
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Pengertian Home Industri  

Pengertian Industri Rumah Tangga menurut Mulyawan (2008) bahwa industri 

rumah tangga adalah suatu unit usaha atau perusahaan dalam skala kecil yang 

bergerak dalam bidang industri tertentu. Menurut Badan Pengawasan Obat dan 

Makanan (BPOM) mengemukakan bahwa usaha rumah tangga adalah suatu 

perusahaan pangan yang memiliki tempat usaha di tempat tinggal dengan peralatan 

pengolahan pangan manual hingga semi otomatis. 

Home berarti rumah, tempat tinggal, ataupun kampung halaman. Sedangkan 

Industri, dapat diartikan sebagai kerajinan, usaha produk barang dan ataupun 

perusahaan. Singkatnya, Home Industry (atau biasanya ditulis atau dieja dengan 

“Home Industri”) adalah rumah usaha produk barang atau juga perusahaan kecil. 

Dikatakan sebagai perusahaan kecil karena jenis kegiatan ekonomi ini dipusatkan 

di rumah. Pengertian usaha kecil jelas tercantum oleh UU No. 9 Tahun 1995, yang 

menyebutkan bahwa usaha kecil adalah usaha dengan kekayaan bersih paling 

banyak Rp.200.000.000,- (tidak termasuk tanah dan banguan tempat usah) dengan 

hal penjualan tahunan paling banyak Rp. 1.000.000.000,-. Industri kecil menurut 

Undang-undang nomor 9 Tahun 1995 tentang usaha kecil adalah kegiatan ekonomi 

rakyat berskala kecil yang memiliki kriteria Tentang Usaha Kecil adalah milik 

WNI, berdiri sendiri, berafiliasi langsung atau tidak langsung dengan usaha 

menengah atau besar dan berbentuk badan usaha perorangan, baik berbadan hukum 
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maupun tidak. Home Industri juga dapat berarti industri rumah tangga, karena 

termasuk dalam kategori usaha kecil yang dikelola keluarga. Proses produksi 

dilakukan di samping atau di dalam rumah dari pemilik usaha, mereka tidak 

mempunyai tempat khusus. Teknologi yang digunakan sangat sederhana yang pada 

umumnya manual dan sering kali direkayasa sendiri dan banyak menggunakan 

tenaga kerja yang tidak dibayar (khususnya anggota keluarga). 

Sebagaian besar industri rumah tangga terdapat di daerah pedesaan dan 

kegiatan produksi pada umumnya musiman erat kaitannya dengan siklus kegiatan 

di sektor pertanian. Pada saat musim tanam dan musim panen kegiatan di IRT 

menurun tajam karena sebagian besar pengusaha dan pekerja di IRT kembali ke 

sector pertanian dan sebaliknya pada saat tidak ada kegiatan di sektor pertanian, 

mereka kembali melakukan kegiatan IRT. 

Pada umumnya, pelaku kegiatan ekonomi berbasis dirumah ini adalah keluarga 

itu sendiri ataupun salah satu dari anggota keluarga yang berdomisili di tempat 

tinggal itu dengan mengajak beberapa orang di sekitar sebagai karyawannya. 

Meskipun dalam skala yang tidak terlalu besar, namun kegiatan ekonomi ini secara 

tidak langsung membuka lapangan pekerjaan untuk sanak saudara ataupun tetangga 

di kampung halamannya. Dengan begitu, usaha perusahaan kecil ini otomatis dapat 

membantu program pemerintah dalam upaya mengurangi angka pengangguran. 

Mulyawan (2008) menjelaskan bahwa beberapa manfaat dan keutamaan nyata 

yang dapat diperoleh dari pertumbuhan industri rumah tangga secara khusus untuk 

tingkat kesejahteraan masyarakat adalah sebagai berikut: 
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a. Pembukaan lapangan kerja baru. 

b. Pembentuk dan penguat jaringan sosial budaya dan ekonomi lokal. 

c. Pendorong percepatan siklus finansial. 

d. Memperpendek kesenjangan sosial masyarakat. 

e. Mengurangi tingkat kriminalitas. 

f. Alat penganekaragaman sumber daya alam dan manusia. 

Keberadaan industri tentunya memberikan pengaruh dan membawa suatu 

perubahan terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat, baik yang 

berskala besar, sedang, maupun kecil. 

B. Kedelai 

Kedelai dikenal dengan beberapa nama botani, yaitu Glycine soja dan Soja 

max. Namun pada tahun 1948 telah disepakati bahwa nama botani yang dapat 

diterima dalam istilah ilmiah, yaitu Glycine max (L.) Merill. Menurut Adisarwanto 

(2008) berdasarkan taksonominya, tanaman kedelai dapat diklasifikasikan sebagai 

berikut :  

Kingdom  : Plantae (Tumbuhan)  

Subkingdom : Tracheobionta (Tumbuhan berpembuluh)  

Divisi   : Spermatophyta (Menghasilkan biji)  

Subdivisi  : Angiospermae  

Klas  : Dicotyledoneae  

Subklas  : Archihlamydae  

Ordo   : Rosales  
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Subordo  : Leguminosinae  

Famili   : Leguminosae  

Subfamili  : Papiolionaceae, Fabaceae  

Genus   : Glycine  

Spesies   : Glycine max (L) Merrill. 

Kedelai (Glycine maxi L.) merupakan tanaman pangan berupa semak yang 

tumbuh tegak. Kedelai berasal dari daerah Manshukuo (Cina Utara) dan telah 

dibudidayakan oleh manusia sejak 2500 SM. Sejalan dengan makin 

berkembangnya perdagangan antar negara yang terjadi pada awal abad ke-19, 

menyebabkan tanaman kedelai juga ikut tersebar ke berbagai negara tujuan 

perdagangan tersebut, yaitu Jepang, Korea, Indonesia, India, Australia dan 

Amerika. Kedelai mulai dikenal di Indonesia sejak abad ke-17. Awal mula 

penyebaran dan pembudidayaan kedelai yaitu di pulau Jawa, kemudian 

berkembang ke Bali, Nusa Tenggara, dan pulau-pulau lainnya (Purwono dan Heni, 

2009).  

Tanaman kedelai salah satu komoditas tanaman pangan yang sangat 

dibutuhkan oleh penduduk Indonesia dan dipandang penting karena merupakan 

sumber protein, nabati, lemak, vitamin dan mineral yang murah dan mudah tumbuh 

diberbagai wilayah Indonesia serta kedelai merupakan salah satu jenis tanaman 

palawija yang cukup penting setelah kacang tanah dan jagung. Sebagai bahan 

makanan kedelai mempunyai kandungan gizi yang tinggi terutama protein (40 

persen), lemak (20 persen), karbohidrat (35 persen) dan air (8 persen) (Suprapto, 

2009 dalam Yulianti, 2016).  
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Di Indonesia, kedelai banyak diolah menjadi berbagai jenis makanan, seperti: 

susu kedelai, tahu, tempe, kecap, kembang tahu, tauge, tepung kedelai, tauco dan 

minyak makan. Selain itu, juga banyak dimanfaatkan sebagai bahan pakan ternak. 

Menurut Adisarwanto (2008), kedelai dapat dibudidayakan pada berbagai jenis 

lahan, antara lain lahan sawah berrigasi teknis, lahan tadah hujan, lahan kering 

tegalan maupun pada lahan pasang surut. Pada saat ini sudah tersedia berbagai 

macam varietas kedelai unggul yang sesuai dengan karakteristik lahan di atas, 

bahkan pada saat ini sudah tersedia benih kedelai yang berumur genjah dan super 

genjah dengan produktivitas yang tinggi. Kualitasnyapun tidak kalah dengan 

kedelai impor.  

C. Tahu 

Tahu adalah salah satu jenis makanan yang dibuat dari bahan pokok kedelai 

dengan jalan memekatkan protein kedelai dan mencetaknya melalui proses 

pengendapan protein dengan atau tanpa penambahan unsur-unsur lain yang 

diijinkan, sehingga dihasilkan produk tahu yang berbentuk kotak, kenyal dalam 

keadaan basah (Brandanda dkk., 2013). Biasanya tahu diproduksi dalam jumlah 

banyak, akan tetapi dalam penjualan tersebut belum tentu habis dibeli konsumen. 

Salah satu upaya yang dilakukan produsen untuk menghindari kerugian akibat 

kerusakan tekstur tahu antara lain berjamur, berlendir, sehingga menimbulkan 

bentuk, warna, rasa dan bau berubah adalah dengan menambahkan pengawet. 

Olahan makanan berbahan dasar kedelai ini juga sangat disukai oleh masyarakat 

luas. Tahu memiliki kandungan-kandungan gizi yang tinggi. Bahkan Kalsium yang 

terkandung didalam tahu setara dengan kandungan kalsium susu yaitu sebanyak 
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124 mg. Jenis makanan ini juga merupakan sumber protein yang berkualitas tinggi, 

dan mampu menurunkan kadar kolesterol dalam darah serta menyembuhkan diare. 

(Gustina dkk, 2014). 

Tahu merupakan salah satu bahan makanan pokok yang termasuk dalam empat 

sehat lima sempurna. Tahu juga merupakan makanan yang mengandung banyak 

gizi dan mudah diproduksi. Menurut Lihannoor (2010), untuk memproduksi tahu 

bahan-bahan yang dibutuhkan hanya berupa kacang kedelai, sehingga saat ini dapat 

ditemukan banyak pabrik pembuat tahu baik dalam bentuk usaha kecil maupun 

usaha menengah yang masih menggunakan cara konvensional.  

Tahu adalah ekstrak protein kedelai yang telah digumpalkan dengan 

menggunakan bahan penggumpal protein seperti asam, garam kalsium, atau bahan 

penggumpal lainya. Pada skala industri pembuatan tahu membutuhkan alat khusus, 

seperti alat penggiling kedelai menjadi bubur. Cita rasa tahu dan kecepatan 

perubahan bau sangat tergantung oleh kualitas kedelai sebagai bahan pokok, 

sumber air yang digunakan serta sanitasi peralatan yang dipergunakan dan 

pekerjanya. Jika semua unsur pendukung diperhatikan dengan baik, maka kualitas 

tahu yang dihasilkan dapat bertahan antara 3-4 hari dengan cara disimpan di dalam 

kulkas. Selain itu bisa juga disimpan dengan cara direndam menggunakan air 

bersih, untuk mencegah pengeringan dan menghalangi pencemaran mikroba 

pembusuk dari udara. (Cahyadi, 2007). 

Alur pembuatan tahu dimulai dengan mempersiapkan bahan baku utamanya 

yaitu kedelai. Kedelai untuk membuat tahu harus dicuci terlebih dahulu. Pencucian 
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pada kedelai ini berguna untuk melepaskan batang, kulit, daun dan kotoran yang 

menempel pada kedelai. Kedelai yang telah dicuci bersih kemudian direndam dan 

ditiriskan lalu ditumbuk serta dicampurkan air hangat. Kedelai yang telah ditumbuk 

lalu dimasak kembali hingga menjadi bubur kedelai. Jika kedelai dirasa telah 

mengental, maka bubur kedelai disaring. Hasil saringan kemudian diendapkan 

menggunakan batu tahu dan asam cuka. Pemberian batu tahu dan asam cuka 

berguna untuk menggumpalkan adonan bubur kedelai menjadi satu. Setelah bubur 

kedelai dirasakan telah menyatu maka selanjutnya bubur kedelai dapat dicetak ke 

dalam cetakan menjadi tahu (Muslimin dan Ansar 2010). 

Tahu termasuk bahan makanan yang berkadar air tinggi. Besarnya kadar air 

dipengaruhi oleh bahan penggumpal yang dipakai pada saat pembuatan tahu. Bahan 

penggumpal asam menghasilkan tahu dengan kadar air lebih tinggi dibandingkan 

dengan garam kalsium. Bila dibandingkan dengan kandungan airnya, jumlah 

protein tahu tidak terlalu tinggi, hal ini disebabkan oleh kadar airnya yang sangat 

tinggi. Makanan-makanan yang berkadar air tinggi umumnya kandungan protein 

agak rendah. Selain air juga protein merupakan media yang baik untuk 

pertumbuhan mikroorganisme pembusuk yang menyebabkan bahan mempunyai 

daya awet rendah. (Hamid, 2012). 

D. Kewirausahaan  

Kewirausahaan (entrepreneurhip) merupakan persoalan penting di dalam 

perekonomian suatu bangsa yang sedang berkembang. Kemajuan atau kemunduran 

ekonomi suatu bangsa sangat ditentukan oleh keberadaan dan peranan dari 
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kelompok wirausahawan. Proses perubahan ekonomi tergantung pada orang yang 

menyebabkan timbulnya perubahan tersebut yakni sang “entrepreneur”. 

Kebanyakan perusahaan yang sedang tumbuh dan yang bersifat inovatif 

menunjukan suatu jiwa (spirit) entrepreneur. (Zimmerer, 2008 dalam Mustofa, 

2010) mengartikan kewirausahaan sebagai suatu proses penerapan kreativitas dan 

inovasi dalam memecahkan persoalan dan menemukan peluang untuk memperbaiki 

kehidupan atau usahanya. Pendapat tersebut memiliki arti bahwa seorang dalam 

melakukan wirausaha, untuk dapat menciptakan sesuatu diperlukan kreativitas dan 

jiwa inovator yang tinggi. Seseoarang yang memiliki kreativitas dan jiwa inovator 

tentu berpikir untuk mencari atau menciptakan peluang yang baru agar lebih baik 

dari sebelumnya. 

Kewirausahaan dirasa semakin penting peranannya dalam pengembangan 

perekonomian nasional. Kewirausahaan efektif untuk meningkatkan kesejahteraan 

rakyat melalui kontribusinya pada peningkatan pertumbuhan perekonomian 

sekaligus pemerataan pertumbuhan ekonomi. Negara-negara yang 

perekonomiannya sedang tumbuh seperti China dan India adalah contoh negara 

yang punya jutaan wirausaha baru yang tangguh dan berdaya saing global. 

Kewirausahaan dan wirausaha didefinisikan berbeda-beda. Wirausaha atau 

wirausahawan/wati adalah orang yang melakoni kewirausahaan. Pada banyak 

literatur, kata “wirausaha” digunakan untuk menyebut seseorang yang berniat 

meluncurkan usaha baru dan bersedia bertanggung jawab penuh atas hasil yang 

akan dicapainya. Jean Batiste Say, seorang ekonom French menggunakan istilah 

entrepreneur pada abad ke-19 untuk mendefinisikan seseorang yang membuat 
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usaha baru, khususnya kontraktor, yang bertindak menjembatani modal dana dan 

tenaga kerja.  

Pada buku The five Arrows of Entrepreneurship Joewono, (2011) 

mendefinisikan kewirausahaan atau entrepreneurship sebagai “gairah untuk 

mengembangkan bisnis baru”. Bisnis yang dikembangkan bisa berupa bisnis 

independen baru yang dimiliki oleh satu atau lebih wirausaha, tetapi bisa juga bisnis 

baru yang dikembangkan dalam perusahaan tempatnya bekerja. Gairah 

mengembangkan bisnis baru di perusahaan yang sudah ada disebut corporate 

entrepreneurship, disingkat corpreneurship. Kalau gairah pengembangan bisnis 

baru tersebut diterapkan untuk kegiatan kemasyarakatan, disebut social 

entrepreneurship. Bila gairah pengembangan bisnis baru tersebut dipahami dan 

dilaksanakan oleh aparatur pemerintah, disebut sebagai government 

entrepreneurship. Untuk bisa menjadi pebisnis yang berhasil, seorang wirausaha 

perlu mempunyai modal dasar seperti kemauan kerja keras, semangat juang tinggi, 

kecerdasan, kesabaran, wawasan bisnis yang luas, ketajaman melihat peluang dan 

tahan banting dalam menghadapi situasi yang sulit. 

Wirausaha berhasil masa kini adalah wirausaha yang tidak terlalu sering 

meminta perlindungan pemerintah. Wirausaha haruslah pebisnis yang punya 

kemauan dan kemampuan untuk bersaing di pasar global. Oleh karenanya Tim 

Koordinasi Nasional Pengembangan Wirausaha Kreatif merumuskan bahwa 

wirausaha baru yang hendak ditumbuhkembangkan adalah “Wirausaha yang 

kreatif, inovatif dan berdaya saing global”. 
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Istilah entrepreuner (Bahasa Perancis) yang diterjemahkan ke dalam bahasa 

Inggris dengan arti "between taker atau go between" atau perantara, dikenal dengan 

istilah wirausaha di Indonesia. Wirausaha (entrepreneur) terdiri dari kata Wira dan 

Usaha. Dalam Kamus Bahasa Indonesia (KBI, 2008), wira berarti utama, gagah, 

luhur, berani, teladan, pejuang, sedangkan usaha diartikan sebagai kegiatan yang 

bersifat komersial maupun non komersial. Jadi, wirausaha dapat diartikan sebagai 

orang yang berjiwa berani mengambil risiko untuk membuka usaha dalam berbagai 

kesempatan. Berjiwa berani mengambil risiko artinya bermental mandiri dan berani 

memulai usaha, tanpa diliputi rasa takut atau cemas sekalipun dalam kondisi tidak 

pasti (Kasmir, 2007).  

Berdasarkan Kemdiknas (2010), wirausaha adalah seseorang yang memiliki 

karakter selalu tidak puas dengan apa yang telah dicapai dan terampil 

memanfaatkan peluang dalam mengembangkan usahanya, dengan tujuan untuk 

meningkatkan kehidupannya. Kemudian Inpres No. 4 tahun 1995 memberi istilah 

"wiraswasta/wirausaha" berarti pejuang yang gagah, kekar, berani, dan pantas jadi 

teladan dalam bidang usaha. Dengan kata lain, wirausaha adalah orang yang 

mempunyai sifat kewirausahaan seperti; keberanian mengambil risiko, keutamaan, 

kreativitas, dan keteladanan dalam menangani usaha atau perusahaan dengan 

berpijak pada kemauan dan kemampuan sendiri. 

Wirausaha adalah orang yang pandai menangkap peluang dan mau 

mengerjakan peluang tersebut sebagai suatu kesempatan untuk berkiprah 

mengimplementasikan gagasannya. Kemampuan ini merupakan ciri, sifat dan 

karakter wirausaha yang selalu mendobrak dalam menciptakan kesejahteraan 
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bersama, paling tidak untuk dirinya sendiri dan keluarganya. Suatu kenyataan yang 

tidak dapat dihindari dalam proses berwirausaha adalah keberanian menanggung 

segala risiko yang mungkin terjadi akibat kegiatan yang dilakukan. Kondisi-kondisi 

yang selalu menyertai wirausaha adalah suatu konsep perubahan nilai, perubahan 

manfaat dan fungsi, serta perubahan sistem, termasuk di dalamnya adalah 

perubahan pola hidup, sosial budaya, dan politik. 

Menurut Suharyadi dkk. (2007), seorang wirausahawan memiliki sikap yang 

dapat dilihat dari kegiatannya sehari-hari, yaitu sebagai berikut ;  

1. Disiplin  

Dalam menjalankan kegiatannya seorang wirausahawan harus 

memiliki kedisiplinan yang tinggi. Arti kata disiplin tersebut adalah 

ketepatan komitmen wirausahawan terhadap tugas dan pekerjaannya. 

Ketepatan yang dimaksud bersifat menyeluruh, yaitu ketepatan terhadap 

waktu kualitas, sistem kerja dan sebagainya. Ketepatan waktu dapat dibina 

dengan berusaha menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan waktu yang 

direncanakan. Ketaatan wirausaha akan kesepakatan-kesepakatan yang 

dibuatnya adalah contoh dari kedisiplinan kualitas pekerjaan dan sistem 

kerja.  

2. Komitmen  

Komitmen adalah kesepakatan mengenai sesuatu yang telah dibuat 

seseorang, baik untuk dirinya sendiri maupun orang lain. Komitmen 

terhadap dirinya sendiri dapat dibuat dengan mengidentifikasi cita-cita, 

harapan dan targettarget yang direncanakan dalam hidupnya. Contoh sikap 
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komitmen wirausahawan terhadap orang lain terutama konsumennya 

adalah pelayanan prima yang berorientasi pada kepuasan konsumen, 

kualitas produk yang sesuai dengan harga produk yang ditawarkan dan 

sebagainya. 

3. Jujur  

Kejujuran merupakan landasan moral yang terkadang dilupakan 

oleh seorang wirausahawan. Kejujuran mengenai karakteristik produk yang 

ditawarkan, kejujuran mengenai promosi yang dilakukan, kejujuran 

mengenai pelayanan purna jual yang dijanjikan, dan kejujuran mengenai 

segala kegiatan yang terkait dengan penjualan produk yang dilakukan oleh 

wirausahawan.  

4. Kreatif dan inovatif  

Seseorang wirausahawan harus memiliki kreatifitas yang tinggi 

untuk memenangkan persaingan. Daya kreatifitas tersebut sebaiknya 

dilandasi oleh cara berfikir yang maju dan dipenuhi oleh gagasan-gagasan 

baru yang berbeda dengan produk yang telah ada di pasaran.  

5. Mandiri  

Seseorang dikatakan mandiri jika orang tersebut dapat melakukan 

keinginan dengan baik tanpa adanya ketergantungan pada pihak lain dalam 

mengambil keputusan atau tindakan, termasuk mencukupi kebutuhan 

hidupnya tanpa adanya ketergantungan pihak lain. 
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6. Realistis 

Seseorang dikatakan realistis bila orang tersebut mampu 

menggunakan fakta atau realita sebagai landasan berfikir yang rasional 

dalam setiap pengambilan keputusan maupun tindakan atau perbuatannya. 

Menurut Bygrave (1996) dalam bukunya The Portable MBA 

Entrepreneurship, model proses kewirausahaan dapat digambarkan 

sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Model Proses kewirausahaan 
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peran, aktivitas, pesaing, incubator, sumber daya, dan kebijakan pemerintah. Faktor 

pemicu yang berasal dari lingkungan social antara lain : keluarga, orang tua, dan 

jaringan kelompok. Pada tahap pertumbuhan kewirausahaan sangat tergantung 

pada kemampuan pribadi, organisasi, dan lingkungan. Faktor lingkungan yang 

mempengaruhi pertumbuhan kewirausahaan adalah pesaing, pelanggan, pemasok, 

dan lembaga-lembaga keuangan yang akan membantu pendanaan. Sedangkan 

faktor yang berasal dari pribadi berupa komitmen, visi, kepemimpinan, dan 

kemampuan managerial.  Selanjutnya faktor yang berasal dari organisasi berupa 

kelompok, struktur, budaya, dan strategi. Jadi, kewirausahaan diawali dengan 

inovasi yang dipengaruhi oleh nilai-nilai pribadi, sosiologi, organisasi, dan 

lingkungan. Dengan demikian keberhasilan seseorang yang berwirausaha adalah 

kemampuan menggabungkan nilai-nilai, sifat utama berupa sikap dan perilaku yang 

didukung bekal pengetahuan, pengalaman, dan ketrampilan praktis. 

E. Analisis SWOT 

Menurut Rangkuti (2015), analisis SWOT adalah salah satu cara untuk 

mengindentifikasi berbagai faktor secara sistematis dalam rangka merumuskan 

strategi perusahaan. Analisi ini didasarkan pada logika dapat memaksimalkan 

kekuatan (strength) dan peluang (opportunity), namun secara bersamaan dapat 

meminimalkan kelemahan (weakness) dan ancaman (threats). Analisis SWOT 

merupakan analisis yang penting bagi seluruh perusahaaan, sebab mampu 

mempertimbangkan posisi perusahaan berdasarkan lingkungan tempat perusahaan 

beroperasi. Perusahaan dapat mengamati lingkungan eksternal dan internal 

organisasi dan dapat mengidentifikasi berbagai faktor strategis yang mungkin 
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mensyaratkan dilakukannya perubahan. Sedangkan menurut Ommani (2011), 

SWOT adalah perangkat yang membantu manajer bisnis untuk mengevaluasi 

kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang terlibat dalam bisnis apa pun, 

termasuk pertanian dan peternakan. Keadaan-keadaan internal maupun eksternal 

dapat mengindikasikan adanya kebutuhan dari misi dan tujuan sehingga dapat 

diformulasikan strategi yang cocok bagi perusahaan. 

Menurut David (2011), analisis SWOT adalah alat analisis yang dipergunakan 

untuk menyusun faktor-faktor strategis berdasarkan kekuatan, kelemahan, peluang, 

dan ancaman yang dimiliki oleh perusahaan. Kekuatan dan kelemahan merupakan 

faktor yang berasal dari internal perusahaan, sedangkan peluang dan ancaman 

merupakan faktor dari eksternal perusahaan. Analisis SWOT adalah alat yang 

paling terkenal untuk audit dan analisis keseluruhan posisi strategis bisnis dan 

lingkungannya. Tujuan utamanya adalah untuk mengidentifikasi strategi yang akan 

menciptakan model bisnis spesifik perusahaan yang akan menyelaraskan sumber 

daya dan kemampuan organisasi dengan sebaik-baiknya persyaratan lingkungan 

tempat perusahaan beroperasi. Dengan kata lain, ini adalah dasar untuk 

mengevaluasi potensi dan keterbatasan internal dan kemungkinan peluang dan 

ancaman dari lingkungan eksternal. Ini melihat semua faktor positif dan negatif di 

dalam dan di luar perusahaan yang mempengaruhi kesuksesan. Sebuah studi yang 

konsisten tentang lingkungan di mana perusahaan beroperasi membantu dalam 

meramalkan atau memprediksi perubahan tren dan juga membantu memasukkan 

mereka ke dalam proses pengambilan keputusan organisasi. 
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Akronim SWOT mengacu pada kekuatan dan kelemahan layanan dan peluang 

dan ancaman yang dihadapinya. Analisis SWOT dapat diterapkan untuk 

mengembangkan dan memperluas kesimpulan yang diambil dari penyelidikan 

lingkungan eksternal. Ini bertujuan untuk mengidentifikasi peluang dan ancaman di 

lingkungan eksternal dan kekuatan dan kelemahan sumber daya dan aktivitas yang 

ada yang dapat digunakan untuk memanfaatkan peluang atau mencegah ancaman. 

Analisis ini memungkinkan keputusan yang tepat diambil mengenai kemampuan 

layanan catatan yang ada untuk berkontribusi pada pengembangan program baru. 

a. Lingkungan internal dan lingkungan eksternal. 

1) Analisis lingkungan internal  

a) Analisis Kekuatan (Strength)  

Setiap perusahaan perlu menilai kekuatan dan kelemahannya 

dibandingkan para pesaingnya. Penilaian tersebut dapat didasarkan pada 

faktor-faktor seperti teknologi, sumber daya finansial, kemampuan 

kemanufakturan, kekuatan pemasaran dan basis pelanggan yang dimiliki. 

Strength adalah keahlian atau kelebihan yang dimilki oleh perusahaan 

pesaing.  

b) Analisis Kelemahan (Weakness)  

Merupakan keadaan perusahaan dalam menghadapi pesaing 

mempunyai keterbatasan dan kekurangan serta kemampuan menguasai 

pasar, sumber daya serta keahlian. Keterbatasan dan kekurangan dalam 

hal sumber keterampilan dan kemampuan menjadi penghalang serius 

bagi kinerja organisasi yang memuaskan. Keterbatasan dan kekurangan 
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kemampuan bias terlihat pada sarana dan prasarana yang dimiliki atau 

tidak dimiliki, kemampuan manajerial yang rendah, keterampilan 

pemasaran yang tidak sesuai dengan tuntutan pasar, produk yang tidak 

atau kurang diminta oleh para pengguna atau calon pengguna dan tingkat 

perolehan keuntungan yang kurang memadai. 

2) Analisis eksternal  

a) Analisis Peluang (Opportunity)  

Setiap perusahaan memiliki sumber daya yang membedakan dirinya 

dengan perusahaan lain. Peluang dan terobosan atau keunggulan bersaing 

tertentu dan beberapa peluang membutuhkan sejumlah besar modal 

untuk dapat dimanfaatkan. Di lain pihak, perusahaan-perusahaan baru 

bermunculan. Peluang pemasaran adalah suatu tempat dimana 

perusahaan dapat beroperasi secara menguntungkan. 

b) Analisis Ancaman (Threat) 

Ancaman adalah tantangan yang diperlihatkan atau suatu 

perkembangan yang tidak menguntungkan dalam lingkungan yang 

menyebabkan kemunduran kedudukan perusahaan. Pengertian ancaman 

merupakan kebalikan pengertian peluang. Ancaman adalah faktor-faktor 

lingkungan yang tidak menguntungkan suatu bisnis. 

Ancaman akan menjadi suatu ganjalan bagi satuan bisnis yang 

bersangkutan baik untuk masa sekarang maupun masa depan, oleh karena 

itu perusahaan melakukan analisis SWOT. Pada analisis SWOT, masalah 
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kekuatan dan kelemahan adalah masalah internal, sementara masalah 

kesempatan dan ancaman adalah masalah eksternal.  

Berikut ini adalah diagram analisis SWOT yang didalamnya terdapat 

faktor-faktor lingkungan internal berupa kekuatan dan faktor-faktor 

lingkungan eskternal berupa peluang dan ancaman : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Diagram Analisis Swot 

Kuadran 1 : Kuadran ini merupakan situasi yang sangat menguntungkan. 

Perusahaan tersebut memiliki peluang dan kekuatan sehingga dapat 

memanfaatkan peluang yang ada. Strategi yang harus diterapkan dalam kondisi 

ini adalah mendukung kebijakan pertumbuhan yang agresif (growth oriented 

strategy). 

Kuadran 2 : Meskipun menghadapi berbagai ancaman, perusahaan ini masih 

memiliki kekuatan dari segi internal. Strategi yang harus diterapkan adalah 
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menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang jangka panjang dengan 

cara strategi diversifikasi (produk/pasar). 

Kuadran 3 : Perusahaan menghadapi peluang pasar yang sangat besar, tetapi di 

lain pihak, ia menghadapi beberapa kendala/kelemahan internal. Fokus strategi 

perusahaan ini adalah meminimalkan masalah-masalah internal perusahaan 

sehingga dapat merebut peluang pasar yang lebih baik. 

Kuadran 4 : Kuadran ini merupakan situasi yang sangat tidak menguntungkan, 

perusahaan tersebut menghadapi berbagai ancaman dan kelemahan internal.  

Menurut Solihin (2012), perumusan strategi yang dihasilkan melalui 

analisis SWOT terdiri dari empat macam langkah, yaitu :  

1) Strategi SO, strategi yang dihasilkan melalui cara pandang bahwa 

peusahaan atau unit bisnis tertentu dapat menggunakan kekuatan yang 

mereka miliki untuk memanfaatkan berbagai peluang. 

2) Strategi ST, strategi yang dihasilkan melalui cara pandang bahwa 

peusahaan atau unit bisnis tertentu dapat menggunakan kekuatan yang 

dimiliki untuk menghindari berbagai ancaman yang ada.  

3) Strategi WO, strategi yang dihasilkan melalui cara pandang bahwa 

peusahaan atau unit bisnis tertentu dapat memanfaatkan peluang yang ada 

dilingkungan eksternal dengan cara mengatasi berbagai kelemahan sumber 

daya internal yang dimiliki perusahaan saat ini.  

4) Strategi WT, strategi yang pada dasarnya bersifat bertahan serta bertujuan 

untuk meminimalkan berbagai kelemahan dan ancaman. 
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b. Matriks SWOT  

Matriks SWOT adalah alat yang dipakai untuk menyusun faktor-faktor 

strategis perusahaan. Matriks ini dapat menggambarkan secara jelas bagaimana 

peluang dan ancaman eksternal yang dihadapi perusahaan dapat disesuaikan dengan 

kekuatan dan kelemahan yang dimilikinya. Matriks SWOT merupakan perangkat 

pencocokan yang penting, yang mengembangkan empat tipe strategi.Strategi SO 

(Strengths-Opportunities), strategi WO (Weakness-Opportunities), strategi ST 

(Strenghts-Threats), dan strategi WT (Weakness-Threats).  

Menurut David (2011), Matriks SWOT adalah sebuah alat pencocokan yang 

penting yang membantu para manajer mengembangkan empat jenis strategi: 

Strategi SO (kekuatan-peluang), Strategi WO (kelemahan-peluang), Strategi ST 

(kekuatan ancaman), dan Strategi WT (kelemahan-ancaman). Mencocokkan faktor-

faktor eksternal dan internal utama merupakan bagian tersulit dalam 

mengembangkan Matriks SWOT dan membutuhkan penilaian yang baik dan tidak 

ada satu pun paduan yang paling benar. 

Strategi SO (SO Strategies) memanfaatkan kekuatan internal perusahaan 

untuk menarik keuntungan dari peluang eksternal. Semua manajer tentunya 

menginginkan organisasi mereka berada dalam posisi di mana kekuatan internal 

dapat digunakan untuk mengambil keuntungan dari berbagai tren dan kejadian 

eksternal. Secara umum, organisasi akan menjalankan strategi WO, ST, atau WT 

untuk mencapai situasi di mana mereka dapat melaksanakan Strategi SO. Jika 

sebuah perusahaan memiliki kelemahan besar, maka perusahaan akan berjuang 
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untuk mengatasinya dan mengubahnya menjadi kekuatan. Tatkala sebuah 

organisasi dihadapkan pada ancaman yang besar, maka perusahaan akan berusaha 

untuk menghindarinya untuk berkonsentrasi pada peluang.  

Strategi WO (WO Strategies) bertujuan untuk memperbaiki kelemahan 

internal dengan cara mengambil keuntungan dari peluang eksternal. Terkadang, 

peluang-peluang besar muncul, tetapi perusahaan memiliki kelemahan internal 

yang menghalanginya memanfaatkan peluang tersebut.  

Strategi ST (ST Strategies) menggunakan kekuatan sebuah perusahaan untuk 

menghindari atau mengurangi dampak ancaman eksternal. Hal ini bukan berarti 

bahwa suatu organisasi yang kuat harus selalu menghadapi ancaman secara 

langsung di dalam lingkungan eksternal.  

Strategi WT (WT Strategies) merupakan taktik defensif yang diarahkan untuk 

mengurangi kelemahan internal serta menghindari ancaman eksternal. Sebuah 

organisasi yang menghadapi berbagai ancaman eksternal dan kelemahan internal 

benar-benar dalam posisi yang membahayakan. Dalam kenyataannya, perusahaan 

semacam itu mungkin harus berjuang untuk bertahan hidup, melakukan merger, 

penciutan, menyatakan diri bangkrut atau memilih likuidasi. Terdapat delapan 

langkah dalam membentuk sebuah Matriks SWOT: 

1. Buat daftar peluang-peluang eksternal utama perusahaan. 

2. Buat daftar ancaman-ancaman utama eksternal perusahaan. 

3. Buat kekuatan-kekuatan internal utama perusahaan. 

4. Buat kelemahan-kelemahan internal utama perusahaan. 
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5. Cocokkan kekuatan internal dengan peluang eksternal, dan catat hasilnya 

pada sel Strategi SO. 

6. Cocokkan kelemahan internal dengan peluang eksternal, dan catat hasilnya 

pada sel Strategi WO. 

7. Cocokkan kekuatan internal dengan ancaman eksternal, dan catat hasilnya 

pada sel Strategi ST. 

8. Cocokkan kelemahan internal dengan ancaman eksternal, dan catat 

hasilnya pada sel Strategi WT.  

Maksud dari setiap alat pencocokan di Tahap 2 ini adalah untuk menghasilkan 

strategi-strategi alternatif yang masuk akal, bukan untuk memilih atau menentukan 

strategi mana yang terbaik. Oleh karena itu, tidak semua strategi yang 

dikembangkan dalam Matriks SWOT akan dipilih untuk diterapkan. 
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