis 
Data 

Metode 
Pengambilan 

Data 

Alat 
Analisis 

1. Mengidentifikasi dan 
menganalisis faktor 
internal dan eksternal 
Apotek Esa Farma 

1. Primer 
2. Sekunder 

1. Wawancara 
2. Kuisioner 
3. Studi literatur 
4. Observasi 

1. Deskriptif 
2. SWOT 

2. Merumuskan strategi 
pengemangan Apotek 
Esa Farma 

  1. SWOT 

3. Menentukan prioritas 
strategi pada Apotek Esa 
Farma 

  1. Deskriptif 
2. QSPM 

 
 

4.4.4 Instrumen Penelitian 

Instrumen atau alat pengumpul data adalah alat yang digunakan untuk 

mengumpulkan data dalam suatu penelitian. Instrumen penelitian adalah segala 

peralatan yang digunakan untuk memperoleh, mengelola, dan 

mengiterpretasikan informasi dari para responden yang dilakukan dengan pola 

pengukuran yang sama (Arikunto, S. 2010). Instrumen penelitian pada Apotek 

Esa Farma, yaitu: 

1. Kuisioner, berupa pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh 

informasi terkait faktor internal dan eksternal pada Apotek Esa Farma. 

2. Wawancara, melakukan komunikasi antar dua orang untuk bertukar 

informasi melalui tanya jawab untuk mencari deskripsi Apotek Esa Farma. 
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4.5 Pengolahan Data 

Pengolahan data digunakan untuk merancang alternatif strategi 

pengembangan bisnis pada Apotek Esa Farma dengan pendekatan manajemen 

strategi. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan matriks SWOT. Analisis 

yang digunakan adalah analisis kualitatif dan kuantitatif. Analisis kualitatif dalam 

penelitian ini digunakan untuk mengidentifikasi faktor - faktor internal dan 

eksternal Apotek Esa Farma. Selain itu, analisis kuantitatif digunakan untuk 

analisis lingkungan eksternal dan internal yang diperlukan dalam penentuan 

posisi bertahan yang terbaik bagi usaha serta merumuskan strategi jangka 

panjang menggunakan analisis QSPM. 

 
4.6 Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

data deskriptif kualitatif. Analisis data penelitian dilakukan saat pengumpulan 

data dan setelah pengumpulan data. Data penelitian ini diperoleh dari hasil 

observasi dan dokumentasi, wawancara. Analisis data dilakukan dengan cara 

mengumpulkan data yang diperoleh, menganalisis data, menyusun atau 

menyajikan data serta membuat kesimpulan. 

Teknik analisis data model interaktif menurut Miles dan Huberman (Bungin, 

B. 2007) terdiri dari (1) Pengumpulan Data, (2) Reduksi Data, (3) Penyajian Data, 

dan (4) Penarikan Kesimpulan. Komponen analisis data model interaktif, yaitu: 

1. Pengumpulan Data merupakan proses pengumpulan data penelitian melalui 

observasi dan dokumentasi, serta wawancara. 

2. Reduksi Data merupakan data yang diperoleh melalui observasi dan 

dokumentasi, serta wawancara direduksi dengan cara memilih dan 

memfokuskan data pada hal yang sesuai dengan tujuan penelitian. 
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3. Penyajian Data dilakukan setelah data direduksi. Data disajikan dalam 

bentuk catatan wawancara dan diberi kode data untuk mengorganisasi data 

sehingga peneliti dapat menganalisis dengan cepat dan mudah. 

4. Kesimpulan adalah jawaban dari rumusan masalah yang telah diungkapkan 

oleh peneliti. Berdasarkan data yang telah direduksi dan disajikan, peneliti 

membuat kesimpulan yang didukung dengan bukti pada tahap pengumpulan 

data. Metode analisis data yang akan dilakukan, yaitu: 

a. Menetapkan tujuan dan target dilakukan analisis 

b. Berikut indikator yang digunakan dalam penelitian 

Tabel 4.2 Coding dalam Wawancara 

Coding Keterangan 

A1 Menerangkan tentang gambaran umum Apotek Esa Farma 
secara positif 

A2 Menerangkan tentang gambaran umum Apotek Esa Farma 
secara negative 

B1 Menerangkan tentang kondisi internal Apotek Esa Farma 
secara positif 

B2 Menerangkan tentang kondisi internal Apotek Esa Farma 
secara negative 

C1 Menerangkan tentang kondisi eksternal Apotek Esa Farma 
secara positif 

C2 Menerangkan tentang kondisi eksternal Apotek Esa Farma 
secara negative 

Sumber: Data diolah (2017) 

 

c. Melakukan tafsiran data memakai coding, berikut contoh coding: 

Contoh   : P, A1, 40-45 

Cara membaca : Pernyataan positif P. Ranu Esa (pemilik Apotek 

Esa Farma) yang berupa beberapa alternative strategi dalam 

pengembangan bisnis Apotek Esa Farma yang ada pada baris 40-45. 

Keterangan P  : nama informan 

Keterangan C1 : kode topik 

Keterangan 40-45 : letak baris pernyataan 
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d. Membandingkan hasil wawancara dan observasi, kemudian dicocokkan 

dengan teori serta analisis 

e. Hasil dari perbandingan diolah untuk melakukan perbaikan analisis. 

f. Hasil olahan penelitian diterapkan agar mendapatkan analisis yang tepat 

untuk merumuskan strategi prioritas dalam pengembangan bisnis pada 

Apotek Esa Farma. 

 
4.6.1 Analisis Lingkungan Perusahaan  

  Menurut David (2010), untuk menganalisis lingkungan perusahaan baik 

lingkungan internal maupun eksternal dapat dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu 

tahap input (input stage), tahap pencocockan (matching stage), dan tahap 

keputusan (decision stage). 

1) Tahap Input 

Tahap input bertugas menyimpulkan informasi dasar yang diperlukan untuk 

merumuskan strategi-strategi. Dalam penelitian ini, tahap input menggunakan 

matriks IFE dan matriks EFE. 

a) Matriks IFE 

Matrik IFE digunakan untuk mengevaluasi faktor-faktor internal 

perusahaan berkaitan dengan kekuatan dan kelemahan yang dianggap 

penting. Adapun tahapan kerja dalam membuat matriks IFE adalah 

sebagai berikut : 

i) Identifikasi faktor internal perusahaan kemudian dilakukan wawancara 

atau diskusi dengan responden terpilih untuk menentukan apakah 

faktor-faktor tersebut telah sesuai dengan kondisi internal perusahaan 

saat ini. 
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ii) Penentuan bobot pada analisis internal perusahaan dilakukan dengan 

cara mengajukan pertanyaan kepada responden terpilih. Untuk 

menentukan bobot setiap variabel menggunakan skala: 

1 = Jika indikator horizontal kurang penting daripada indikator vertikal. 

2 = Jika indikator horizontal sama penting daripada indikator vertikal. 

3 = Jika indikator horizontal lebih penting daripada indikator vertikal. 

Tabel 4.4 Penilaian Bobot Faktor Strategi Internal 

Faktor Strategi 

Internal 
A B C . . . Total Bobot 

A       

B       

C       

. . . .       

Total       

Sumber: Kinnear, et al., 2000 

Bobot setiap variabel diperoleh dengan membagi jumlah setiap 

variabel terhadap jumlah nilai  variabel dengan menggunakan rumus : 

 
Keterangan : 

 = bobot variabel ke-i 

 = nilai variabel ke-i 

 = 1, 2, 3, . . .  

= jumlah variabel 

iii) Berikan rating 1 – 4 untuk setiap faktor dengan nilai rating 1 = tidak 

berpengaruh 2 = agak berpengaruh 3 = berpengaruh, dan 4 = sangat 

berpengaruh pada faktor kekuatan dan peluang serta 1 = sangat 

berpengaruh, 2 = berpengaruh, 3 = agak berpengaruh, 4 = tidak 

berpengaruh pada faktor kelemahan dan ancaman. 

iv) Nilai dari pembobotan dikalikan dengan rating pada tiap faktor dan 

semua hasil kali dijumlahkan untuk memperoleh skor pembobotan.  
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Tabel 4.4 Matriks IFE 

Faktor Strategi  Internal Bobot Rating 
Nilai 

(bobot x  rating) 

Kekuatan    

Manajemen    

Kualitas Layanan    

Pemasaran dan Distribusi    

Kelemahan    

Keuangan dan Akuntansi    

Sumber Daya Manusia    

Manajemen    

Total    
 

b) Matriks EFE 

 Matrik EFE digunakan untuk mengevaluasi faktor-faktor eksternal. Data 

eksternal dikumpulkan untuk menganalisis faktor ekonomi, sosial, budaya, 

demografi, lingkungan, politik, pemerintah, hukum, teknologi, persaingan 

pasar dimana perusahaan berada dan data eksternal relevan lainnya. 

Berikut tahapan dalam membuat matriks EFE :  

i) Identifikasi faktor eksternal perusahaan kemudian, dilakukan wawancara 

atau diskusi dengan responden terpilih untuk menentukan apakah 

faktor-faktor tersebut telah sesuai dengan kondisi eksternal perusahaan 

saat ini. 

ii) Penentuan bobot pada analisis eksternal perusahaan dilakukan dengan 

cara mengajukan pertanyaan kepada responden terpilih. Untuk 

menentukan bobot setiap variabel menggunakan skala: 

1 = Jika indikator horizontal kurang penting daripada indikator vertikal. 

2 = Jika indikator horizontal sama penting daripada indikator vertikal. 

3 = Jika indikator horizontal lebih penting daripada indikator vertikal. 
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Tabel 4.6 Penilaian Bobot Faktor Strategi Eksternal 

Faktor Strategi 

Eksternal 
A B C . . . Total Bobot 

A       

B       

C       

. . .       

Total       

Sumber: Kinnear, et al., 2000 

Bobot setiap variabel diperoleh dengan membagi jumlah setiap variabel 

terhadap jumlah keseluruhan variabel dengan menggunakan rumus : 

 

Keterangan : 

 = bobot variabel ke-i 

 = nilai variabel ke-i 

 = 1, 2, 3, . . . 

= jumlah variabel 
 

iii) Berikan rating antara 1 – 4 untuk setiap faktor dengan nilai rating 1 = tidak 

berpengaruh 2 = agak berpengaruh 3 = berpengaruh, dan 4 = sangat 

berpengaruh pada faktor kekuatan dan peluang 1 = sangat berpengaruh, 

2 = berpengruh, 3 = agak berpengaruh, 4 = tidak berpengaruh pada faktor 

kelemahan dan ancaman. 

iv) Nilai dari pembobotan kemudian dikalikan dengan rating pada tiap faktor 

dan semua hasil kali dijumlahkan untuk memperoleh skor pembobotan.  
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Tabel 4.7 Matriks EFE 

Faktor Strategi  Internal Bobot Rating 
Nilai 

(bobot x  rating) 

Peluang 
   

Ekonomi 
   

Sosial    

Teknologi  
   

Ancaman 
   

Lingkungan 
   

Budaya 
   

Total 
   

Sumber: Rangkuti, F (2013) 

 

4.6.2 Analisis SWOT 

Dari hasil perhitungan pada Tabel IFE dan EFE, maka dapat 

dikompilasikan ke dalam Diagram Analisis SWOT. Diagram SWOT digunakan 

untuk mengetahui kondisi Apotek Esa Farma pada beberapa kuadran berikut: 

 

4.1 Gambar Diagram Analisis SWOT (Rangkuti, 2006) 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj7_q_D197QAhWLh1QKHc4hAawQjRwIBw&url=http://docslide.us/documents/makalah-general-electric.html&psig=AFQjCNHaMlLcvZdberAuUNDnjIP3mWwsyg&ust=1481083337019239
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Kuadran 1 : situasi sangat menguntungkan. Perusahaan memiliki peluang dan 

kekuatan sehingga dapat memanfaatkan peluang. Strategi yang 

diterapkan adalah mendukung kebijakan pertumbuhan yang agresif. 

Kuadran 2 : menghadapi berbagai ancaman, perusahaan memiliki kekuatan 

internal. Strategi yang diterapkan adalah menggunakan kekuatan 

untuk memanfaatkan peluang dengan cara strategi diversifikasi 

Kuadran 3  : perusahaan menghadapi peluang pasar tetapi di lain pihak 

menghadapi beberapa kendala internal. Fokus strategi adalah 

meminimalkan masalah internal perusahaan sehingga merebut 

peluang pasar yang lebih baik. 

Kuadran 4  : situasi sangat tidak menguntungkan, perusahaan menghadapi 

berbagai ancaman dan kelemahan internal (Rangkuti 2006). 

Dari diagram analisis swot, penentuan koordinat Y diperoleh dengan cara 

hasil perkalian bobot dan rating pada peluang dikurangi dengan hasil perkalian 

bobot dan rating pada ancaman, sedangkan penentuan koordinat X diperoleh 

dengan cara hasil perkalian bobot dan rating pada kekuatan dikurangi dengan 

hasil perkalian bobot dan rating pada kelemahan. Dari hasil perhitungan matriks 

IFE dan EFE maka diketahui titik koordinat X dan Y pada diagram analis SWOT. 

Dari hasil perhitungan Tabel IFE dan EFE dan posisi apotek pada Diagram 

Analisis SWOT, selanjutnya menyusun faktor-faktor strategis perusahaan pada 

Matriks SWOT. Matriks ini menggambarkan bagaimana peluang dan ancaman 

yang dihadapi dapat disesuaikan dengan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki. 

Matrik ini dapat menghasilkan empat daerah kemungkinan alternatif strategis. 

Berikut langkah dalam membuat matriks SWOT, yaitu: 
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1. Menuliskan faktor-faktor kekuatan dan kelemahan apotek. 

2. Menuliskan faktor-faktor peluang dan ancaman apotek. 

3. Mengkombinasikan faktor kekuatan dengan faktor peluang pada kolom 

strategi SO. 

4. Mengkombinasikan faktor kelemahan dengan faktor peluang pada kolom 

strategi WO. 

5. Mengkombinasikan faktor kekuatan dengan faktor ancaman pada kolom 

strategi ST. 

6. Mengkombinasikan faktor kelemahan dengan faktor ancaman pada kolom 

strategi WT. 

Tabel 4.8 Matriks SWOT 

IFAS Strengths (S) 

Kekuatan-kekuatan 

internal apotek 

Weaknesses (W) 

Kelemahan-kelemahan 

internal apotek 

EFAS 

Opportunities (O) 

Peluang-peluang 

eksternal apotek 

Strategi (SO) 

Gunakan kekuatan untuk 

memanfaatkan peluang 

Strategi (WO) 

Meminimalkan kelemahan 

dengan memanfaatkan 

peluang 

Treaths (T) 

Ancaman – ancaman 

eksternal apotek 

Strategi  (ST) 

Gunakan kekuatan untuk 

menghindari ancaman 

Strategi (WT) 

Meminimalkan kelemahan 

dan menghindari ancaman 

Sumber: David, 2010. 

 

4.6.3 QSPM (Quantitative Strategic Planning Matrix) 

 Setelah tahap penyusunan strategi pada Matriks SWOT. Tahap akhir 

penyusunan formulasi strategi menggunakan QSPM (Quantitative Strategic 

Planning Matrix). Menurut David (2010), tujuan penggunaaan QSPM adalah 

menentukan prioritas strategi. QSPM menentukan daya rekomendasi strategi 

yang dianggap tepat untuk diimplementasikan. QSPM menentukan daya tarik 
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relatif dari berbagai strategi berdasarkan faktor internal dan eksternal. Daya tarik 

relatif setiap strategi dihitung dengan menetapkan dampak kumulatif faktor 

eksternal dan internal. Berikut langkah penentuan prioritas strategi, yaitu:  

1. Mendaftar faktor-faktor kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Input 

data diperoleh dari matriks IFE (Internal Factor Evaluation) dan EFE 

(Eksternal Factor Evaluation) yang telah dibuat.  

2. Memberikan bobot untuk setiap faktor sukses kritis internal dan eksternal. 

Bobot ini identik dengan yang digunakan pada matriks IFE dan EFE, 

kemudian mengidentifikasi strategi alternatif dari matriks SWOT (Strengths, 

Weaknesses, Opportunies, Treaths). 

3. Menetapkan  skor  kemenarikan  relatif  (Attractiveness  Score/AS)  untuk  

setiap strategi alternatif yang terpilih. Nilai AS adalah nilai yang menunjukkan 

bahwa seberapa besar daya tarik relatif alternatif strategi dalam mengatasi 

faktor eksternal dan internal.  

5. Menghitung Total Attractiveness Score (TAS) yang diperoleh dari perkalian 

bobot dengan AS pada masing-masing baris. Nilai TAS menunjukkan  

relative attractiveness dari masing-masing altematif strategi.  

6. Menjumlahkan semua nilai TAS pada kolom QSPM (Quantitative Strategic 

Planning Matrix). 

7. Nilai TAS tertinggi menunjukkan bahwa strategi tersebut yang paling baik 

untuk diimplementasikan atau prioritas strategi yang dapat 

diimplementasikan. Berikut Tabel QSPM (Quantitative Strategic Planning 

Matrix) 
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Tabel 4.9 QSPM (Quantitative Strategic Planning Matrix) 

Faktor Kunci Bobot 

Alternatif Strategi 

Strategi I Strategi II Strategi III 

AS TAS AS TAS AS TAS 

Kekuatan 
       

- Manajemen 
       

- Kualitas layanan        

- Pemasaran dan Distribusi 
       

Kelemahan        

- Keuangan dan Akuntansi 
       

- SDM        

- Manajemen        

Peluang        

- Ekonomi        

- Sosial 
       

- Teknologi 
       

Ancaman        

- Lingkungan        

- Budaya        

Total 
       

Sumber: David, 2010. 

Keterangan : 

AS = Nilai Daya Tarik, yaitu : 

  1 = tidak menarik,   3 = menarik 

  2 = agak menarik,   4 = sangat menarik 

TAS = Total Nilai Daya Tarik 

 

 

 


