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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Objek Penelitian 

 Penelitian ini bertujuan untuk menganalis strategi pengembangan bisnis 

pada franchise Pisang Ijo Ala’din. Adapun yang menjadi objek dari penelitian ini 

adalah strategi bisnis yang dianalisis melalui variabel faktor internal (strenght dan 

weakness) dan eksternal perusahaan (oppurtunity dan threat). 

 Penelitian ini dilakukan kepada pihak internal dan eksternal dari usaha 

franchise Pisang Ijo Ala’din dalam kurun waktu kurang dari satu tahun, yang 

dimulai dari April hingga Juni. Penelitian dilakukan pada pusat franchise Pisang 

Ijo Ala’din yang terletak di Jl. Cibodas Baru No 13 Antapani, Bandung. 

  

3.2 Populasi, Sampel dan Teknik Sampling 

3.2.1 Populasi 

Populasi adalah kumpulan dari keseluruhan pengukuran, objek, atau 

individu yang sedang dikaji. Sugiyono (2008:72) menyatakan bahwa populasi 

adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang mempunyai 

kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari 

dan kemudian ditarik kesimpulannya. 

 Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa populasi bukan hanya orang, tetapi 

juga objek da benda alam yang lain. Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada 

pada objek atau subjek yang dipelajari, tetapi meliputi karakteristik atau sifat yang 

dimiliki oleh subjek atau objek itu. 

 Pada suatu penelitian tidak mungkin semua populasi dapat diteliti, hal ini 

disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya karena keterbatasan biaya, tenaga, 

dan waktu yang tersedia (Sugiyono, 2008:72). Peneliti mengambil sebagian dari 
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subjek populasi yang telah ditentukan, dengan catatan bagian yang diambil 

tersebut dapat mewakili yang lainnya. 

 Populasi pada penelitian ini adalah 100 franchise Pisang Ijo Ala’din yang 

ada di kota Bandung. 

 

3.2.2 Sampel 

 Pada populasi tidak seluruh anggota populasi harus diukur, tetapi sebagian 

saja, oleh karena adanya keterbatasan kemampuan penulis serta keterbatasan dana 

dan waktu yang diperlukan seperti dikemukakan oleh Sugiyono (2008:73), yaitu 

sampel adalah sebagian dari jumlah karakteristik populasi yang diambil untuk 

mewakili seluruh populasi yang diteliti. Semakin besar sampel yang diambil maka 

semakin sedikit kesalahan yang timbul dalam suatu penelitian. Dalam suatu 

penelitian tidak mungkin semua populasi diteliti, dalam hal ini disebabkan 

beberapa faktor diantaranya kendala waktu, keterbatasan biaya dan tenaga. Oleh 

karena itu peneliti diperkenankan untuk mengambil sebagian saja dari objek 

populasi yang ditentukan tetapi sampel yang diambil dari populasi harus betul-

betul representatif (mewakili). 

 Sampel dalam penelitian ini adalah sebagian dari populasi penelitian, yaitu 

pusat dari franchise Pisang Ijo Ala’din yang terletak di Jl. Cibodas. Dalam 

penelitian ini adalah sebagian dari populasi penelitian, yaitu sebagian dari 

penjual/franchisor Pisang Ijo Ala’din dan konsumen Pisang Ijo Ala’din. 

 

3.2.3 Teknik Sampling 

  Menurut Sugiyono (2009:362), teknik sampling adalah merupakan 

pengambilan sampel. Untuk menentukan sampel yang akan digunakan dalam 

penelitian terdapat berbagai teknik sampling yang digunakan. 

 Teknik sampling pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu 

Probability Sampling dan Nonprobability Sampling. Probability sampling adalah 

teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap 

unsur (anggota) populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Teknik ini 
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meliputi, simple random sampling, proportionate stratified random sampling, 

disproportionate stratified random, dan sampling area.  

Non-probability adalah teknik pengambilan sampel tidak memeberi 

peluang/kesempatan sama bagi setiap unsur anggota populasi untuk dipilih 

menjadi sampel. Teknik sampel ini meliputi, sampling sistematis, sampling kuota, 

sampling aksidential, purposive sampling, sampling jenuh, dan snowball 

sampling. (Sugiyono, 2012:116). 

Menentukan ukuran sampel merupakan bagian dari teknik sampling, 

diamana jumlah anggota sampel sering dinyatakan dengan ukuran sampel. 

Berdasarkan penjelasan diatas maka pada penelitian ini penulis menggunakan 

teknik sampel non random sampling atau non probabilty sampling. Untuk 

penentuan ukuran sample itu sendiri penulis menggunakan purposive sampling. 

Dimana sampel diambil dengan maksud atau tujuan tertentu. 

 

3.3 Definisi Operasional Variabel 

Tabel 3.1 : Operasional Variabel 

Variabel Konsep Indikator Ukuran Skala 

Strategi 

Pengembangan 

Bisnis 

 

 

strategi adalah 

serangkaian 

keputusan dan 

tindakan 

manajerial 

yang 

menentukan 

kinerja 

perusahaan 

dalam jangka 

panjang.  

Faktor 

Internal: 

internal terdiri 

dari variabel-

variabel 

(kekuatan dan 

kelemahan) 

yang ada di 

dalam 

organisasi 

tetapi biasanya 

SW (Strenght, 

Weakness) : 

- Visi, Misi 

dan Tujuan. 

- Kualitas 

Produk 

- Variasi 

Produk 

- Kemasan 

- Harga 

- Promosi  

Ordinal 
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Strategi 

menekankan 

pada 

pengamatan 

dan evaluasi 

kesempatan 

(oppurtunity) 

dan ancaman 

(threat) 

lingkungan 

dipandang dari 

sudut kekuatan 

(strength) dan 

kelemahan 

(weakness). 

Hunger dan 

Wheelen(Solih

in,  2003:27). 

tidak dalam 

pengendalian 

jangka pendek 

dari 

manajemen 

puncak. 

(Hunger dan 

Wheelen, 

2003:11) 

 

 

- Sumberdaya 

Manusia 

- Lokasi  

- Sistem 

operasional 

Faktor 

Eksternal : 

mengamati 

lingkungan 

eksternal 

untuk 

mengidentifika

si kesempatan 

dan ancaman 

yang mungkin 

terjadi. 

Menurut 

Hunger dan 

Wheelen 

(Solihin, 

2003:113) 

OT 

(Oppurtunity

, Threat)  

- Segment 

pasar 

- Dukungan 

Pemerintah 

untuk 

perkembang

an franchise 

- Keunikan 

makanan 

tradisional 

- Mempunyai 

kesempatan 

untuk 

memperluas 

jaringan 

secara lebih 

Ordinal 
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cepat dengan 

menggunaka

n modal 

seminimal 

mungkin. 

- Produk untuk 

semua usia 

- Brand image 

yang telah 

dikenal 

banyak 

masyarakat 

- Perkembanga

n franchise 

(pesaing) 

- Teknologi  

- Produk yang  

mudah ditiru 

pesaing 

- Supplier 

bahan baku 

- Kondisi 

pasar 

- Cuaca 

 

 

3.4 Teknik dan Alat Pengumpulan Data 

 Pengumpulan data diperlukan untuk menguji anggapan dasar dan 

hipotesis. Untuk mendpatkan data yang diperlukan, maka teknik pengumpulan 

data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan pengumpulan data secara 



48 
 

 
Stry Aprianne Nurhera, 2014 
STRATEGI PENGEMBANGAN BISNIS FRANCHISE PADA PISANG IJO ALA’DIN DALAM 
MENINGKATKAN VOLUME PENJUALAN 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu  

 

primer dan sekunder, baik kualitatif maupun kuantitatif. Berikut ini penjelasan 

dari teknik pengumpulan data tersebut: 

1. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti 

secara langsung dari sumber datanya. Untuk mendapatkan data primer, 

peneliti harus mengumpulkannya secara langsung.  

Teknik yang dapat digunakan peneliti untuk mengumpulkan data primer 

dengan cara observasi, wawancara, diskusi, dan penyebaran kuesioner. 

Adapun penjelasan sebagai berikut : 

a. Observasi merupakan teknik pengumpulan data, dimana peneliti 

melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk melihat 

dari dekat kegiatan yang dilakukan. 

b. Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan cara menggunakan 

pertanyaan secara lisan kepada subjek penelitian 

c. Diskusi adalah cara bertukar pendapat dan bertukar pikiran mengenai 

permasalahan dan kondisi yang ada dengan pihak Pisang Ijo Ala’din. 

d. Kuesioner adalah pengumpulan informasi dengan memberikan pernyataan 

berupa kuesioner kepada responden terpilih. Kuesioner terdiri dari 

identifikasi eksternal dan internal, pembobotan dan peningkatan, serta 

kuesioner untuk penentuan prioritas strategi. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data yang sudah diperoleh dan dikumpulkan 

dari berbagai sumber yag telah ada, dalam penelitian ini data sekunder dapat 

diperoleh dari berbagai sumber seperti perpustakaan, media internet, data-data 

yang diperoleh dari perusahaan  dan buku-buku yang berkaitan dengan topik 

penelitian. 

 

3.5  Teknik Analisis Data 

 Metode pengolahan dan analisis terhadap data akan dilakukan dengan 

analisis kualitatif untuk mendapatkan gambaran mengenai visi, misi dan 
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menggambarkan lingkungan dan dengan analisis kuantitatif  dengan 

menggunakan matriks EFAS (Eksternal Factors Analisis Summary), IFAS 

(Internal Factors Analisis Summary), IE (Internal-Eksternal), analisis SWOT, 

dan  matriks QSPM (Quantitative Strategic Planning Matrix).  

 

 

 

3.5.1 Tahap Input (Input Strage) 

 Tahap input mencakup pengembangan matriks EFAS, IFAS, QSPM, dan 

SWOT yang menjadi alat input untuk merumuskan strategi. Matriks EFAS 

(Eksternal Factors Analisis Summary) digunakan untuk mengevaluasi faktor-

faktor eksternal dari franchise Pisang Ijo Ala’din yang berkaitan dengan peluang 

dan ancaman. Tujuan evaluasi eksternal adalah untuk mengembangkan daftar 

peluang yang dapat dimanfaatkan dan ancaman yang harus dihindari oleh 

franchise Pisang Ijo Ala’din. Matriks IFAS (Internal Factors Analisis Summary) 

digunakan untuk mengetahui kerangka kekuatan (strenghts) dan kelemahan 

(weakness) perusahaan (Rangkuti, 2006:149). Adapun tahapan dalam penyusunan 

matriks IFAS dan EFAS adalah sebagai berikut : 

A. Analisis Lingkungan Internal 

Matriks IFAS (Internal Factor Evaluation Summary) digunakan untuk 

mengevaluasi faktor-faktor internal perusahaan berkaitan dengan kekuatan dan 

kelemahan. Data dan informasi aspek internal perusahaan dapat digali dari 

beberapa faktor perusahaan misalnya dari visi dan misi perusahaan, sumberdaya 

manusia, kualitas produk yang dimiliki perusahaan, penetapan harga yang 

diberikan perusahaan, lokasi booth franchise, promosi produk kepada masyarakat   

dan sistem operasional. 

Berikut langkah-langkah yang harus ditempuh untuk mengembangkan tabel  

IFAS menurut Wheelen dan Hunger (Solihin, 2012:166): 
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Tabel 3.2 : Matrik IFAS 

 

(1) (2) (3) (4) (5) 

Faktor 

Strategi 

Internal 

Bobot  Rating Bobot X 

Rating 

Komentar  

Kekuatan : 

1 ..... 

2 ..... 

3 ..... 

Kelemahan 

: 

1 ..... 

2 ..... 

3 ..... 

    

Total Skor 

Pembobotan 

1,0    

Sumber : Rangkuti (2009:25) 

 

 a. Pada kolom 1 (Internal Factors) buatlah daftar dari 8-10 kekuatan (strenghts) 

dan kelemahan (weaknesses) paling penting yang dihadapi perusahaan. 

 b. Pada kolom 2 (weight/bobot), berikanlah bobot untuk masing-masing faktor 

dari kisaran bobot 1,0 (sangat penting) sampai ke bobot 0,0 (tidak penting). 

Pembobotan didasarkan pada kemungkinan pengaruh faktor yang dibobot 

terhadap posisi strategis perusahaan saat ini. semakin tinggi bobot, maka 

semakin penting faktor tersebut berpengaruh terhadap keberhasilan perusahaan 

saat ini maupun di masa mendatang. Jumlah seluruh bobot harus sama dengan 

1,0, berapapun jumlah faktor yang dibobot di dalam IFAS. 

Bobot setiap variabel diperoleh dengan membagi jumlah nilai setiap variabel 

terhadap jumlah nilai keseluruhan variabel dengan menggunakan rumus : 
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𝛼𝑖 =  
𝑋𝑖

∑𝑛  𝑖=1 𝑋𝑖
  

Keterangan: 

αi= bobot variabel ke-i 

xi= nilai variabel ke-i 

i= jumlah variabel 

n= jumlah variabel 

 

c. Pada kolom 3 (Rating/peringkat), berikanlah peringkat untuk masing-masing 

faktor. Peringkat berkisar dari 5,0 (sangat baik) sampai 1,0 (buruk) yang 

didasarkan pada tanggapan para manajer saat ini terhadap faktor-faktor yang 

dianalisis. Masing-masing peringkat menunjukkan pertimbangan yang 

diberikan para manajer tentang seberapa baik manajemen perusahaan saat ini di 

dalam mengadapi masing-masing faktor eksternal tersebut. 

d. Pada kolom 4 (weighted score/nilai tertimbang), kalikanlah bobot pada kolom 2 

dengan peringkat masing-masing faktor yang terdapat di kolom 3 untuk 

memperoleh nilai tertimbang. Nilai tertimbang berkisar dari 5,0 (sangat bagus) 

sampai 1,0 (buruk) dengan nilai rata-rata sebesar 3,0. 

e. Pada kolom 5 (comments) diberikan catatan mengapa faktor-faktor tertentu 

dipilih atau pada kolom komentar dapat pula disampaikan bagaimana bobot 

dan peringkat ditetapkan. 

f. Terakhir jumlahkan masing-masing nilai tertimbang yang ada pada kolom 4 

untuk memperoleh jumlah nilai tertimbang total bagi suatu perusahaan. Jumlah 

keseluruhan nilai tertimbang menunjukkan seberapa baik suatu perusahaan 

memberikan respons terhadap berbagai faktor yang saat ini ada atau diharapkan 

ada dalam lingkungan internal perusahaan. 

 Hasil identifikasi faktor kunci internal yang merupakan kekuatan dan 

kelemahan, pembobotan, dan rating di pindahkan ke Tabel Matriks IFAS untuk 



52 
 

 
Stry Aprianne Nurhera, 2014 
STRATEGI PENGEMBANGAN BISNIS FRANCHISE PADA PISANG IJO ALA’DIN DALAM 
MENINGKATKAN VOLUME PENJUALAN 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu  

 

dijumlahkan dan kemudian diperbandingkan antara total skor kekuatan dan 

kelemahan. 

 

B. Analisis Lingkungan Eksternal 

 lingkungan eksternal perlu dianalisis sehingga dapat diantisipasi 

pengaruhnya terhadap perusahaan. Selain pengaruh yang buruk, peluang, juga 

banyak bermunculan dari lingkungan eksternal (Nilasari, 2014:52). 

Matriks EFAS (External Factor Evaluation Summary) digunakan untuk 

mengevaluasi faktor-faktor eksternal perusahaan. Data eksternal dikumpulkan 

untuk menganalisis hal-hal yang menyangkut persoalan sosial, lingkungan, 

dukungan pemerintah terhadap franchise, teknologi, faktor cuaca dan persaingan 

pasar. Dalam tahap analisis faktor eksternal dilakukan dengan mendata seluruh 

kekuatan dan kelemahan yang dimiliki oleh pihak perusahaan. Dimana faktor-

faktor strategis eksternal tersebut diberikaan bobot, rating, dan skor. 

Berikut langkah-langkah yang harus ditempuh untuk mengembangkan tabel 

EFAS menurut Wheelen dan Hunger(Solihin, 2012:165): 

 

Tabel 3.3 

Matrik EFAS 

 

(1) (2) (3) (4) (5) 

Faktor 

Strategi 

Eksternal 

Bobot  Rating Bobot X 

Rating 

Komentar  

Peluang : 

1 ..... 

2 ..... 

3 ..... 

Ancaman : 

1 ..... 

2 ..... 
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3 ..... 

Total Skor 

Pembobotan 

1,0    

Sumber : Rangkuti (2009:2). 

a. Pada kolom 1 (External Factors) buatlah daftar dari 8-10 peluang 

(oppurtunities) dan ancaman (threats) paling penting yang dihadapi 

perusahaan. 

b. Pada kolom 2 (weight/bobot), berikanlah bobot untuk masing-masing faktor 

dari kisaran bobot 1,0 (sangat penting) sampai ke bobot 0,0 (tidak penting). 

Pembobotan didasarkan pada kemungkinan pengaruh faktor yang dibobot 

terhadap posisi strategis perusahaan saat ini. semakin tinggi bobot, maka 

semakin penting faktor tersebut berpengaruh terhadap keberhasilan perusahaan 

saat ini maupun di masa mendatang. Jumlah seluruh bobot harus sama dengan 

1,0, berapapun jumlah faktor yang dibobot di dalam EFAS. 

Bobot setiap variabel diperoleh dengan membagi jumlah nilai setiap variabel 

terhadap jumlah nilai keseluruhan variabel dengan menggunakan rumus : 

𝛼𝑖 =  
𝑋𝑖

∑𝑛  𝑖=1𝑋𝑖
  

Keterangan: 

αi= bobot variabel ke-i 

xi= nilai variabel ke-i 

i= jumlah variabel 

n= jumlah variabel 
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c. Pada kolom 3 (Rating/peringkat), berikanlah peringkat untuk masing-masing 

faktor. Peringkat berkisar dari 5,0 (sangat baik) sampai 1,0 (buruk) yang 

didasarkan pada tanggapan para manajer saat ini terhadap faktor0faktor yang 

dianalisis. Masing-masing peringkat menunjukkan pertimbangan yang 

diberikan para manajer tentang seberapa baik manajemen perusahaan saat ini di 

dalam mengadapi masing-masing faktor eksternal tersebut. 

d. Pada kolom 4 (weighted score/nilai tertimbang), kalikanlah bobot pada kolom 2 

dengan peringkat masing-masing faktor yang terdapat di kolom 3 untuk 

memperoleh nilai tertimbang. Nilai tertimbang berkisar dari 5,0 (sangat bagus) 

sampai 1,0 (buruk) dengan nilai rata-rata sebesar 3,0. 

e. Pada kolom 5 (comments) diberikan catatan mengapa faktor-faktor tertentu 

dipilih atau pada kolom komentar dapat pula disampaikan bagaimana bobot 

dan peringkat ditetapkan. 

f. Terakhir jumlahkan masing-masing nilai tertimbang yang ada pada kolom 4 

untuk memperoleh jumlah nilai tertimbang total bagi suatu perusahaan. Jumlah 

keseluruhan nilai tertimbang menunjukkan seberapa baik suatu perusahaan 

memberikan respons terhadap berbagai faktor yang saat ini ada atau diharapkan 

ada dalam lingkungan internal perusahaan. 

Hasil identifikasi faktor kunci internal yang merupakan peluang dan ancaman, 

pembobotan, dan rating di pindahkan ke Tabel Matriks IFAS untuk dijumlahkan 

dan kemudian diperbandingkan antara total skor peluang dan ancaman. 

 

3.5.2 Tahap Pencocokan (Matching Strage) 

 Tahap pencocokan dari kerangka kerja perumusan strategi mencakup 

beberapa teknik yang dapat digunakan yaitu matriks IE dan matriks SWOT. 

a. Matriks Internal-Eksternal (IE) 

 Matrik internal eksternal ini dikembangkan dari model General Electric 

(GE-Model). Parameter yang digunakan meliputi parameter kekuatan internal 

perusahaan dan pengaruh eksternal yang dihadapi (Rangkuti, 2009:42). Terdapat 

sembilan strategi pada sel IE matrik untuk mengidentifikasi strategi perusahaan, 
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tetapi pada prinsipnya kesembilan sel itu dapat dikelompokkan menjadi tiga 

strategi utama, yaitu : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 3.4 Matrik IE 

 

KEKUATAN INTERNAL BISNIS 

Tinggi           Rata-rata 

1 
GROWTH 

Konsentrasi melalui 
integrasi vertikal 

2 
GROWTH 

Konsentrasi melalui 
integrasi horizontal 

3 
RETRENCHMENT 

Turnaround 
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 Tinggi 

 

DAYA 

TARIK 

INDUSTRI 

 

     Sedang 

 

 

 

         Rendah  Sumber : Rangkuti (2009:42) 

 

1) Growth strategy yang merupakan pertumbuhan perusahaan itu sendiri (sel 

1, 2, dan 5) atau upaya diversifikasi (sel 7 dan 8). 

2) Stability strategy adalah strategi yang diterapkan tanpa mengubah arah 

strategi yang telah ditetapkan. 

3) Retrenchment strategy (sel 3, 6, dan 9) adalah usaha memperkecil atau 

mengurangi usaha yang dilakukan perusahaan. 

 

 

 

 

b. Matriks SWOT 

 Menurut Rangkuti (2009:31), matriks SWOT  adalah alat yang dipakai 

untuk menyusun faktor-faktor strategis perusahaan. Matrik ini menggambarkan 

bagaimana peluang dan ancaman  eksternal yang dihadapi perusahaan dapat 

disesuaikan dengan kekuatan dan kelemahan yang dimilikiya.  
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 Cara membuat matriks SWOT adalah dengan menggunakan faktor-faktor 

strategis eksternal maupun internal sebagaimana yang telah dijelaskan dalam tabel 

EFAS, IFAS yaitu dengan mentransfer peluang dan ancaman dari tabel EFAS 

serta mentransfer kekuatan dan kelemahan dari tabel IFAS kedalam sel yang 

sesuai dengan matriks SWOT. 

 Kemudian dengan membandingkan faktor-faktor strategis tersebut lalu 

dibuatkan empat kumpulan kemungkinan alternatif strategi (SO,ST,WO,WT) 

a. Strategi SO 

Strategi ini dibuat berdasarkan jalan pikiran perusahaan, yaitu dengan 

memanfaatkan seluruh kekuatan untuk merebut dan memanfaatkan 

peluang sebesar-besarnya. 

b. Strategi ST  

Strategi dalam menggunakan kekuatan yang dimiliki perusahaan untuk 

mengatasi ancaman. 

c. Strategi WO  

Strategi ini diterapkan berdasarkan pemanfaatan peluang yang ada dengan 

cara meminimalkan kelemahan yang ada. 

d. Strategi WT 

Strategi ini didasarkan pada kegiatan yang bersifat defensive dan berusaha 

meminimalkkan kelemahan yang ada serta mengindari ancaman 

(Rangkuti, 2009: 31) 

Berikut ini penyajian sistematis dari  matrik analisis SWOT  yang terdapat pada 

gambar : 

 

 

IFAS 

 

 

EFAS 

STRENGHT (S) 

Tentukan 5-10 faktor-

faktor kekuatan internal 

WEAKNESS (W) 

Tentukan 5-10 faktor-faktor 

kelemahan internal 



58 
 

 
Stry Aprianne Nurhera, 2014 
STRATEGI PENGEMBANGAN BISNIS FRANCHISE PADA PISANG IJO ALA’DIN DALAM 
MENINGKATKAN VOLUME PENJUALAN 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu  

 

 

Gambar 3.1: Matrik Analisis SWOT 

Sumber: Rangkuti, 2009:31 

 

3.5.3 Tahap Keputusan 

 Setelah melewati tahap analisis strategi melalui berbagai macam matrik 

yang telah dijelaskan sebelumnya, selanjutnya adalah tahapan pengambilan 

keputusan.keputusan yang diambil dapat dilakukan dengan menggunakan matrik 

QSPM (Quantitative Strategic Planning Matrix). 

Tahapan dalam pembuatan matrik QSPM menurut (Nilasari, 2014:128) yaitu : 

a. Daftar faktor kunci eksternal dan internal dalam kolom sebelah kiri 

b. Isi bobot pada setiap faktor tersebut, bobot tersebut identik dengan yang 

ada pada matrik EFAS dan IFAS. 

c. Cocokkan dan identifikasi alternatif strategi mana yang sebaiknya 

diimplementasikan. Strategi ditulis dalam kolom strategi alternatif. 

d. Tentukan skor atraktif, dengan ketentuan nilai: 

1=tidak atraktif 

2=agak atraktif 

3=cukup atraktif 
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THREATS (T) 
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4=sangat atraktif 

e. Hitung total atraktif skor (TAS) dengan mengalikan skor atraktif dengan 

bobot faktor kunci. 

f. Hitung jumlah TAS pada masing-masing kolom strategi-strategi yang 

memiliki jumlah TAS terbesar akan menjadi strategi yang dipilih. 

 

Tabel 3.5: Matrik QSPM 

Alternatif Strategi 

Faktor Kunci Bobot Strategi I Strategi II Strategi III 

Faktor Eksternal 

 Ekonomi 

 Politik/Pemerintah 

 Sosial/Budaya 

 Teknologi 

 Persaingan  

    

Faktor Internal 

 Manajemen 

 Pemasaran 

 Keuangan 

 Operasional 

 Riset dan 

Pengembangan 

 Sistem Informasi 

Manajaemen 

    

Total      

Sumber : Nilasari (2014:129) 


