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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A.Landasan Teori 

1. Sentra 

Sentra IKM merupakan salah satu wadah pemusatan industri kecil dan 

menengah yang menghasilkan produk sejenis, menggunakan input, serta 

adanya proses produksi yang sama dan dilengkapi fasilitas berupa sarana 

penunjang, yang  dirancang sebagai pengembangan potensi industri daerah 

(www. kemeperin.go.id). 

2.  Konsep Industri 

   Industri kecil menengah merupakan merupakan suatu usaha yang 

memiliki fungsi dasar utama memperkuat struktur perekonomian, dilihat 

IKM juga memiliki pengaruh yang besar terhadap permasalahan yang 

berkaitan dengan sosial ekonomi dalam negeri seperti halnya kemiskinan, 

tingginya masalah pengangguran, ketimpangan distribusi pendapatan 

(Lestari,2012). Bedasarkan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 3 

Tahun 2014 tentang perindustrian, industri merupakan bentuk seluruh 

kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan memanfaatkan sumber 

daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah 

atau manfaat lebih tinggi, termasuk jenis industri.  

Industri merupakan sekelompok perusahaan yang menghasilkan 

output yang sama dan bersifat subtitusi (Kuncoro, 2007).  Industri dapat 

diartikan sebagai  sekumpulan perusahaan sejenis, yang didalamnya terdapat 
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pengolahan input mentah menjadi output setengah jadi atau output yang jadi 

secara seutuhnya (Dumairy, 1997). Menurut Hayter dalam Kuncoro (2013). 

Terdapatnya beberapa teori yang menggambarkan hal-hal yang 

mempengaruhi lokasi industri diantaranya: 

1. Teori Neoklasik 

   Teori ini merupakan suatu teori yang cuku mapan dalam ekonomi 

sebagai landasan teori pembangunan regional dan lokasi. Kharakteristik 

utama penganut teori ini yaitu, fokus pada variabel ekonomi seperti halnya 

biaya transport, biaya tenaga kerja, dengan mengabaikan proses sejarah, 

ekonomi, politik, maupun sosial, menganalisis faktor ekonomi secara 

abstrak maupun deduktif untuk menarik kearah mana industri berlokasi, 

memiliki asumsi bahwa hukum-hukum ekonomi berlaku secara umum 

dan bedasarkan rasionalitas ekonomi yang mengarahkan perilaku. 

2. Teori Keperilakuan 

Teori ini mencoba memasukan isu preferensi lokasi dan struktur 

organisasi dalam menjelaskan suatu lokasi. Kharkteristik utama teori ini 

adalah para pengambil kebijakan ini dicirikan sebagai pemuas (satisfier), 

karena memiliki informasi dan rasionalitas secara terbatas. 

3. Teori radikal 

Merupakan teori yang menentang teori Neoklasik dan mengatakan 

bahwa proses persaingan tidak menjamin hasil sosial yang diinginkan 

karena menciptakan persaingan tidak sehat dan tidak stabil. Kharakteristik 
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utama teori ini adalah harus menguasainya kondisi     politik dan ekonomi 

dalam menentukn lokasi industri. 

a. Klaster  industri 

   Klaster industri merupakan aktivitas produksi yang umumnya 

berfokus pada satu atau dua industri, klaster ini merupakan perkumpulan 

perusahaan disuatu wilayah yang menggeluti suatu bidang yang sama, 

kemudian saling mendukung dalam situasi persaingan. (Kuncoro, 2007). 

Porter mengemukakan bahwa kluster industri merupakan sekelompok 

perusahaan yang saling berhubungan terkait suatu bidang dan sama-sama 

saling melengkapi. Ciri- ciri klaster meliputi ( Haris, 2014) : 

1. Komonalitas/Keserupaan/Kebersamaan/Kesatuan(Comonality), yang 

dimana sifat dari bisnis tersebut sama dan  saling berkaitan antara satu 

dengan yang lainnya. 

2. Konsentrasi (Concetration), terdapatnya sekelompok bisnis yang 

sudah terkonsentrasi serta melakukan proses interaksi 

3. Konektivitas (Connectivity), terdapatnya organisasi yang saling 

terkait, dengan bermacam-macam bisnis yang berbeda dan bersifat 

menggantungkan. 

 b. Pengelompokan Industri 

    Industri dapat dikelompokan melalui beberapa pendekatan. 

Indonesia mengelompokkan industri bedasarkan beberapa hal 

diantaranya komoditas, skala dan hubungan arus produk dari industri 

tersebut (Dumairy, 1997) 
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 Macam-macam industri  di Indonesia dilihat bedasakan kondisi 

di wilayah negara itu, tingkat teknologi dan tingkat perkembangan daerah. 

Lendo (2014) mengemukakan, Industri dapat diklasifikasikan sebagai 

industri bedasarkan  bahan baku yang terdiri dari, industri ekstraktif yaitu 

industri yang bahan bakunya berasal dari alam misalnya industri 

pertanian, industri nonekstraktif, yang merupakan industri bersifat 

pengolahan sepertri industri kain, industri fasilitatif yang merupakan 

industri jasa, kemudian industri bedasarkan tenaga kerja misalnya  industri 

rumah tangga (merupakan industri yang menggunakan tenaga kerja 

sedikit  dengan modal yang tidak besar), industri kecil (industri yang  

jumlah tenaga kerjanya 5-19 orang), industri sedang (industri yang  

memiliki modal cukup besar berjumlah tenaga kerja 20-99 orang) dan 

industri besar  (merupakan industri yang menggunakan modal besar dan 

memiliki tenaga kerja lebih dari 100 orang)   

c. Industri Kreatif 

    Howkins (2013) mengemukakan bahwa produk kreatif adalah 

barang ekonomi, layanan, atau pengalaman yang dihasilkan dari nilai 

kreativitas. Sedangkan ekonomi kreatif merupakan seuatu sistesm 

produksi, baik  penggunaan mapun pertukaran produk yang memiliki nilai 

kreatif.   Industri kreatif telah dicanangkan oleh pemerintah sejak tahun 

2009.  Industri ini diyakini mampu menggerakaan sektor riil ditengah 

melambatnya  perekonomian pasca krisis global. Melalui inpres pada 

tahun 2009  menunjukan bahwa pemerintah pusat maupun pemerintah 
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daerah dapat  turut  mendukung perkembangan ekonomi yang 

berlandaskan kreatifitas dan keterampilan bakat individu tersebut 

(Wicaksono dan Nuvriasari, 2012).  

    Industri kreatif merupakan sekelompok unit usaha yang 

memanfaatkan daya kreatifitas dan keterampilan dari golongan individu 

dengan tujuan menciptakan lapangan pekerjaan. Pemerintah Indonesia 

mengklasifikasikan 14 subsektor yang termasuk kedalam industri kreatif 

diantaranya (Kementrian Perdagangan, 2008): 

1. Periklanan  

Merupakan sektor  kreatif  yang berkaitan dengan proses 

kreasi, produksi, distribusi iklan yang dihasilkan.contohnya iklan 

yang berada di media elektronik televisi dan radio maupun cetak 

seperti surat kabar, majalah, dan koran. 

2. Arsitektur 

Merupakan sektor  kreatif yang berkaitan dengan jasa desain 

yang meliputi wilayah pembangunan, misalnya perencanaan tata 

kelola taman dan desain interior.  

3. Pasar barang seni  

    Merupakan sektor kreatif  yang berkaitan dengan penjualan 

barang-barang yang memiliki nilai estetika, ciri khas dan memiliki 

daya nilai jual yang tinggi, arena tersebut meliputi pasar, swalayan dan 

internet. Alat yang diperjual belikan  bisa seperti hiasan yang terbuat 

dari natural fiber, batu dan lainnya. 
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4. Kerajinan 

              Merupakan sektor kreatif yang melibatkan pengrajin yang 

memiliki daya kreatifitas tinggi dalam menghasilkan produk kerajinan 

yang unik dan menarik. Bahan-bahan dalam pembentukkan kerajinan 

sangat beraneka ragam seperti halnya batu, serat alam,  rotan, bambu, 

kayu dan bahan  logam (emas, perak, tembaga, perunggu). 

5.  Desain 

Merupakan sektor kreatif  yang berkaitan dengan kreasi 

bermacam-macam kreasi desain, pemasaran dan pengepakkan. 

6. Fesyen 

 Merupakan sektor kreatif yang berhubungan dengan kreasi   

desain pakaian, dan hal-hal lain yang bersangkutan dengan fesyen. 

7. Video, Film dan Fotografi 

           Merupakan sektor kreatif  yang berkitan  dengan kreasi 

pembuatan film, foto dan, video, penulisan script. 

8. Permainan Interaktif 

   Merupakan sektor kreatif yang berkaitan dengan kreativitas   

pembuatan sampai dengan penyaluran permainan media elektronik 

yang memanfaatkan komputer dan video untuk tujuan menghibur dan 

berhubungan dengan edukasi. 
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9. Musik 

Merupakan sektor kreatif yang berkaitan dengan  musik seperti 

halnya pembuatan lagu, rekaman suara. 

10. Seni pertunjukan 

            Merupakan sektor kreatif yang berhubungan pertunjukan yang 

berkaitan dengan seni  misalnya teater. 

11. Penerbitan dan Percetakan 

  Merupakan  sektor kreatif yang berkaitan dengan berbagai 

bidang kepenulisan seperti halnya penerbitan buku, novel, jurnal dan 

majalah. 

12.  Layanan komputer dan piranti lunak 

         Merupakan sektor kreatif yang berkaitan dengan 

pengembangan teknologi informasi termasuk jasa layanan komputer.  

13. Televisi dan radio 

    Merupakan sektor kreatif yang berkaitan dengan usaha 

kreasi produksi dan acara televisi seperti halnya games, kuis reality 

shows infotaiment. 

14. Riset dan pengembangan 

        Merupakan sektor kreatif yang berkaitan dengan usaha 

inovatif   dengan cara menemukan penemuan teknologi dan 

diterapkannayan penemuan tersebut perbaikan dan modifikasi produk 

yang nantinya berhubungan dengan bidang pemasaran.  
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3.Konsep Strategi 

Strategi adalah tujuan jangka panjang suatu perusahaan, yang 

memiliki keterkaitan dengan program, dan pengalokasian sumber daya 

(Chandler, 1962 dalam Rangkuti, 2015).    

a. Tipe-tipe strategi 

Menurut Rangkuti, (2014). Pada prinsipnya strategi dapat  

dikelompokan bedasarkan tiga  tipe strategi, yaitu: 

1. Strategi manajemen 

Merupakan strategi yang orientasi pengembangan strateginya 

bersifat makro dapat dilakukan oleh manajemen dengan orientasi 

pengembangan strategi secara makro. Contohnya strategi 

pengembangan produk, strategi penetapan harga, strategi akuisisi, 

strategi pengembangan pasar. 

2. Strategi Investasi 

Merupakan strategi yang berhubungan dengan investasi, 

seperti pilihan pengusaha untuk melakukan penetrasi pasar, strategi 

bertahan atau lainnya.  

3. Strategi Bisnis 

Merupakan Strategi yang berhubungan dengan kegiatan 

orientasi manajemen seperti halnya strategi pemasaran, strategi 

produksi, strategi organisasi. Dalam suatu perusahaan terdapat tiga 

strategi diataranya, (Hayes dan Wheelwright, 1984 dalam Tjiptono, 

2008) 

1. Strategi level Korporasi 
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     Merupakan suatu strategi yang dirumuskan untuk mengatur 

kegiatan operasi bisnis, untuk organisasi bisnis yang memiliki unit 

bisnis lebih dari satu. 

2. Strategi level unit bisnis 

Merupakan strategi yang diarahkan pada kegiatan bisnis 

tertentu. 

3. Strategi level fungsional 

Merupakan strategi kerangka dalam fungsi manajemen yang  

berfungsi mendukung unit bisnis. 

  4. Produksi 

     Produksi merupakan aktivitas penghasil output. Faktor-faktor 

produksi dapat  dibedakan menjadi empat golongan yaitu tanah, tenaga kerja, 

modal, dan keahlian kewirausahaan yang dilihat melalui fungsi produksi 

Cobb-Douglass adalah sebagai berikut (Budi dan Parajanti, 2011):  

Q =𝑇 𝐾𝛼𝐿
1−𝛽

 

        Dimana : 

     Q =  Tingkat produksi  

      K  = jumlah stok modal 

     L = jumlah tenga kerja 

        𝛼 = pertambahan output yang diciptakan oleh pertambahan satu unit  

              produk 

    𝛽 = pertambahan output yang diciptakan oleh satu unit pertambahan    

                   tenaga   kerja. 
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 Faktor-faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi dibagi 

menjadi dua jenis (Tri Basuki & Prawoto, 2014) : 

a. Faktor produksi tetap (Fixed factor of production),   

Merupakan  faktor produksi yang tidak akan habis dan tidak dipengaruhi 

oleh kuantitas produk yang dihasilkan misalnya seperti bangunan, tanah. 

b.Faktor produksi variabel (Variabel factor of production),  

  Merupakan faktor produksi yang sifatnya mudah habis, serta besar 

pemakainaanya sangat berkaitan dengan kuantitas produk yang dihasilkan 

misalnya bahan baku. 

5.Modal 

         Dalam arti sempit modal merupakan sejumlah nilai uang yang memiliki 

kegunaan untuk membelanjai semua keperluan usaha. Sedangkan dalam arti 

luas modal memiliki definisi benda-benda seperti tanah, gedung, mesin-mesin, 

alat-alat perkakas dan barang produktif yang dipergunakan untuk kegiatan 

usaha (Sriyadi, 1991). Modal dapat dibedakan menjadi beberapa macam yaitu 

(Sriyadi, 1991) : 

a. Modal Tetap (Fixed capital),  

        Modal tetap memiliki pengertian, semua benda-benda modal yang 

dipergunakan dalam waktu yang lama bersifat jangka lama dan bersifat terus 

menerus yang digunakan untuk kegiatan produksi, seperti tanah, gedung, 

mesin alat-alat perkakas lain dan sebagainya. 
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b. Modal  Bekerja (working capital) 

          Modal bekerja memiliki pengertian, yakni modal yang 

dipergunakan untuk mendapatkan operasi perusahaan seperti bahan 

pembelian dasar  dan bahan habis pakai,  membiayai upah dan gaji, 

membiayai pengiriman dan trasportasi, biaya penjualan reklame dan 

sebagainya. Menurut Riyanto (1999) modal terdiri dari dua bagian yakni: 

1. Modal Asing 

       Modal asing merupakan suatu modal yang berasal dari luar     

  perusahaan yang sifatnya sementara bekerja di dalam perusahaan dan bagi 

perusahaan yang bersangkutan. Modal tersebut merupakan utang yang 

pada saatnya harus dibayarkan kembali. Modal asing terdiri dari tiga 

macam: 

a) Modal asing atau utang jangka pendek merupakan modal yang 

paling jangka waktunya selama setahun. 

b) Modal asing atau utang  jangka menengah yaitu modal asing yang 

jangka waktunya antara 1 tahun sampai dengan 10 tahun. 

c) Modal asing jangka panjang, yaitu merupakan modal asing  yang 

jangka waktunya lebih dari 10 tahun. 

2. Modal Sendiri 

    Modal sendiri memiliki pengertian, merupakan suatu modal yang 

tertanam di dalam perusahaan untuk jejak waktu yang tidak tentu 

lamanya. Modal sendiri terbagi menjadi dua bagian: 

a) Modal Intern  
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               Merupakan modal yang dihasilkan dari keuntungan perusahaan. 

b) Modal Ekstern 

Merupakan modal yang berasal dari pemilik perusahaan. 

6. Sumber Daya Manusia 

 Pembangunan tidak hanya dilihat dari aspek pertumbuhan ekonomi saja, 

melainkan dilihat dari pengembangan sumber daya manusia yang bersifat 

terampil juga sangat diperlukan mengingat  industri tidak terlepas dari 

kepemilikan SDM yang memiliki daya kreatifitas sebagai penggerak industri 

sehingga menghasilkan produk yang memilki daya saing. Bedasarkan Undang-

undang no. 13 ketenagakerjaan, tenaga kerja merupakan setiap orang yang 

mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan jasa baik untuk 

memenuhi kebutuhan sendiri maupun kebutuhan masyarakat 

(Kemenperin.go.id). Pengembangan SDM merupakan usaha yang 

dipergunakan untuk peningkatan skill dan moral manusia yang dapat dilakukan 

dengan pendidikan dan pelatihan  (Hasibuan, 2007). Terdapatnya kebijakan 

pokok dalam upaya peningkatan kualitas hidup sumber daya manusia  

(Mulyadi, 2014) diantaranya  : 

a.Peningkatan kualitas fisik individu (Individual Fisycal Quality), hal ini 

meliputi jasmani, rohani, motivasi gizi sandang dan pemukiman yang sehat. 

b.Peningkatan kualitas keterampilan, untuk  menghasilkan sumber daya yang  

produktif. 

c.Peningkatan kualitas sumber daya dalam bidang pengetahuan dan teknologi 

serta berwawasan lingkungan. 
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 d.Peningkatan pranata serta adanya penetapan hukum yang meliputi       

kelembagaan,   perangkat dan aparat, dan kepastin hukum. 

B. Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahuludapat memuat berbagai penelitian yang dilakukan oleh 

peneliti lain baik dalam bentuk jurnal, skripsi, dan tesis. Penelitian yang ada 

mendasar pada pemikiran penulis untuk dapat menyelesaikan penyusunan 

skripsi. Adapun penelitianya sebagai berikut: 

 

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

 

No Penulis, Tahun, 

Judul Penelitian 

Metode 

Penelitian 

Hasil  

Peneltian 

Perbedaan 

1. Ayie Eva Yuliana, 

2013, Strategi 

Pengembangan 

Industri Kecil 

Kerajinan Genteng di 

Kabupaten Kebumen 

 

SWOT, 

Matriks IE 

 

Kekuatan utama 

industri adalah 

kualitas produknya. 

Kelemahan utama 

adalah sulitnya  

menambah modal 

kerja.  

Peluangnya   adalah 

perkembangan 

teknologi yang 

semakin modern  

sementara ancaman 

utamanya adalah 

regenerasi tenaga 

kerja produktif sulit, 

perumusan 

alternatif  strategi 

dengan 

menggunakan 

matriks IE, SWOT 

 

 

Objek 

penelitian, 

lokasi 

penelitian, 

metode QSPM 

dan PLC 

(Product Life 

Cycle) 
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Lanjutan Tabel 2.1 

 
2. Barkah Fitriadi, 

Soekarto, 

Sunarti, 2013, 

Strategi 

Bersaing: Suatu 

Kajian 

Perumusan 

Guna Meraih 

Keunggulan 

Kompetitif (Studi 

pada 

P.T 

Ongkowidjojo, 

Malang) 

 

 

Metode 

analisis 

struktural 

industri, 

analisis EFAS, 

analisis IFAS, 

Analisis 

SWOT, 

Matrik 

Internal 

Eksternal, 

Matrik Grand 

Strategi. 

Menerapkan 

strategi bertahan 

dengan strategi 

biaya rendah 

dalam kebijakan 

bersaingnya,  yang 

berkonsentrasi 

pada perbaikan 

sumber daya alam 

dan 

penyempurnaan 

produk, serta 

mempertahankan 

citra dari produk 

dan 

menjadikannya 

basis pemasaran 

yang lekat dan 

kuat di kawasan 

Madura 

dibandingkan 

produk yang lain 

 

Objek penelitian, 

lokasi penelitian, 

menggunakan  

metode analisis 

QSPM dan PLC 

(Product Life 

Cycle) 

3. Fitri Agustina, 

Nuzullis Lailatul 

Kamalia, 2012, 

Perumusan 

Strategi 

Pengembangan 

Produk Kurma 

Salak bedasarkan 

Analisis Product 

Life Cycle (PLC) 

dan SWOT 

Metode 

Analisis 

SWOT, PLC, 

dan QSPM 

Hasil QSPM 

Menunjukan 

strategi tertinggi 

adalah strategi 1 

(S1) dengan nilai 

TAS 3,40 yaitu 

memperluas 

daerah pemasaran. 

pengesahan 

copyright , 

mencantumkan 

tanggal expired. 

Bedasarkan 

Product Life Cycle 

(PLC), masuk 

kedalam fase 

growth 

 

Objek penelitian, 

lokasi penelitian, 

metode SWOT dan 

QSPM 
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Lanjutan Tabel 2.1 

 
4. Hanny Ayu Dianiffa, 

2015, Strategi 

Pengembangan 

Industri Mocaf di 

Kabupaten Gunung 

Kidul 

Analisis SWOT 

dan Analisis 

Strategi 

Bersaing 

 

Hasil analisis SWOT 

menunjukan bahwa 

dalam Industri Mocaf 

Kabupaten Gunung 

Kidul berada di posisi 

strategi pertumbuhan. 

Sedangkan analisis 

stretegi bersaing 

menunjukan tidak ada 

pesaing dalam 

industri Mocaf 

objek 

penelitian, 

lokasi 

penelitian, 

metode , 

SWOT dan 

QSPM , PLC 

5. Jauhar Banriadi 

Munir, Hendang 

Setyo Rukmi, Abu 

Bakar, 2015, Strategi 

Pengembangan 

UMKM Tepung 

Mocaf CV Karunia 

Mahacita 

Menggunakan 

Matriks Perumusan 

Strategi. 

 

Matriks IFAS, 

EFAS, SWOT, 

QSPM 

Meningkatkan 

produksi pada skala 

yang ekonomis 

sehingga menurunkan 

biaya perunit, 

meningkatkan 

kualitas produk dan 

pelayanan konsumen. 

Objek 

penelitian, 

lokasi 

penelitian, 

metode  

SWOT dan 

QSPM , PLC 

6. Tazkiyah Ainul 

Qolbi, 2015, Strategi 

Bersaing Pemasaran 

Produk Kerajinan 

Gerabah di Desa 

Wisata Kasongan 

Kabupaten Bantul 

dalam Menghadapi 

Masyarakat Ekonom 

Asean (MEA)  

Tahun 2015   

 

Analisis SWOT 

dan PLC 

Bedasarkan analisis 

SWOT, Sentra 

Kerajinan Gerabah 

Kasongan berada di 

kuadran satu yang 

atinya memiliki 

kuadran dan peluang. 

Sedangkan 

bedasarkan hasil dari 

PLC siklus daur 

hidup produk berada 

pada tahapan 

maturity 

(kedewasaan). 

Objek 

penelitian, 

lokasi 

penelitian, 

metode 

SWOT dan 

QSPM 
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Yuliana (2013) dengan judul penelitian Strategi Pengembangan Industri 

Genteng di Kabupaten Kebumen, menggunakan analisis SWOT dan matriks IE, 

menghasilkan penelitian bahwa kekuatan utama industri genteng di Kabupaten 

Kebumen adalah kualitas dari produk genteng. Kelemahan utama adalah sulitnya 

menambah modal kerja, sedangkan peluangnya adalah perkembangan teknologi 

yang semakin modern, sementara ancaman utamanya adalah regenerasi tenaga 

kerja produktif sulit. Untuk perumusan alternatif strategi dengan menggunakan 

matriks IE, SWOT, dan kuadran SWOT dihasilkan strategi SO (Strenghts-

Opprtunities) yaitu dengan pengembangan pasar dan adanya inovasi produk. 

Perbedaannya penulis ialah terdapat pada objek penelitian, lokasi penelitian dan 

peneliti menggunakan metode SWOT dan QSPM, kemudian mengukur daur hidup 

kerajinan anyaman rotan dengan menggunakan konsep PLC.  

  Fitriadi, dkk (2013)  dengan judul penelitian Strategi Bersaing: Suatu Kajian 

Perumusan Strategi Pemasaran Guna Meraih Keunggulan Kompetitif Studi Pada 

PT. Ongkowidjojo, Malang, dengan menggunakan metode analisis struktural 

industri, analisis EFAS, analisis IFAS, analisis SWOT, matriks internal eksternal, 

matriks grand strategi. Hasil penelitian tersebut antara lain menerapkan strategi 

bertahan dengan strategi biaya rendah dalam kebijakan bersaingnya, yang 

berkonsentrasi pada perbaikan sumber daya alam dan penyempurnaan produk, serta 

mempertahankan citra dari produk dan menjadikannya basis pemasaran yang lekat 

dan kuat di kawasan Madura dibandingkan dengan produk-produk lain. Perbedaan 

dengan penelitian yang dilakukan saat ini adalah Objek penelitian, lokasi penelitian 

dan  menggunakan  metode analisis SWOT dan QSPM, PLC. 
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 Agustina dan Kamalia (2012) yang berjudul Strategi Pengembangan Produk 

Kurma Salak Bedasarkan Analisis Product Life Cycle (PLC) dan SWOT. 

Menggunakan metode analisis SWOT dan QSPM, kemudian PLC. Penelitian 

tersebut menghasilkan strategi memperluas daerah pemasaran produk, 

meningkatkan produksi kurma salak dengan harga yang lebih ekonomis, 

menghadirkan produk kurma salak dengan berbagai kemasan, ukuran bobot 

sehingga bisa menyesuaikan dimana pembeli ingin mengkonsumsi kurma salak, 

melakukan peramalan permintaan konsumen untuk meminimalisir, produk yang 

dibuang karena kardaluarsa, Menjalin kerjasama dengan petani salak di daerah lain, 

mengembangkan tempat produksi kurma salak di daerah lain dan produk kurma 

salak didaftarkan ke dirjen hak kekayaan intelektual agar mendapatkan. Kemudian 

bedasarkan hasil QSPM  strategi terendah yaitu melakukan peramalan konsumen 

sedangan strategi tertinggi adalah memperluas daerah pemasaran. Perbedaan 

dengan penelitian yang dilakukan saat ini adalah Objek penelitian, lokasi penelitian 

serta menggunakan matriks Internal Eksernal. 

  Dianiffa (2015) dengan judul Strategi Pengembangan Industri Mocaf di 

Kabupaten Gunung Kidul. Menggunakan metode analisis SWOT dan analisis 

strategi bersaing dengan mengasilkan strategi dalam Industri Mocaf Kabupaten 

Gunung Kidul berada di posisi strategi pertumbuhan. Sedangkan analisis strategi 

bersaing menunjukkan tidak ada pesaing dalam industri Mocaf. Perbedaan dengan 

penelitian yang dilakukan saat ini adalah Objek penelitian, lokasi penelitian dan  

menggunakan  metode analisis SWOT dan QSPM, PLC. 
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 Munir, dkk (2015) dengan judul  penelitian Strategi Pengembangan UKM 

Tepung Mocaf CV Karunia Mahacipta menggunakan matriks perumusan strategi. 

Metode analisis yang digunakan adalah meningkatkan produksi pada skala yang 

ekonomis sehingga menurunkan biaya perunit, meningkatkan kualitas produk dan 

pelayanan konsumen, dan meningkatkan kegiatan promosi. Perbedaan dengan 

penelitian yang dilakukan saat ini adalah Objek penelitian, lokasi penelitian dan  

menggunakan  metode analisis SWOT dan QSPM, PLC. 

Qolbi (2015) dengan judul penelitian Strategi Bersaing Pemasaran Produk 

Kerajinan Gerabah di Desa Wisata Kasongan Kabupaten Bantul dalam Menghadapi 

Masyarakat Ekonom Asean (MEA)  Tahun 2015. Hasil penelitian menujukan 

bahwa  Sentra Kerajinan Gerabah Kasongan berada di kuadran satu yang atinya 

memiliki kuadran dan peluang. Sedangkan bedasarkan hasil dri PLC siklus daur 

hidup produk berada pada tahapan maturity (kedewasaan). Perbedaan dengan 

penelitian yang dilakukan saat ini adalah Objek penelitian, lokasi penelitian dan  

menggunakan  metode analisis SWOT dan QSPM, dan matriks internal eksternal 

 

 

 

 

 

. 

 

 



28 
 

 
 

C. Model Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  
 

Gambar 2.1 

Model Penelitian 
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