
36 
 

Sri Wahyuni, 2015 
STRATEGI PENGEMBANGAN BISNIS DI PT.GRIYA NUTRISI BANDUNG 
Universitas Pendidikan Indonesia | \.upi.edu perpustakaan.upi.edu 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Objek Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi pengembangan 

bisnis pada PT.Griya Nutrisi Bandung yang beralamat di Jl. Sampurna No. 5 

Bandung. Adapun yang dijadikan objek dari penelitian ini yaitu strategi 

pengembangan bisnis yang dianalisis melalui analisis SWOT yaitu faktor 

internal yang meliputi Strength atau kekuatan dan Weakness atau kelemahan, 

serta faktor eksternal yang meliputi Oppurtunity atau peluang dan Threats 

atau ancaman perusahaan. Hasil dari analisis SWOT dapat memberikan 

masukan terhadap PT.Griya Nutrisi Bandung dalam mengembangkan 

usahanya. Penelitian ini dilakukan dalam jangka waktu kurang dari satu tahun 

atau penelitian ini dilakukan dalam kurun waktu tertentu. 

3.2  Metode Penelitian 

Pada umumnya metode penelitian ada dua yaitu kualitatif dan 

kuantitatif. Menurut Moleong (2010,hal. 6) mengatakan bahwa “Penelitian 

kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena 

tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian”. Maksud dari pernyataan 

tersebut yaitu penelitian dilakukan untuk memahami tentang apa saja yang 

terjadi di tempat penelitian. Sedangkan menurut Juliansyah Noor (2013,hal. 

33) mengatkan bahwa “Penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian dan 

pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu 

fenomena sosial dan masalah manusia”. Berdasarkan pengertian penelitian 

kualitatif tersebut maka dapat disimpulkan bahwa penelitian kualitatif 

merupakan penelitian yang dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui dan 

menyelidiki hal-hal yang terjadi baik itu masalah sosial maupun manusia di 

suatu organisasi 

Menurut Juliansyah Noor mengatakan bahwa “Penelitian kuantitatif 

merupakan metode untuk menguji teori-teori tertentu dengan cara meneliti 
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hubungan antar variabel”. Biasanya penelitian kuantitatif berupa angka-angka 

yang dihasilkan dari pengolahan data. 

Pada penelitian ini metode yang digunakan yaitu metode penelitian 

survei yang termasuk kedalam deskriptif kualitatif. Menurut Wahyu 

(2010,hal.16) mengatakan bahwa “Metode survei adalah mengajukan 

pertanyaan pada orang-orang untuk dianalisis sebagai alat pengumpul data”. 

Metode survei ini termasuk kedalam metode survei deksriptif, dimana 

penelitian ini hanya untuk mengukur suatu fenomena. Sedangkan menurut 

Husein (2010,hal.7) menyebutkan bahwa “Tujuan penelitian ini bersifat suatu 

paparan pada variabel-variabel yang diteliti,misalnya tentang siapa, yang 

mana, kapan dan dimana, maupun ketergantungan variabel pada sub-sub 

variabelnya”. 

3.3 Operasional Variabel 

Operasional variabel merupakan upaya menerjemahkan sebuah konsep 

variabel kedalam instrumen pengukuran. Operasional variabel dapat membantu 

peneliti menyususun kuisisoner untuk melakukan pengukuran berdasarkan aspek-

aspek atau indikator yang ada. 

Tabel 3.1 Operasional Variabel Penelitian 

Variabel Konsep Indikator Ukuran Skala 

Strategi 

pengembangan 

bisnis 

Manajemen 

strategis 

adalah 

serangkaian 

keputusan 

dan tindakan 

manajerial 

yang 

menentukan 

kinerja 

perusahaan 

dalam jangka 

panjang 

Hunger dan 

Wheelen 

Faktor 

internal 

meliputi 

Strength 

(kekuatan) 

dan 

Weakness 

(kelemahan) 

Strength (kekuatan) 

1. Memiliki staf 

ahli gizi untuk 

konsultasi 

2. Memberikan 

produk yang 

berkualitas 

3. Memberikan 

pelayanan yang 

baik kepada 

konsumen 

4. Memiliki 

kendaraan 

operasional 

yang cukup 

Interval  
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(2003,hal 4) 5. Memiliki 

sumber daya 

manusia yang 

handal 

6. Memiliki akses 

yang dekat 

antara 

perusahaan 

dengan bahan 

baku 

7. Memiliki sistem 

manajemen 

yang baik 

 

Weakness 

(kelemahan) 

1. Kurangnya 

promosi 

2. Tempat 

operasional 

yang berpindah 

pindah 

3. Tingginya turn 

over tenaga 

kerja 

4. Kurangnya 

kerjasama 

dengan 

perusahaan lain 

5. Harga produk 

yang mahal 

6. Sistem 

pembukuan 

yang kurang 

baik 

Faktor 

eksternal 

meliputi 

oppurtunity 

(peluang) dan 

treath 

(ancaman) 

Oppurtunity 

(peluang) 

1. Dukungan 

pemerintah 

terhadap gaya 

hidup sehat 

2. Adanya 

ketentuan bagi 

penderita 

penyakit 

Interval  
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tertentu yang 

disarankan 

untuk makan 

makanan 

khusus 

3. Tingginya 

tingkat 

kesadaran 

masyarakat 

untuk hidup 

sehat 

4. Sedikitnya 

pesaing usaha 

sejenis 

5. Kemajuan 

IPTEK 

6. Tingginya 

permintaan jasa 

katering 

7. Kekuatan tawar 

menawar 

dengan 

konsumen 

 

Threat 

(ancaman) 

1. Terjadinya 

kenaikan harga 

bahan baku 

2. Kondisi cuaca 

yang 

mempengaruhi 

ketersediaan 

bahan baku 

3. Rendahnya 

dauya beli 

masyarakat 

terhadap 

makanan sehat 

4. Datangnya 

pesaing baru di 

usaha katering 

5. Banyaknya 

katering yang 

mengembangka

n produknya 
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6. Adanya barang 

pengganti atau 

substitusi 

 

3.4 Metode Penarikan Responden 

Menurut Juliansyah Noor (2013,hal. 148) mengatakan bahwa “Tidak 

semua penelitian mempunyai populasi dan jika dalam penelitian mengambil 

beberapa diwawancarai untuk memperoleh keterangan tentang suatu hal,maka 

mereka bukan dinamakan sampel tetapi responden”. Berdasarkan pengertian 

tersebut, penelitian ini tidak ada populasi ataupun sampel, tetapi dalam 

penelitian ini hanya ada responden. Adapun yang menjadi responden dalam 

penelitian ini yaitu berjumlah empat orang yang merupakan pihak internal 

PT.Griya Nutrisi Bandung yaitu Manajer Operasional, Manajer HRD, cook 

dan konsultan ahli gizi. Pihak internal tersebut merupakan orang-orang yang 

berwenang mengambil keputusan dalam perusahaan serta bertanggung jawab 

atas kepurusan yang telah di buat 

3.5 Jenis dan Sumber Data 

Menurut Wahyu (2010,hal 79) mengatakan bahwa “Sumber data 

merupakan faktor yang sangat penting, karena sumber data menyangkut 

kualitas dari hasil penelitian”. Jenis data yang sering digunakan dalam 

penelitian ada dua yaitu data primer dan data sekunder. Menurut Wahyu 

(2010, hal 79) mengatakan bahwa “Data primer adalah data yang diperoleh 

langsung dari subjek penelitian, dalam hal ini peneliti memperoleh data atau 

informasi langsung dengan menggunakan instrumen-instrumen yang telah 

ditetapkan”. Sedangkan data skunder merupakan data atau informasi yang 

diperoleh secara tidak langsung dari objek penelitian yang bersifat publik, 

yang terdiri dari struktur organisasi data kearsipan, dokumen, laporan-laporan 

serta buku-buku dan yang linnya yang berkenaan dengan penelitian ini. 

Pada penelitian ini jenis data yang digunakan yaitu data primer dan 

sekunder,sedangkan sumber data dalam penelitian ini yaitu PT.Griya Nutrisi 
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Bandung dan respondenyang terpilih. Berikut merupakan tabel jenis dan 

sumber data yang diperoleh: 

Tabel 3.2 Jenis dan Sumber Data 

No Data Penelitian Jenis Data Sumber  

1.  Profil perusahaan Sekunder  
PT.Griya Nutrisi 

Bandung 

2.  Data penjualan Sekunder  
PT.Griya Nutrisi 

Bandung 

3.  Data pasien diet khusus Sekunder  
PT.Griya Nutrisi 

Bandung 

4.  

Tanggapan responden 

terhadap faktor internal dan 

eksternal PT. Griya Nutrisi 

Bandung 

Primer  

Responden atau pihak 

internal PT. Griya 

Nutrisi Bandung 

Sumber : Peneliti (2015) 

3.6 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah-langkah yang 

dilakukan oleh peneliti untuk mendapatkan data ataupun informasi yang 

dibutuhkan pada saat melakukan penelitian. Adapun teknik pengumpulan 

data yang dilakukan yaitu dengan cara: 

a. Observasi  

Observasi merupakan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti pada 

objek untuk melihat apa saja yang terjadi dilapangan sehingga peneliti 

dapat mengumpulkan data penelitian. Observasi yang dilakukan untuk 

memperoleh data yang berkaitan dengn penelitian. 

b. Wawancara 

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data baik secara 

langsung atapun tidak langsung yang dilakukan oleh dua orang atau lebih 

untuk memperoleh data yang dibutuhkan. Wawancara dilakukan secara 
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langsung dengan HRD (Human Recourses Development), Manajer 

Operasional,cook dan konsultan ahli gizi di PT.Griya Nutrisi Bandung. 

c. Diskusi 

Cara yang dilakukan oleh peneliti untuk bertukar pikiran serta pendapat 

dengan pihak internal PT.Griya Nutrisi Bandung mengenai faktor 

internal dan eksternal perusahaan 

d. Kuisioner 

Setelah melakukan observasi dan mewawancarai dan diskusi dengan 

responden, hal yang harus dilakukan yaitu membuat kuisioner untuk 

responden. Kuisioner dapat membantu memperoleh data yang valid 

untuk penelitian. Kuisioner berisi pernyataan faktor internal dan faktor 

eksternal yang dimiliki oleh PT.Griya Nutrisi Bandung yang diberikan 

kepada pihak internal perusahaan 

e. Studi literatur 

Studi literatur merupakan pengumpulan data sebagai pendukung dengan 

cara mempelajari buku-buku untuk memperoleh informasi yang 

berhubungan dan berkaitan dengan masalah penelitian. 

3.7 Teknik Analisis Data 

Pada penelitian ini,analisis data dilakukan dengan menggunakan 

analisis SWOT dengan menghitung IFAS (Internal Factors Analysis 

Strategic) dan analisis EFAS (Eksternal Factors Analysis 

Strategic)dengan menggunakan skala model likert. Menurut Arikunto 

(2009, hal. 190) mengatakan bahwa “ Dengan skala ini responden diminta 

untuk membubuhkan tanda () pada salah satu dari lima kemungkinan 

jawaban yang tersedia “sangat setuju”, “setuju”, “tentu tidak”, “tidak 

setuju”, “ sangat tidak setuju”. 

Sedangkan menurut Sugiyono (2011,hal. 93) mengatakan bahwa 

“Skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi 

seseorang atau kelompok orang tentang fenomena sosial”. Hampir sama 

dengan  Arikunto bahwa jawaban setiap item pernyataan mempunyai skor 

yang berbeda. Menurut Sugiyono (2011,hal. 93) menyebutkan bahwa “ 
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jawaban setiap item instrumen yang menggunakan skala likert  

mempunyai gradasi dari sangat positif sampai sangat negatif yang dapat 

berupa kata-kata antara lain “sangat setuju”, “setuju”, “ragu-ragu”, “tidak 

setuju”, sangat tidak setuju””. 

Berdasarkan pernyataan Arikunto dan Sugiyono maka pada penelitian 

ini untuk menganalisis faktor internal dan eksternal perusahaan, peneliti 

menggunakan skala likert  dengan “sangat tidak setuju” dengan skor 1, 

“tidak setuju” dengan skor 2, “kurang setuju” dengan skor 3, “setuju” 

dengan skor 4 dan “sangat setuju” dengan skor 5 

3.7.1 Analisis IFAS(Internal Factors Analysis Strategic)   

Menurut Wahyu (2010,hal.111) mengatakan bahwa “IFAS adalah 

suatu bentuk analisis strategis dari faktor-faktor internal 

organisasi/perusahaan”. Langkah-langkah dalam menyususn IFAS adalah 

sebagai berikut : 

1. Membuat matrik yang terdiri dari 5 kolom dan 4 baris. 

2. Pada baris 2 dibuat faktor kekuatan dan faktor kelemahan organisasi. 

3. Pada kolom 2, berikan bobot pada masing-masing faktor dimulai dari 

angka 0,0... untuk faktor yang tidak penting, dan 1,0 untuk faktor yang 

dianggap sangat penting. Indikator penting dan tidaknya faktor adalah 

tingkat peran faktor tersebut terhadap dampaknya bagi keputusan 

strategis. 

4. Pada kolom 3 adalah rating untuk masing-masing faktor. Angka 

ratingdimulai dari angka 1 untuk kondisi lemah dan sampai 4 bagi 

faktor yang kuat berpengaruh bagi organisasi/perusahaan. Cara 

memberikan rating adalah : 

a. Faktor kekuatan adalah nilai positif 1 (+1) bagi kekuatan yang 

bernilai kecil dan positif 4 (+4) bagi faktor kekuatan yang 

memiliki nilai sangat besar. 
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b. Faktor kelemahan adalah nilai positif 1 (+1) bagi kelemahan 

yang bernilai besar dan positif 4 (+4) bagi faktor kelemahan 

yang memiliki nilai sangat sedikit. 

5. Kolom 4 adalah skor, yaitu perkalian antara bobot dan rating (kolom 2 

dan kolom 3) dari masing-masing faktor. Hasil skor pembobotan 

masing-masing faktor ini akan dimulai dari angka 1 (lemah) sampai 

pada angka 4 (kuat). Namun karena pada penbelitian ini menggunakan 

skala likert, maka  skkor pembobotan dimulai dari angka 1 “sangat 

tidak setuju” sampai angka 5 “sangat setuju” 

6. Selanjutnya hasil skor ini dijumlahkan untuk memperoleh total skor 

pembobotan. Total skor pembobotan ini akan menunjukan potret 

organisasi/perusahaan didalam menyikapi kekuatan dan kelemahan 

terhadap kondisi objektif internal organisasi/perusahaannya. Total 

skor faktor internal ini dapat dipergunakan untuk membandingkan 

dengan kekuatan dan kelemahan dari organisasi/perusahaan lainnya. 

7. Kolom 5 berisi tentang komentar atau catatan dari masing-masing 

faktor. Kolom ini bersifat bila mana diperlukan. 

Tabel 3.3 Tabel IFAS 

Faktor-faktor strategis 

internal 
Bobot Rating Skor 

 

Komentar 

 

Kekuatan (Strengths) 

1.xxx 

2.xxx 

 

x,xx 

x,xx 

 

x 

x 

 

x,xx 

x,xx 

 

W (Weakness) 

1.xxx 

2.xxx 

 

x,xx 

x,xx 

 

x 

x 

 

x,xx 

x,xx 

 

Total 1,00  Nilai IFAS  

Sumber: Wahyu (2010,hal. 112) 
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3.7.2 Analisis EFAS (External Factors Analysis Strategic) 

Menurut Wahyu (2010,hal.112) “EFAS adalah suatu bentuk 

analisis strategis dari faktor-faktor eksternal organisasi/perusahaan”. 

Analisis ini biasanya digunakan untuk mengetahui peluang dan ancaman 

suatu organisasi/perusahaan. Analisis ini dibutuhkan untuk menetahui 

tingkat kesiapan organisasi dalam menghadapi kekuatan dan tekanan dari 

lingkungan eksternal organisasi/perusahaan. Adapun yang harus 

dilakukan dalam menyusun EFAS adalah sebagai berikut: 

1. Membuat matrik yang terdiri dari 5 kolom. 

2. Pada baris 2 dibuat faktor peluang dan faktor ancaman 

organisasi/perusahaan. 

3. Pada kolom 2, berikan bobot pada masing-masing faktor dimulai dari 

angka 0,0... untuk faktor peluang yang tidak penting, dan 1,0 untuk 

faktor peluang yang dianggap sangat penting. Indikator penting dan 

tidaknya faktor eksternal adalah tingkat peran faktor tersebut 

terhadap dampaknya bagi keputusan strategis. 

4. Pada kolom 3 adalah rating untuk masing-masing faktor. Angka 

rating dimulai dari angka 1 untuk kondisi lemah dan sampai 4 bagi 

faktor yang kuat berpengaruh bagi organisasi/perusahaan. Cara 

memberikan rating adalah : 

a. Faktor peluang adalah nilai positif 1 (+1) bagi peluang yang 

bernilai kecil dan positif 4 (+4) bagi faktor peluang yang 

memiliki nilai sangat besar. 

b. Faktor ancaman adalah nilai positif 1 (+1) bagi ancaman yang 

bernilai besar dan positif 4 (+4) bagi faktor ancaman yang 

memiliki nilai sangat sedikit.  

5. Kolom 4 adalah skor, yaitu perkalian antara bobot dan rating (kolom 

2 dan kolom 3) dari masing-masing skor. Hasil skor pembobotan 

masing-masing faktor ini akan dimulai dari angka 1 (lemah) sampai 

pada angka 4 (kuat). Namun karena pada penbelitian ini 

menggunakan skala likert, maka  skkor pembobotan dimulai 
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6. Selanjutnya hasil skor ini dijumlahkan untuk memperoleh total skor 

pembobotan. Total skor pembobotan ini akan menunjukkan potret 

organisasi/perusahaan disalam menyikapi peluang dan ancaman 

terhadap kondisi obyektif eksternal organisasi/perusahaannya. Total 

skor faktor eksternal ini dapat dipergunakan untuk membandingkan 

dengan peluang dan ancaman dari organisasi/perusahaan lain. 

7. Kolom 5 berisi tentang komentar atau catatan dari masing-masing 

faktor. Kolom ini bersifat bilamana diperlukan 

Tabel 3.4 EFAS 

Faktor-faktor strategis 

eksternal 
bobot 

 

Rating 

 

 

Skor 

 

 

Komentar 

 

Peluang (Opportunities) 

1.xxx 

2.xxx 

 

x,xx 

x,xx 

 

x 

x 

 

x,xx 

x,xx 

 

Ancaman (Threats) 

1.xxx 

2.xxx 

 

x,xx 

x,xx 

 

x 

x 

 

x,xx 

x,xx 

 

Total 1,00  Nilai EFAS  

Sumber : Wahyu (2010,hal. 114) 

3.7.3 Analisis Internal dan Eksternal  

 Berdasarkan analisis lingkungan faktor internal dan faktor 

eksternal perusahaan, maka perusahaan dapat mengetahui posisi 

perusahaan berada di kuadran mana, maka dibutuhkan matrik IE . 

menurut Wahyu (2010,hal. 117) mengatakan bahwa “Untuk menentukan 

posisi organisasi berada pada kuadran mana, maka sebagai acuannya 

adalah hasil IFAS dan EFAS”. Sumbu koordinat x untuk hasil analisis 

IFAS yang dimulai dari angka 0 dan ke arah kiri, sedangkan sumbu y 

untuk hasil EFAS mulai dari angka 0 ke arah atas. Angka 0 berada pada 

sudut kanan bawah, untuk lebih jelas, bisa dilihat dari matrik IE berikut: 
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GROWTH 

Konsentrasi melalui 

intergrasi vertikal 

GROWTH 

Konsentrasi melalui 

integrasi horizontal 

RETRENCHMENT 

turnaround 

STABILITY 

Hati-hati 

GROWTH 

Konsentrasi melalui 

integrasi horizontal 

STABILITY 

Tidak ada 

perubahan strategi 

RETRENCHMENT 

Captive company 

atau divesment 

GROWTH 

Diversifikasi 

konsentrik 

GROWTH 

Diversifikasi 

konglomerat 

RETRENCHMENT 

Bangkrut atau 

likuidasi 

         0 

  

 Gambar 3.1 Matrik IE 

        Sumber: Wahyu (2010,hal. 117) 

 

Penjelasan matrik IE 
 

a. Strategi pertumbuhan (Growth). Tujuan strategi perusahaan mengacu 

pada pencapaian pertumbuhan penjualan, modal, laba atau gabungan 

dari semuanya. Pada pososi ini perusahaan harus bisa memanfaatkan 

peluang-peluang yang ada, dan mengefesiensikan biaya yang keluar 

agar perusahaan dapat bertahan. 

b. Strategi stabilitas (Stability). Perusahaan yang berada diposisi ini 

cenderung tidak adanya pertumbuhan, tetapi biasanya perusahaan 

yang berada diposisi ini merupakan perusahaan yang sukses 

beroperasi pada daya tarik industri menengah. Strategi ini berguna 

untuk jangka pendek karena apabila dipergunakan untuk jangka 

panjang maka akan berbahaya bagi perusahaan tersebut. 

c. Strategi penciutan (Retrenchment). Stratgei ini dilakukan apabila 

perusahaan memiliki persaingan yang lemah, pada posisi ini 

mengakibatkan kinerja yang buruk sehingga penjualan menurun. Pada 

HA

SIL 

EFA

S 

HASIL IFAS 
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posisi ini perusahaan harus membuat strategi baru agar bergerak dan 

berkembang. 

3.7.4 Analisis SWOT 

Analisis SWOT merupakan analisis yang mudah, ampuh apabila 

digunakan dengan tepat, sehingga perusahaan dapat mengembangkan 

usahanya yang dilihat dari hasil analisis faktor internal dan eksternal 

perusahaan. Menurut Husein (2010,hal. 86) alternatif strategi yang bisa 

dilakukan yaitu : 

a. Strategi SO (Strength-Oppurtunity) 

Strategi ini dibuat berdasarkan jalan pikiran perusahaan, yaitu dengan 

memanfaatkan seluruh kekuatan yang dimiliki untuk merebut dan 

memanfaatkan peluang sebesar-besarnya. 

b. Strategi ST (Strength-Treath) 

Strategi ini dibuat berdasarkan kekuatan-kekuatan yang dimiliki 

perusahaan untuk mengantisipasi ancaman-ancaman yang ada. 

c. Strategi WO (Waekness-Oppurtunity) 

Strategi ini diterapkan berdasarkan pemanfaatan peluang yang ada 

dengan cara meminimalkan kelemahan yang ada. 

d. Strategi WT (Weakness-Treath) 

Strategi ini didasarkan pada kegiatan yang bersifat defensif, berusaha 

meminimalkan kelemahan-kelemahan perusahaan serta sekaligus 

menghindari ancaman-ancaman. 

Berikut ini adalah bentuk bagan matriks SWOT 
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Tabel 3.5 Matriks SWOT 

Sumber: Husein (2010,hal. 87) 

3.7.5 Pemilihan Alternatif QSPM 

Menurut Husein (2010,hal. 90) mengatakan bahwa “QSPM adalah 

merupakan matriks yang dapat menentukan strategi paling tepat 

berdasarkan akternatif strategi yang diajukan”. Berdasrkan pengertian 

tersebut telah diketahui bahwa tujuan dari QSPM yaitu untuk menetapkan 

kemenarikan relatif dan strategi-strategi yang bervariasi yang telah dipilih 

untuk menentukan strategi aman yang dianggap paling baik untuk 

diimplementasikan. Pada alternatif QSPM ini faktor internal yang 

merupakan kekuatan dan kemelahan perusahaan dimasukan, serta faktor 

eksternal yang merupakan peluang dan ancaman perusahaan. Bobot 

merupakan hasil dari IFAS dan EFAS. Hasil dari IFAS dan EFAS yaitu 

pemilihan strategi yang dapat dilakukan oleh perusahaan dalam 

mengembangkan bisnisnya.  Berikut tabel QSPM : 

 

 Strength (S) 

Susunlah daftar 

kekuatan-kekuatan kunci 

internal perusahaan 

Weakness (W) 

Susunlah daftar 

kelemahan-kelemahan 

kunci internal perusahaan 

Opportunities (O) 

Susunlah daftar peluang-

peluang kunci eksternal 

perusahaan 

Strategi SO 

Hasilkan strategi-strategi 

yang menggunakan 

kekuatan untuk 

memanfaatkan peluang 

Strategi WO 

Hasilkan strategi-strategi 

yang meminimalkan 

kelemahan untuk 

memnafaatkan peluang 

Treath (T)  

Susunlah daftar ancaman-

ancaman kunci eksternal 

perusahaan 

Strategi ST 

Hasilkan strategi-strategi 

yang menggunakan 

kekuatan untuk 

mengatasi ancaman 

Strategi WT 

Hasilkan strategi-strategi 

yang meminimalkan 

kelemahan dan 

menghindari ancaman 

Internal 

Eksternal 
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Tabel 3.6 QSPM 

Faktor utama bobot 
Alternatif strategi 

Strategi 1 Strategi 2 Strategi 3 

Faktor internal 

1.xxx 

2.xxx 

    

Faktor eksternal 

1.xxx 

2.xxx 

    

Sumber: Husein (2008,hal. 246) 

Keterangan:  

a. Pada tahap 1, buatlah daftar peluang, ancaman, kekuatan dan kelemahan 

perusahaan dikolom sebelah kiri QSPM. Informasi didapat dari IFAS dan 

EFAS yng telah dibuat sebelumnya 

b. Tahap 2, beri weight (bobot) setiap pernyataan dari peluanh,ancaman, kekuatan 

dan kelemahan perusahaan. Bobot ini sama dengan yang ada di IFAS dan 

EFAS 

c. Tahap 3, teliti pernyataan dan identifikasikan strategi apa untuk perusahaan. 

Catatlah stratgei yang telah dibuat baris QSPM 

d. Tahap 4, tetapkan Attractiveness Score (AS) , yaitu nilai yang menunjukan 

kemenarikan relatif untuk masing-masing strategi yang terpilih. Attractiveness 

Score (AS) ditetapkan dengan cara meneliti masing-masing faktor eksternal 

dan internal perusahaan. Tentukan bagaimana peran dari tiap faktor dalam 

proses pemilihan strategi yang sdang dibuat. Jika peran dari faktor tersebut 

adalah besar, maka strategi-strateginya harus dibandingkan relatif pada faktor 

utama itu. Secara rinci nilai AS harus ada pada masing-masing strategi untuk 

menunjukan kemenarikan relatif dari satu strategi terhadap strategi lainnya. 

Batasan nilai AS adalah 1=tidak menarik, 2=agak menarik, 3= menarik dan 4= 

sangat menarik 
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e. Tahap 5, hitunglah Total Attractiveness Score (TAS) yang didapat dari 

perkalian antara weight (bobot) dengannial AS pada masing-masing baris. 

Total Attractive Score (TAS) menunjukkan relative attractive dari masing-

masing alternatif strategi 

f. Tahap 6, hitung Sum Total Attractive Score (STAS). Jumlahkan semua nilai 

TAS pada masing-masing kolom QSPM. Dari beberapa nilai TAS yang 

didapat, nilai TAS dari alternatif strategi yang tertinggilah yang menunjukkan 

bahwa alternatif strategi itu yang menjadi pilihan utama, sedangkan nilai TAS 

ynag terkecil menunjukkan bahwa alternatif strategi ini menjadi pilihan yang 

terakhir 

 

 


