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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1 Gambaran Umum Obyek Penelitian 

4.1.1 Gambaran Umum Whiteboard Sahabat 

 Obyek dari penelitian ini adalah Whiteboard Sahabat yang berlokasi di Jalan 

Panggung Mas 3 no 57, Semarang. Whiteboard Sahabat dipilih karena usaha ini 

mampu bertahan dalam persaingan industri papan tulis. Whiteboard Sahabat sudah 

berdiri sejak 8 tahun yang lalu dan dikelola langsung oleh Bapak Sinatra selaku 

pemilik usaha tersebut. Usaha ini bersaing dalam wilayah pasar Pulau Kalimantan. 

Whiteboard Sahabat menawarkan kualitas produk yang lebih unggul dari 

pesaingnya dengan menggunakan bahan baku triplek, pelindung siku yang 

memiliki berbagai macam warna, dan gantungan papan tulis yang menggunakan 

capstock. 

4.1.2 Gambaran Umum Responden 

Responden dalam penelitian ini adalah 1 orang pemilik, dan 2 orang 

karyawan bagian umum dan produksi Whiteboard Sahabat di Semarang yang akan 

melakukan pengisian dalam variabel kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman. 

Sedangkan 3 orang supplier (triplek, alumunium dan siku) dan 3 orang konsumen 

(toko buku) dari Whiteboard Sahabat Semarang hanya digunakan sebagai penguat 

untuk data penelitian SWOT ini. 
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Tabel 4.1 

Sampel Penelitian 

No Responden Keterangan Nama 
Jenis 

Kelamin 
Usia 

Lama 

Kerja/Kerjasama 

(tahun) 

Pendidikan 

Terakhir 

1 Pemilik Pemilik Sinatra Pria 54 8 SMA 

2 Karyawan Umum Sulanti Wanita 53 8 SMP 

Produksi Hery Pria 29 5 SMA 

3 Pelanggan Toko Buku 

Ramedia 
Iren Wanita 47 8 SMA 

Toko Buku 

Riyadh 
Royan Pria 51 8 SMA 

Toko Buku 

Malabar 
Faridh Pria 52 7 SMA 

4 Supplier Triplek 

Sumberejo 
Lena Wanita 51 7 SMA 

Sari 

Alumunium 
Indah Wanita 35 5 SMA 

Siku Sin Pria 55 8 SMP 

Sumber : Data sekunder, 2018 

Berdasarkan data pada tabel di atas, diketahui bahwa semua responden 

adalah laki-laki. Responden terdiri dari 1 orang pemilik, dan 2 orang karyawan 

bagian umum dan produksi Whiteboard Sahabat di Semarang. Selain dari pemilik 

dan karyawan Whiteboard Sahabat, responden penelitian ini juga terdiri dari 3 

orang supplier (tripleks, alumunium dan siku) dan 3 orang konsumen (toko buku) 

dari Whiteboard Sahabat Semarang. Rata-rata karyawan Whiteboard Sahabat telah 

bekerja kurang lebih 8 tahun, sedangkan pelanggan Whiteboard Sahabat telah 

berlangganan dengan Whiteboard Sahabat antara 7 tahun hingga 8 tahun. Supplier 

Whiteboard Sahabat telah bekerja sama dengan Whiteboard Sahabat selama 5-8 

tahun. 
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4.2 Variabel SWOT 

Berdasarkan hasil penelitian kepada pemilik Whiteboard Sahabat 

Semarang, didapatkan faktor internal yang mempengaruhi arah dan tindakan yang 

berasal dari internal perusahaan serta faktor eksternal perusahaan terdiri dari semua 

keadaan dan kekuatan yang mempengaruhi pilihan (opsi) strateginya dan 

menentukan situasi pesaingnya. Analisis faktor internal mengidentifikasi kekuatan 

dan kelemahan yang menjadi landasan bagi strategi perusahaan. Sedangkan analisis 

faktor eksternal mengidentifikasi peluang dan ancaman yang menjadi landasan bagi 

strategi perusahaan di masa yang akan datang. 

Berdasarkan wawancara yang dilakukan pada Bapak Sinatra sebagai 

pemilik Whiteboard Sahabat saat ini memiliki kekuatan dan peluang untuk bersaing 

di pasar whiteboard di Kalimantan. Kekuatan yang dimiliki oleh Whiteboard 

Sahabat adalah kualitas produk whiteboard yang digunakan oleh Whiteboard 

Sahabat adalah tripleks yang lebih tahan lama, berbeda dengan pesaingnya yang 

menggunakan MDF. Whiteboard Sahabat juga membuat siku pelindung whiteboard 

yang berwarna-warni yaitu merah, putih, hijau, biru tua dan biru muda, dengan 

tujuan menarik perhatian dan menjadi pembeda dari produk pesaingnya. 

Whiteboard Sahabat juga memberikan tempat penghapus untuk semua ukuran 

whiteboard yang diproduksinya, sementara perusahaan lain tidak memberikan 

tempat penghapus untuk whiteboard berukuran kecil. Gantungan papan tulis yang 

diberikan Whiteboard Sahabat juga menggunakan capstock berbeda dengan 

perusahaan lain yang menggunakan baut mata. Salah satu kekuatan utama 
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Whiteboard Sahabat juga adalah tempo pembayaran yang cukup panjang yaitu 

hingga satu bulan. 

Peluang yang dimiliki oleh Whiteboard Sahabat adalah pertumbuhan 

sekolah dan institusi pendidikan terutama di Kalimantan sehubungan dengan 

program pemerintah untuk pemerataan pendidikan membuat permintaan akan 

whiteboard meningkat. Selain itu hingga saat ini masih belum ada pabrik 

whiteboard di Kalimantan karena tingginya harga bahan baku whiteboard di 

Kalimantan.  

Namun selain kekuatan dan peluang tersebut, Whiteboard Sahabat juga 

memiliki kelemahan dan ancaman. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak 

Sinatra, kelemahan Whiteboard Sahabat adalah harga produk Whiteboard Sahabat 

yang lebih mahal dari pesaingnya karena memiki kualitas yang lebih baik. 

Kelemahan lain dari Whiteboard Sahabat adalah untuk mendistribusikan produk 

whiteboardnya, Whiteboard Sahabat masih menggunakan jasa ekspedisi karena 

masih belum memiliki truk untuk pengangkutan sendiri sehingga biaya distribusi 

meningkat dan berimbas pada harga produk. 

Ancaman yang dihadapi oleh Whiteboard Sahabat adalah saat ini pesaing 

lama yang telah eksis di pasar whiteboard masih ada di pasaran, hal ini membuat 

Whiteboard Sahabat harus menghadapi perusahaan yang telah mengerti pasar dan 

telah eksis sebelumnya. Ancaman lain yang dihadapi Whiteboard Sahabat adalah 

barrier to entry industry whiteboard yang lemah. Hal ini membuat pesaing baru 

yang masih memiliki modal fresh semakin banyak memasuki pasar whiteboard 
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sehingga membuat perusahaan lama yang telah eksis seperti Whiteboard Sahabat 

mengalami persaingan. 

Tabel 4.2 

Data Hasil Penelitian 

No Kategori Keterangan 

1 Kekuatan 1 Bahan whiteboard yang dibuat oleh Whiteboard 

Sahabat adalah triplek 

2 Siku pelindung papan tulis yang berwarna warni 

3 Memiliki tempat penghapus 

4 Gantungan papan tulis menggunakan capstock 

5 Tempo pembayaran yang lebih panjang 

2 Kelemahan 1 Harga lebih mahal dibandingkan pesaing 

2 Distribusi tergantung pihak ketiga 

3 Garansi barang tidak tersedia 

3 Peluang 1 Peningkatan jumlah sekolah di Kalimantan 

2 Tidak ada pabrik atau produsen whiteboard di 

Kalimantan 

3 Whiteboard Sahabat belum menjangkau semua wilayah 

yang ada di pasar Kalimantan 

4 Tidak semua orang berani mengambil resiko untuk 

terjun ke pasar wilayah Kalimantan 

4 Ancaman 1 Pesaing lama masih eksis di pasar whiteboard 

2 Barrier to entry industri whiteboard yang lemah 

3 Cuaca yang tidak mendukung 

Sumber : Data primer, 2018 

 

4.2.1 Tanggapan Responden terhadap Kekuatan Whiteboard Sahabat 

Berdasarkan tanggapan responden terhadap kekuatan Whiteboard Sahabat 

yang didapat dari pemilik, karyawan bagian umum dan karyawan produksi, maka 

didapatkan hasil perhitungan sebagai berikut: 
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Tabel 4.3 

Tanggapan Pemilik dan Karyawan terhadap Kekuatan Whiteboard Sahabat 

No Kekuatan Rating 

Pemilik 

Rating 

Karyawan 

1 

Rating 

Karyawan 

2 

Rata-

Rata 

Kategori 

1 Bahan whiteboard yang dibuat 

oleh Whiteboard Sahabat adalah 

tripleks 

4 4 3 3,67 Tinggi 

2 Siku pelindung papan tulis yang 

berwarna warni 

3 4 4 3,67 Tinggi 

3 Memiliki tempat penghapus 4 4 4 4,00 Tinggi 

4 Gantungan papan tulis 

menggunakan capstock 

4 4 1 3,00 Tinggi 

5 Tempo pembayaran yang lebih 3 4 4 3,67 Tinggi 

Sumber : Data primer, 2018 

Berdasarkan rating responden penelitian, faktor-faktor yang dipandang 

menjadi kekuatan Whiteboard Sahabat adalah sebagai berikut : 

1. Bahan whiteboard yang dibuat oleh Whiteboard Sahabat adalah tripleks. 

Responden merasa bahwa bahan triplek yang digunakan oleh Whiteboard 

Sahabat lebih kuat dan tahan lama dibandingkan bahan MDF yang 

digunakan oleh pesaing Whiteboard Sahabat. Hal ini karena sifat tripleks 

yang lebih keras dan lebih tahan air membuat bahan ini lebih dapat 

diandalkan daripada bahan MDF yang lebih murah. 

2. Siku pelindung papan tulis yang berwarna warni 

Responden merasa bahwa keputusan Whiteboard Sahabat menggunakan siku 

pelindung papan tulis dengan warna merah, hijau, putih, biru tua, dan biru 

muda akan membuat whiteboard buatan Whiteboard Sahabat menjadi 

berbeda dengan papan tulis pesaing dan mampu menarik perhatian dari 

konsumennya. 



 

50 

 

3. Memiliki tempat penghapus 

Responden merasa bahwa salah satu kekuatan Whiteboard Sahabat adalah 

menyertakan tempat penghapus untuk setiap ukuran papan tulisnya, 

sedangkan pesaing hanya menyediakan tempat penghapus untuk papan tulis 

berukuran besar saja. Hal ini merupakan keunggulan karena pembeli merasa 

membeli produk yang kecil pun mendapatkan perlakuan yang sama dengan 

produk yang besar. 

4. Gantungan papan tulis menggunakan capstock 

Whiteboard Sahabat menggunakan capstock untuk gantungan whiteboardnya. 

Capstock merupakan material yang lebih kuat untuk penahan whiteboard 

pada dinding dibandingkan dengan pesaingnya yang menggunakan baut 

lubang yang mudah kendor dan berubah ukurannya. 

5. Tempo pembayaran yang lebih panjang 

Responden merasa bahwa Whiteboard Sahabat mampu melayani pesanan 

dengan memberikan tempo pembayaran yang lebih panjang dibandingkan 

dengan pesaingnya yaitu satu bulan sejak whiteboard diterima oleh 

konsumen sehingga pembeli lebih nyaman melakukan pembelian di 

Whiteboard Sahabat. 

Untuk konfirmasi terhadap hasil rating pihak internal perusahaan, maka 

dilakukan penyebaran kuesioner kepada konsumen dan supplier untuk mengetahui 

tanggapan mengenai kekuatan dari Whiteboard Sahabat, dengan hasil sebagai 

berikut: 
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Tabel 4.4 

Tanggapan Konsumen dan Suplier terhadap Kekuatan Whiteboard Sahabat 

No Keterangan 1 (STS) 2 (TS) 3 (S) 4 (SS) Total 

Skor 

Rata-

Rata 

Keterangan 

F S F S F S F S 

1 Bahan whiteboard 

yang dibuat oleh 

Whiteboard 

Sahabat adalah 

tripleks 

0 0 1 2 3 9 2 8 19,00 3,17 Tinggi  

2 Siku pelindung 

papan tulis yang 

berwarna warni 

0 0 1 2 2 6 3 12 20,00 3,33 Tinggi  

3 Memiliki tempat 

penghapus 

0 0 0 0 2 6 4 16 22,00 3,67 Tinggi  

4 Gantungan papan 
tulis menggunakan 

capstock 

0 0 2 4 0 0 4 16 20,00 3,33 Tinggi  

5 Tempo pembayaran 

yang lebih panjang 

0 0 0 0 3 9 3 12 21,00 3,5 Tinggi 

 

Berdasarkan tanggapan konsumen dan supplier atas faktor-faktor yang 

dipandang menjadi kekuatan Whiteboard Sahabat adalah sebagai berikut : 

1. Bahan whiteboard yang dibuat oleh Whiteboard Sahabat adalah tripleks. 

Konsumen dan supplier setuju bahwa bahan tripleks yang digunakan oleh 

Whiteboard Sahabat lebih kuat dan tahan lama dibandingkan bahan MDF 

yang digunakan oleh pesaing Whiteboard Sahabat. Hal ini karena sifat 

tripleks yang lebih keras dan lebih tahan air membuat bahan ini lebih dapat 

diandalkan daripada bahan MDF yang lebih murah. 

2. Siku pelindung papan tulis yang berwarna warni 

Konsumen dan supplier setuju bahwa keputusan Whiteboard Sahabat 

menggunakan siku pelindung papan tulis dengan warna merah, hijau, putih, 

biru tua, dan biru muda akan membuat whiteboard buatan Whiteboard 
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Sahabat menjadi berbeda dengan papan tulis pesaing dan mampu menarik 

perhatian dari konsumennya. 

3. Memiliki tempat penghapus 

Konsumen dan supplier setuju bahwa salah satu kekuatan Whiteboard Sahabat 

adalah menyertakan tempat penghapus untuk setiap ukuran papan tulisnya, 

sedangkan pesaing hanya menyediakan tempat penghapus untuk papan tulis 

berukuran besar saja. Hal ini merupakan keunggulan karena pembeli merasa 

membeli produk yang kecil pun mendapatkan perlakuan yang sama dengan 

produk yang besar. 

4. Gantungan papan tulis menggunakan capstock 

Konsumen dan supplier setuju capstock yang digunakan oleh Whiteboard 

Sahabat sebagai gantungan whiteboardnya merupakan bahan yang lebih 

kuat dibandingkan baut lubang. Capstock merupakan material yang lebih 

kuat untuk penahan whiteboard pada dinding dibandingkan dengan 

pesaingnya yang menggunakan baut lubang yang mudah kendor dan 

berubah ukurannya. 

5. Tempo pembayaran yang lebih panjang 

Konsumen dan supplier setuju bahwa Whiteboard Sahabat mampu melayani 

pesanan dengan memberikan tempo pembayaran yang lebih panjang 

dibandingkan dengan pesaingnya yaitu satu bulan sejak whiteboard diterima 

oleh konsumen sehingga pembeli lebih nyaman melakukan pembelian di 

Whiteboard Sahabat. 
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4.2.2 Tanggapan Responden terhadap Kelemahan Whiteboard Sahabat 

Berdasarkan tanggapan responden terhadap kelemahan Whiteboard Sahabat 

yang didapat dari pemilik, karyawan bagian umum dan karyawan produksi, maka 

didapatkan hasil perhitungan sebagai berikut: 

Tabel 4.5 

Tanggapan Pemilik dan Karyawan terhadap Kelemahan Whiteboard Sahabat 
No Kelemahan Rating 

Pemilik 

Rating 

Karyawan 

1 

Rating 

Karyawan 

2 

Rata-

Rata 

Kategori 

1 Harga lebih mahal dibandingkan 

pesaing 

2 2 4 2,67 Tinggi  

2 Distribusi tergantung pihak ketiga 4 2 2 2,67 Tinggi  

3 Garansi barang tidak tersedia 3 3 4 3,33 Tinggi  

Sumber : Data primer, 2018 

Berdasarkan tanggapan responden penelitian, faktor-faktor yang dipandang 

menjadi kelemahan Whiteboard Sahabat adalah sebagai berikut : 

1. Harga lebih mahal dibandingkan pesaing 

Responden merasa bahwa harga whiteboard produksi Whiteboard Sahabat lebih 

mahal 25% dibandingkan dengan rata-rata pesaingnya. Sebagai contohnya 

adalah untuk harga whiteboard dengan ukuran 30 cm x 50 cm, rata-rata 

pesaing menjual dengan harga Rp. 17.500 sedangkan Whiteboard Sahabat 

menjual dengan harga Rp. 22.000. Hal ini membuat pelanggan yang 

berorientasi pada harga murah lebih memilih membeli produk pesaing. 

2. Distribusi tergantung pihak ketiga 

Responden merasa bahwa saat ini untuk melakukan pengiriman atau distribusi 

produk whiteboardnya ke konsumen, Whiteboard Sahabat masih 

menggunakan jasa ekspedisi untuk melakukan pengiriman karena belum 
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memiliki truk yang representatif untuk melakukan pengiriman keluar pulau, 

sedangkan rata-rata perusahaan pesaing telah memiliki truk sendiri dengan 

kapasitas besar. Hal ini membuat Whiteboard Sahabat masih 

menggantungkan diri pada pihak ketiga untuk mengantar barang, sehingga 

ketika harga ongkos angkut meningkat secara tiba-tiba namun harga produk 

sudah terlanjur disepakati, maka Whiteboard Sahabat yang harus 

menanggung selisih ongkos kirim tersebut. 

3. Garansi barang tidak tersedia 

Responden merasa bahwa pada saat proses pengiriman barang, pihak papan tulis 

Whiteboard Sahabat tidak memberikan garansi ketika terjadi kerusakan 

selama proses pengiriman. Pihak ekspedisi pun juga tidak bertanggung 

jawab ketika terjadi kerusakan barang. Hal ini membuat sebagian pelanggan 

berpikir ulang dalam melakukan pembelian produk. 

Untuk konfirmasi terhadap hasil rating pihak internal perusahaan, maka 

dilakukan penyebaran kuesioner kepada konsumen dan supplier untuk mengetahui 

tanggapan mengenai kelemahan dari Whiteboard Sahabat, dengan hasil sebagai 

berikut: 
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Tabel 4.6 

Tanggapan Konsumen dan Suplier terhadap Kelemahan Whiteboard 

Sahabat 

No Keterangan 1 (STS) 2 (TS) 3 (S) 4 (SS) Total 

Skor 

Rata-

Rata 

Keterangan 

F S F S F S F S 

1 Harga lebih 

mahal 
dibandingkan 

pesaing 

0 0 1 2 2 6 3 12 20,00 3,33 Tinggi  

2 Distribusi 

tergantung 

pihak ketiga 

0 0 1 2 2 6 3 12 20,00 3,33 Tinggi  

3 Garansi barang 

tidak tersedia 

0 0 0 0 1 3 5 20 23,00 3,83 Tinggi  

 

Berdasarkan tanggapan konsumen dan supplier atas faktor-faktor yang 

dipandang menjadi kelemahan Whiteboard Sahabat adalah sebagai berikut : 

1. Harga lebih mahal dibandingkan pesaing 

Konsumen dan supplier merasa setuju bahwa harga whiteboard produksi 

Whiteboard Sahabat lebih mahal 25% dibandingkan dengan rata-rata 

pesaingnya. Sebagai contohnya adalah untuk harga whiteboard dengan 

ukuran 30 cm x 50 cm, rata-rata pesaing menjual dengan harga Rp. 17.500 

sedangkan Whiteboard Sahabat menjual dengan harga Rp. 22.000. Hal ini 

membuat pelanggan yang berorientasi pada harga murah lebih memilih 

membeli produk pesaing. 

2. Distribusi tergantung pihak ketiga 

Konsumen dan supplier merasa setuju bahwa saat ini untuk melakukan 

pengiriman atau distribusi produk whiteboardnya ke konsumen, Whiteboard 

Sahabat masih menggunakan jasa ekspedisi untuk melakukan pengiriman 
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karena belum memiliki truk yang representatif untuk melakukan pengiriman 

keluar pulau, sedangkan rata-rata perusahaan pesaing telah memiliki truk 

sendiri dengan kapasitas besar. Hal ini membuat pelanggan tidak dapat 

memperkirakan dengan pasti datangnya barang karena Whiteboard Sahabat 

sendiri tergantung dari pihak penyedia jasa angkutan. 

3. Garansi barang tidak tersedia 

Konsumen dan supplier merasa setuju bahwa pada saat proses pengiriman 

barang, pihak papan tulis Whiteboard Sahabat tidak memberikan garansi 

ketika terjadi kerusakan selama proses pengiriman. Pihak ekspedisi pun 

juga tidak bertanggung jawab ketika terjadi kerusakan barang. Hal ini 

membuat sebagian pelanggan berpikir ulang dalam melakukan pembelian 

produk. 

4.2.3 Tanggapan Responden terhadap Peluang Whiteboard Sahabat 

Berdasarkan tanggapan responden terhadap peluang Whiteboard Sahabat 

yang didapat dari pemilik, karyawan bagian umum dan karyawan produksi, maka 

didapatkan hasil perhitungan sebagai berikut: 
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Tabel 4.7 

Tanggapan Pemilik dan Karyawan terhadap Peluang Whiteboard Sahabat 
No Peluang Rating 

Pemilik 

Rating 

Karyawan 

1 

Rating 

Karyawan 

2 

Rata-

Rata 

Kategori 

1 Peningkatan jumlah sekolah di 

Kalimantan 

3 3 4 3,33 Tinggi 

2 Tidak ada pabrik atau produsen 

whiteboard di Kalimantan 

4 3 3 3,33 Tinggi 

3 Whiteboard Sahabat belum 

menjangkau semua wilayah yang 

ada di pasar Kalimantan 

3 4 3 3,33 Tinggi 

4 Tidak semua orang berani 

mengambil resiko untuk terjun ke 

pasar wilayah Kalimantan 

2 4 4 3,33 Tinggi 

Sumber : Data primer, 2018 

Berdasarkan tanggapan responden penelitian, faktor-faktor yang dipandang 

menjadi peluang bagi Whiteboard Sahabat adalah sebagai berikut : 

1. Peningkatan jumlah sekolah di Kalimantan. 

Responden menyatakan bahwa saat ini terjadi peningkatan jumlah sekolah 

formal yang ada di Kalimantan, sekolah-sekolah merupakan pemesan 

whiteboard terbanyak di Kalimantan sehingga ketika terjadi peningkatan 

jumlah sekolah, maka peluang untuk terjadinya peningkatan permintaan 

whiteboard juga semakin meningkat.  

2. Tidak ada pabrik atau produsen whiteboard di Kalimantan. 

Responden menyatakan bahwa saat ini belum ada pabrik whiteboard yang 

berlokasi di Kalimantan. Hal ini disebabkan karena bahan baku whiteboard 

di Kalimantan lebih mahal dibandingkan di pulau Jawa sehingga belum ada 

pabrik whiteboard yang mengambil risiko membuka pabrik di Kalimantan. 

3. Whiteboard Sahabat belum menjangkau semua wilayah yang ada di pasar 

Kalimantan. 
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Responden menyatakan bahwa wilayah yang dieksplor oleh Whiteboard Sahabat 

masih wilayah Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan 

saja. Sehingga usaha Whiteboard Sahabat dapat memperluas wilayahnya 

dengan menjangkau wilayah-wilayah yang belum dieksplor seperti 

Kalimantan Barat dan Kalimantan Utara. 

4. Tidak semua orang berani mengambil resiko untuk terjun ke pasar wilayah 

Kalimantan. 

Responden menyatakan bahwa tidak semua pengusaha papan tulis berani untuk 

mengambil resiko memasuki wilayah pasar Kalimantan karena biaya 

operasional yang cukup tinggi. Sehingga hal yang paling ditakutkan oleh 

mereka yaitu ketika mereka tidak bisa menutup biaya operasional yang 

akhirnya akan mengakibatkan kerugian. 

Untuk konfirmasi terhadap hasil rating pihak internal perusahaan, maka 

dilakukan penyebaran kuesioner kepada konsumen dan supplier untuk mengetahui 

tanggapan mengenai peluang dari Whiteboard Sahabat, dengan hasil sebagai 

berikut: 
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Tabel 4.8 

Tanggapan Konsumen dan Supplier terhadap Peluang Whiteboard Sahabat 

No Keterangan 1 (STS) 2 (TS) 3 (S) 4 (SS) Total 

Skor 

Rata-

Rata 

Keterangan 

F S F S F S F S 

1 Peningkatan 

jumlah sekolah 

di Kalimantan 

0 0 0 0 3 9 3 12 21,00 3,50 Tinggi 

2 Tidak ada 

pabrik atau 

produsen 

whiteboard di 

Kalimantan 

0 0 2 4 1 3 3 12 19,00 3,17 Tinggi  

3 Whiteboard 

Sahabat belum 
menjangkau 

semua wilayah 

yang ada di 

pasar 

Kalimantan 

0 0 1 2 0 0 5 20 22,00 3,67 Tinggi  

4 Tidak semua 

orang berani 

mengambil 

resiko untuk 

terjun ke pasar 

wilayah 

Kalimantan 

0 0 1 2 0 0 5 20 22,00 3,67 Tinggi  

 

Berdasarkan tanggapan konsumen dan supplier atas faktor-faktor yang 

dipandang menjadi peluang Whiteboard Sahabat adalah sebagai berikut : 

1. Peningkatan jumlah sekolah di Kalimantan. 

Konsumen dan supplier setuju bahwa saat ini terjadi peningkatan jumlah sekolah 

formal yang ada di Kalimantan, sekolah-sekolah merupakan pemesan 

whiteboard terbanyak di Kalimantan sehingga ketika terjadi peningkatan 

jumlah sekolah, maka peluang untuk terjadinya peningkatan permintaan 

whiteboard juga semakin meningkat. Pembeli yang merupakan toko buku 
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juga perlu memiliki stock whiteboard di tokonya sehingga akan membeli 

dalam jumlah cukup banyak. 

2. Tidak ada pabrik atau produsen whiteboard di Kalimantan. 

Konsumen dan supplier setuju bahwa saat ini belum ada pabrik whiteboard yang 

berlokasi di Kalimantan. Hal ini disebabkan karena bahan baku whiteboard 

di Kalimantan lebih mahal dibandingkan di pulau Jawa sehingga belum ada 

pabrik whiteboard yang mengambil risiko membuka pabrik di Kalimantan. 

3. Whiteboard Sahabat belum menjangkau semua wilayah yang ada di pasar 

Kalimantan. 

Konsumen dan supplier setuju bahwa wilayah yang dieksplor oleh Whiteboard 

Sahabat masih wilayah Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan 

Selatan saja. Sehingga usaha Whiteboard Sahabat dapat memperluas 

wilayahnya dengan menjangkau wilayah-wilayah yang belum dieksplor 

seperti Kalimantan Barat dan Kalimantan Utara. 

4. Tidak semua orang berani mengambil resiko untuk terjun ke pasar wilayah 

Kalimantan. 

Konsumen dan supplier setuju bahwa tidak semua pengusaha papan tulis berani 

untuk mengambil resiko memasuki wilayah pasar Kalimantan karena biaya 

operasional yang cukup tinggi. Sehingga hal yang paling ditakutkan oleh 

mereka yaitu ketika mereka tidak bisa menutup biaya operasional yang 

akhirnya akan mengakibatkan kerugian. 
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4.2.4 Tanggapan Responden terhadap Ancaman Whiteboard Sahabat 

Berdasarkan tanggapan responden terhadap ancaman Whiteboard Sahabat 

yang didapat dari pemilik, karyawan bagian umum dan karyawan produksi, maka 

didapatkan hasil perhitungan sebagai berikut: 

Tabel 4.9 

Tanggapan Pemilik dan Karyawan terhadap Ancaman Whiteboard Sahabat 
No Ancaman Rating 

Pemilik 

Rating 

Karyawan 

1 

Rating 

Karyawan 

2 

Rata-

Rata 

Kategori 

1 Pesaing lama masih eksis di pasar 

whiteboard 

4 3 4 3,67 Tinggi 

2 Barrier to entry industry 

whiteboard yang lemah 

4 2 4 3,33 Tinggi 

3 Cuaca 3 4 4 3,67 Tinggi 

Sumber : Data primer, 2018 

Berdasarkan tanggapan responden penelitian, faktor-faktor yang dipandang 

menjadi ancaman bagi Whiteboard Sahabat adalah sebagai berikut : 

1. Pesaing lama masih eksis di pasar whiteboard. 

Responden menyatakan bahwa Whiteboard Sahabat harus menghadapi 

perusahaan yang telah mengerti pasar dan telah eksis sebelumnya karena 

pesaing tersebut telah bekerja di bidang papan tulis khususnya whiteboard 

lebih lama dibandingkan dengan Whiteboard Sahabat. Pesaing lama 

tersebut antara lain adalah Bintang dan Karya Sari yang telah bekerja di 

bidang papan tulis lebih dari 10 tahun sehingga lebih berpengalaman 

dibandingkan Whiteboard Sahabat. 
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2. Barrier to entry industry whiteboard yang lemah. 

Responden menyatakan bahwa Barrier to entry industry whiteboard yang lemah 

ini membuat pesaing baru yang masih memiliki modal fresh bisa memasuki 

pasar whiteboard sehingga membuat perusahaan lama yang telah eksis 

seperti Whiteboard Sahabat mengalami persaingan terutama dari sisi harga. 

Selain itu tidak adanya standart barang dari suatu whiteboard 

memungkinkan siapa saja untuk memproduksi dan memasuki pasar. 

Pesaing ini misalnya adalah whiteboard Mamoth yang baru didirikan tahun 

2015, menjual produknya dengan harga di bawah rata-rata pasar misalnya 

papan tulis dengan ukuran 30 cm x 50 cm, rata-rata pesaing menjual dengan 

harga Rp. 17.500, sedangkan Mamoth menjual seharga Rp. 16.500, 

whiteboard Sahabat sendiri menjual dengan harga Rp. 22.000. 

3. Cuaca 

Responden menyatakan bahwa Cuaca yang tidak mendukung akan menghambat 

proses pengiriman barang karena pengiriman  barang yang dilakukan oleh 

Whiteboard Sahabat melalui jalur darat dan jalur laut, terutama jalur laut. 

Ketika air laut sedang pasang atau terjadi badai, maka kapal pengirim 

enggan untuk berlayar sehingga mengakibatkan keterlambatan dalam 

proses pengiriman. 

Untuk konfirmasi terhadap hasil rating pihak internal perusahaan, maka 

dilakukan penyebaran kuesioner kepada konsumen dan supplier untuk mengetahui 

tanggapan mengenai ancaman dari Whiteboard Sahabat, dengan hasil sebagai 

berikut: 
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Tabel 4.10 

Tanggapan Konsumen dan Suplier terhadap Ancaman Whiteboard Sahabat 

No Keterangan 1 (STS) 2 (TS) 3 (S) 4 (SS) Total 

Skor 

Rata-

Rata 

Keterangan 

F S F S F S F S 

1 Pesaing lama 

masih eksis di 

pasar 

whiteboard 

0 0 1 2 4 12 1 4 18,00 3,00 Tinggi 

2 Barrier to entry 

industry 

whiteboard 

yang lemah 

0 0 2 4 2 6 2 8 18,00 3,00 Tinggi  

3 Cuaca 0 0 0 0 4 12 2 8 20,00 3,33 Tinggi  

 

Berdasarkan tanggapan konsumen dan supplier atas faktor-faktor yang 

dipandang menjadi ancaman Whiteboard Sahabat adalah sebagai berikut : 

1. Pesaing lama masih eksis di pasar whiteboard. 

Konsumen dan supplier setuju bahwa Whiteboard Sahabat harus menghadapi 

perusahaan yang telah mengerti pasar dan telah eksis sebelumnya karena 

pesaing tersebut telah bekerja di bidang papan tulis khususnya whiteboard 

lebih lama dibandingkan dengan Whiteboard Sahabat. Pesaing lama 

tersebut antara lain adalah Bintang dan Karya Sari yang telah bekerja di 

bidang papan tulis lebih dari 10 tahun sehingga lebih berpengalaman 

dibandingkan Whiteboard Sahabat. 

2. Barrier to entry industry whiteboard yang lemah. 

Konsumen dan supplier setuju bahwa Barrier to entry industry whiteboard yang 

lemah ini membuat pesaing baru yang masih memiliki modal fresh bisa 

memasuki pasar whiteboard sehingga membuat perusahaan lama yang telah 

eksis seperti Whiteboard Sahabat mengalami persaingan terutama dari sisi 
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harga. Selain itu tidak adanya standart barang dari suatu whiteboard 

memungkinkan siapa saja untuk memproduksi dan memasuki pasar. 

Pesaing ini misalnya adalah whiteboard Mamoth yang baru didirikan tahun 

2015, menjual produknya dengan harga di bawah rata-rata pasar misalnya 

papan tulis dengan ukuran 30 cm x 50 cm, rata-rata pesaing menjual dengan 

harga Rp. 17.500, sedangkan Mamoth menjual seharga Rp. 16.500, 

whiteboard Sahabat sendiri menjual dengan harga Rp. 22.000. 

3. Cuaca 

Konsumen dan supplier setuju bahwa Cuaca yang tidak mendukung akan 

menghambat proses pengiriman barang karena pengiriman  barang yang 

dilakukan oleh Whiteboard Sahabat melalui jalur darat dan jalur laut, 

terutama jalur laut. Ketika air laut sedang pasang atau terjadi badai, maka 

kapal pengirim enggan untuk berlayar sehingga mengakibatkan 

keterlambatan dalam proses pengiriman. 

4.3 Matriks Evaluasi Faktor Internal Perusahaan (IFAS)  

Matriks IFAS dibentuk dengan cara mengevalusi kekuatan dan kelemahan 

internal perusahaan. Bobot ditentukan oleh rata-rata pemilik dan staff Whiteboard 

Sahabat karena pemilik dan staff dipandang yang paling mengetahui kondisi 

perusahaan Jumlah dari seluruh bobot adalah 1,00 dengan besar kecilnya bobot 

dilakukan sesuai dengan tingkat penting tidaknya factor. 
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Tabel 4.11 

Rekap Pengisian Bobot Matriks Evaluasi Faktor Internal Perusahaan (IFAS) 
No Critical Success Factors Bobot 

Pemilik 

Bobot 

Karyawan 

1 

Bobot 

Karyawan 

2 

Rata-

Rata 

Kekuatan     

1 Bahan whiteboard yang dibuat oleh 

Whiteboard Sahabat adalah tripleks 

0,2 0,1 0,2 0,17 

2 Siku pelindung papan tulis yang berwarna 
warni 

0,1 0,2 0,1 0,13 

3 Memiliki tempat penghapus 0,1 0,1 0,1 0,10 

4 Gantungan papan tulis menggunakan 

capstock 

0,1 0,2 0,1 0,13 

5 Tempo pembayaran yang lebih panjang 0,1 0,1 0,1 0,10 

Kelemahan       

1 Harga lebih mahal dibandingkan pesaing 0,1 0,1 0,2 0,13 

2 Distribusi tergantung pihak ketiga 0,2 0,1 0,1 0,13 

3 Garansi barang tidak tersedia 0,1 0,1 0,1 0,10 

Total 1,00 1,00 1,00  

Hasil pada tabel di atas menunjukkan bahwa critical success factor yang 

dianggap terpenting oleh rata-rata responden adalah bahan whiteboard yang dibuat 

oleh Whiteboard Sahabat adalah tripleks dengan bobot 0,17 yang disusul dengan 

siku pelindung papan tulis yang berwarna warni dengan bobot 0,17 dan dari 

kelemahan adalah distribusi tergantung dari pihak ketiga dengan bobot 0,16. 

Sedangkan critical success factor yang memiliki nilai terendah adalah memiliki 

tempat penghapus, serta tempo pembayaran yang lebih panjang. Hasil ini 

menunjukkan bahwa responden merasa faktor kekuatan dari Whiteboard Sahabat 

dipandang memiliki bobot yang lebih dipertimbangkan dibandingkan dengan 

kelemahan Whiteboard Sahabat. 

Rating diberikan dengan cara membandingkan kekuatan perusahaan dengan 

rata-rata industry atau dengan pesaing utama. Semakin tinggi kekuatan perusahaan 

dibandingkan dengan rata-rata industry atau dengan pesaing utama maka ratingnya 
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akan semakin tinggi. Rating diberikan dengan cara membandingkan kelemahan 

perusahaan dengan rata-rata industry atau dengan pesaing utama. Semakin lemah 

perusahaan dibandingkan dengan rata-rata industry atau dengan pesaing utama 

maka ratingnya akan semakin tinggi. Rating diberikan dengan skala 1-4.  

Tabel 4.12 

Rating Matriks Evaluasi Faktor Internal Perusahaan (IFAS) 
No Critical Success Factors Rating 

Pemilik 

Rating 

Karyawan 

1 

Rating 

Karyawan 

2 

Modus 

STRENGTH     

1 Bahan whiteboard yang dibuat oleh 

Whiteboard Sahabat adalah tripleks 

4 4 3 4,00 

2 Siku pelindung papan tulis yang 
berwarna warni 

3 4 4 4,00 

3 Memiliki tempat penghapus 4 4 4 4,00 

4 Gantungan papan tulis 

menggunakan capstock 

4 4 1 4,00 

5 Tempo pembayaran yang lebih 

panjang 

3 4 4 4,00 

WEAKNESS     

1 Harga lebih mahal dibandingkan 

pesaing 

2 2 4 2,00 

2 Distribusi tergantung pihak ketiga 4 2 2 2,00 

3 Garansi barang tidak tersedia 3 3 4 3,00 

Sumber : Data primer, 2018 

Modus didapatkan dari jumlah yang sama dengan jumlah terbanyak, 

sedangkan jika didapatkan nilai yang sama maka dipilih nilai yang tinggi. Hasil 

perhitungan rata-rata jawaban dari responden terhadap kekuatan maupun 

kelemahan Whiteboard Sahabat menunjukkan bahwa sebagian besar responden 

memiliki prioritas yang sama dalam kekuatan maupun kelemahannya. Perhitungan 

matriks IFAS secara gabungan dapat dilihat dalam tabel 4.13 sebagai berikut : 
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Tabel 4.13 

Matriks Evaluasi Faktor Internal Perusahaan (IFAS) 
No Critical Success Factors Rata-Rata Bobot Modus Rating Bobot x Rating 

Kekuatan    

1 Bahan whiteboard yang dibuat 

oleh Whiteboard Sahabat 

adalah tripleks 

0,17 4 0,67 

2 Siku pelindung papan tulis 

yang berwarna warni 

0,13 4 0,53 

3 Memiliki tempat penghapus 0,1 4 0,40 

4 Gantungan papan tulis 

menggunakan capstock 

0,13 4 0,53 

5 Tempo pembayaran yang 

lebih panjang 

0,1 4 0,40 

Kelemahan    

1 Harga lebih mahal 

dibandingkan pesaing 

0,13 2 0,27 

2 Distribusi tergantung pihak 

ketiga 

0,13 2 0,27 

3 Garansi barang tidak tersedia 0,10 3 0,30 

Total IFAS 3,37 

Sumber : Data primer, 2018 

 

Berdasarkan skor, dapat dilihat hasilnya adalah 3,37 yang menunjukkan 

bahwa perusahaan memiliki posisi internal yang kuat. Skor ini akan dimasukkan 

dalam matriks Internal Eksternal (IE). Hasil ini menunjukkan bahwa kekuatan yang 

dimiliki oleh Whiteboard Sahabat lebih kuat dibandingkan dengan kelemahannya. 

Hasil dari matriks IFAS di atas menunjukkan bahwa skor pada kekuatan yang 

menunjukkan indikator kekuatan yang terkuat adalah bahan whiteboard yang dibuat 

oleh Whiteboard Sahabat adalah tripleks dengan dan siku pelindung papan tulis 

yang berwarna warni. Tripleks dipandang oleh responden lebih kuat dan tahan lama 

dibandingkan bahan MDF yang digunakan oleh pesaing Whiteboard Sahabat. 

Penggunaan tripleks ini membuat whiteboard yang diproduksi oleh Whiteboard 

Sahabat lebih tahan air dan dapat bertahan 2-3 tahun lebih lama dari pesaing. Selain 

itu Whiteboard Sahabat menggunakan siku pelindung papan tulis dengan warna 
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merah, hijau, putih, biru tua, dan biru muda dengan tujuan menjadi pembeda dengan 

papan tulis pesaing dan untuk menarik perhatian dari konsumennya. 

Indikator kelemahan yang paling tinggi adalah saat ini garansi barang belum 

tersedia. Pada saat proses pengiriman barang, pihak papan tulis Whiteboard Sahabat 

tidak memberikan garansi ketika terjadi kerusakan selama proses pengiriman. Pihak 

ekspedisi pun juga tidak bertanggung jawab ketika terjadi kerusakan barang. Hal 

ini menimbulkan kekhawatiran pada pelanggan karena jika ditemukan adanya 

kerusakan, pembeli harus berurusan langsung kepada pemilik kapal. Selain itu, 

indikator kelemahan lainnya adalah harga produk Whiteboard Sahabat saat ini lebih 

mahal dibandingkan dengan pesaing-pesaingnya. Mahalnya harga jasa Whiteboard 

Sahabat ini berkaitan dengan kualitas produknya yang menggunakan tripleks, 

capstock dan juga siku warna, walaupun ada sebagian konsumen yang hanya 

membandingkan nominal harga saja tanpa memperhatikan kualitas yang 

dihasilkannya. 

4.4 Matriks Evaluasi Faktor Eksternal Perusahaan (EFAS)  

Matriks EFAS dibentuk dengan cara mendaftar semua peluang dan ancaman 

yang masuk dalam critical success factors. Bobot ditentukan oleh pemilik 

Whiteboard Sahabat karena pemilik dipandang yang paling mengetahui kondisi 

perusahaan. Jumlah dari seluruh bobot adalah 1,00 dengan besar kecilnya bobot 

dilakukan sesuai dengan tingkat penting tidaknya factor.  
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Tabel 4.14 

Rekap Pengisian Bobot Matriks Evaluasi Faktor Eksternal Perusahaan (EFAS) 
No Critical Success Factors Bobot 

Pemilik 

Bobot 

Karyawan 

1 

Bobot 

Karyawan 

2 

Rata-

Rata 

Peluang     

1 Peningkatan jumlah sekolah di Kalimantan 0,1 0,2 0,2 0,17 

2 Tidak ada pabrik atau produsen whiteboard 

di Kalimantan 

0,2 0,2 0,1 0,17 

3 Whiteboard Sahabat belum menjangkau 

semua wilayah yang ada di pasar 

Kalimantan 

0,2 0,1 0,2 0,17 

4 Tidak semua orang berani mengambil 

resiko untuk terjun ke pasar wilayah 

Kalimantan 

0,1 0,1 0,1 0,10 

Ancaman     

1 Pesaing lama masih eksis di pasar 

whiteboard 

0,2 0,1 0,2 0,17 

2 Barrier to entry industry whiteboard yang 

lemah 

0,1 0,1 0,1 0,10 

3 Cuaca 0,1 0,2 0,1 0,13 

Total 1,00 1,00 1,00  

Sumber : Data primer, 2018 

 

Hasil pada tabel di atas menunjukkan bahwa critical success factor yang 

dianggap terpenting oleh rata-rata responden adalah tidak ada pabrik atau produsen 

whiteboard di Kalimantan dengan bobot 0,17 yang disusul dengan Whiteboard 

Sahabat belum menjangkau semua wilayah yang ada di pasar Kalimantan dengan 

bobot 0,17 dan Peningkatan jumlah sekolah di Kalimantan dengan bobot 0,17 dan 

dari sisi kelemahan adalah Pesaing lama masih eksis di pasar whiteboard dengan 

bobot 0,17. Sedangkan critical success factor yang memiliki nilai terendah adalah 

Tidak semua orang berani mengambil resiko untuk terjun ke pasar wilayah 

Kalimantan dan Barrier to entry industry whiteboard yang lemah dengan bobot 

0,10. Hasil ini menunjukkan bahwa responden merasa faktor peluang dari 

Whiteboard Sahabat yaitu mengembangkan penjualan merk lain di luar merk yang 
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saat ini dipandang sangat berprospek untuk masa depan dan sangat mungkin dapat 

dilakukan oleh Whiteboard Sahabat pada masa yang akan datang. 

Rating diberikan dengan cara melihat cara perusahaan dalam merespons 

peluang yang ada. Semakin baik cara perusahaan untuk merespons peluang-peluang 

yang ada maka ratingnya akan semakin tinggi. Rating diberikan dengan cara 

melihat cara perusahaan menghindari ancaman eksternal. Jika perusahaan tidak 

mampu untuk menghindari ancaman eksternal yang timbul maka ratingnya akan 

semakin tinggi. Rating diberikan dengan skala 1-4. Modus didapatkan dari jumlah 

yang sama dengan jumlah terbanyak, sedangkan jika didapatkan nilai yang sama 

maka dipilih nilai yang tinggi. 

Tabel 4.15 

Rating Matriks Evaluasi Faktor Eksternal Perusahaan (EFAS) 
No Critical Success Factors Rating 

Pemilik 

Rating 

Karyawan 

1 

Rating 

Karyawan 

2 

Modus 

OPPORTUNITY     

1 Peningkatan jumlah sekolah di 

Kalimantan 

3 3 4 3,00 

2 Tidak ada pabrik atau produsen 

whiteboard di Kalimantan 

4 3 3 3,00 

3 Whiteboard Sahabat belum 

menjangkau semua wilayah yang 

ada di pasar Kalimantan 

3 4 3 3,00 

4 Tidak semua orang berani 

mengambil resiko untuk terjun ke 

pasar wilayah Kalimantan 

2 4 4 4,00 

THREAT     

1 Pesaing lama masih eksis di pasar 

whiteboard 

4 3 4 4,00 

2 Barrier to entry industry whiteboard 
yang lemah 

4 2 4 4,00 

3 Cuaca 3 4 4 4,00 

Sumber : Data primer, 2018 

Hasil pada perhitungan matriks EFAS menunjukkan bahwa hasil jawaban 

responden memiliki kesamaan dengan setuju akan prioritas dan kondisi dari 
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peluang serta ancaman yang dimiliki oleh Whiteboard Sahabat saat ini. Rating 

dengan nilai terkecil adalah pada peluang Whiteboard Sahabat yaitu peningkatan 

jumlah sekolah di Kalimantan sedangkan rating terbesar adalah pada ancaman 

Whiteboard Sahabat yaitu Pesaing lama masih eksis di pasar whiteboard. 

Pembobotan dilakukan oleh pemilik untuk mengetahui indikator-indikator 

peluang dan ancaman mana saja yang dianggap paling penting bagi perusahaan. 

Perhitungan matriks EFAS dapat dilihat dalam tabel 4.16 sebagai berikut : 

Tabel 4.16 

Matriks Evaluasi Faktor Eksternal Perusahaan (EFAS) 
No Critical Success Factors Rata-Rata Bobot Modus Rating Bobot x Rating 

Peluang    

1 Peningkatan jumlah sekolah 

di Kalimantan 

0,17 3 0,51 

2 Tidak ada pabrik atau 

produsen whiteboard di 

Kalimantan 

0,17 3 0,51 

3 Whiteboard Sahabat belum 

menjangkau semua wilayah 

yang ada di pasar 

Kalimantan 

0,17 3 0,51 

4 Tidak semua orang berani 
mengambil resiko untuk 

terjun ke pasar wilayah 

Kalimantan 

0,1 4 0,40 

Ancaman    

1 Pesaing lama masih eksis di 

pasar whiteboard 

0,17 4 0,68 

2 Barrier to entry industry 

whiteboard yang lemah 

0,1 4 0,40 

3 Cuaca 0,13 4 0,52 

Total EFAS 3,53 

Sumber : Data primer, 2018 

 

Berdasarkan skor, dapat dilihat hasilnya adalah 3,53 yang menunjukkan 

bahwa perusahaan memiliki posisi eksternal yang kuat. Skor ini akan dimasukkan 

dalam matriks Internal Eksternal (IE). Hasil ini menunjukkan bahwa peluang 
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pengembangan bagi Whiteboard Sahabat lebih besar dibandingkan dengan 

ancaman bagi Whiteboard Sahabat. Hasil dari matriks EFAS menunjukkan bahwa 

faktor eksternal yaitu peluang dan ancaman pada Whiteboard Sahabat masuk dalam 

kategori kuat. Hal ini berarti bahwa Whiteboard Sahabat memiliki peluang ke depan 

untuk meningkatkan bisnisnya. Peluang dengan skor tertinggi dimiliki oleh 

indikator peningkatan jumlah sekolah di Kalimantan, tidak ada pabrik atau 

produsen whiteboard di Kalimantan dan Whiteboard Sahabat belum menjangkau 

semua wilayah yang ada di pasar Kalimantan. Saat ini terjadi peningkatan jumlah 

sekolah formal yang ada di Kalimantan, sekolah-sekolah merupakan pemesan 

whiteboard terbanyak di Kalimantan sehingga ketika terjadi peningkatan jumlah 

sekolah, maka peluang untuk terjadinya peningkatan permintaan whiteboard juga 

semakin meningkat.  Saat ini belum ada pabrik whiteboard yang berlokasi di 

Kalimantan. Hal ini disebabkan karena bahan baku whiteboard di Kalimantan lebih 

mahal dibandingkan di pulau Jawa sehingga belum ada pabrik whiteboard yang 

mengambil risiko membuka pabrik di Kalimantan. Wilayah yang dieksplor oleh 

Whiteboard Sahabat adalah wilayah Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, 

Kalimantan Selatan saja. Sehingga usaha Whiteboard Sahabat dapat memperluas 

wilayahnya dengan menjangkau wilayah-wilayah yang belum dieksplor seperti 

Kalimantan Barat dan Kalimantan Utara. 

Namun di sisi lain Whiteboard Sahabat mendapatkan ancaman yang cukup 

kuat juga dan belum ada strategi konkrit dari Whiteboard Sahabat untuk 

peningkatan bisnisnya di masa depan. Ancaman terbesar Whiteboard Sahabat 

adalah pada pesaing lama masih eksis di pasar whiteboard. Whiteboard Sahabat 
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harus menghadapi perusahaan yang telah mengerti pasar dan telah eksis 

sebelumnya karena pesaing tersebut telah bekerja di bidang papan tulis khususnya 

whiteboard lebih lama dibandingkan dengan Whiteboard Sahabat. Pesaing lama 

tersebut antara lain adalah Bintang dan Karya Sari yang telah bekerja di bidang 

papan tulis lebih dari 10 tahun sehingga lebih berpengalaman dibandingkan 

Whiteboard Sahabat. 

4.5 Matriks Internal – Eksternal (I-E)  

Membuat Matriks Internal – Eksternal (I-E) dengan mengukur total skor 

bobot IFAS pada sumbu x dan total skor bobot EFAS pada sumbu y dan 

mengidentifikasikan sembilan sel strategi perusahaan. Berdasarkan bobot pada 

matriks IFAS dan EFAS, didapatkan skor pada IFAS adalah sebesar 3,37 dan nilai 

EFAS sebesar 3,53. Maka matriks Internal-Eksternal sebagai contohnya adalah 

sebagai berikut: 
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Gambar 4.1 
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S

K
O

R
 T

O
T

A
L

 E
F

A
S

 

 SKOR TOTAL IFAS 

  

4,0 

Kuat 

3,0 

Rata-Rata 

2.0 

Lemah 

1.0 

 

 

Tinggi 

 

 

 

I 
II III 

 

 

Menengah 

3,0 

 

 

 

2,0 

 

 

IV 

V VI 

 

 

Rendah 

 

 

 

 

1,0 

VII VIII IX 

 

Berdasarkan hasil tersebut, maka dapat disimpulkan strategi berada pada 

kuadran I yaitu strategi tumbuh dan bangun. Strategi tumbuh dan bangun akan 

digunakan dengan cara perkenalan  produk  /  jasa  yang  ada  saat ini ke area  
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geografi yang baru dan mencari peningkatan penjualan dengan 

memperbaiki atau memodifikasi produk atau jasa saat ini.  

Strategi yang ada dalam strategi tumbuh dan bangun ini adalah: 

1. Strategi intensive:  

Strategi ini melakukan usaha-usaha yang insentif untuk meningkatkan posisi 

persaingan perusahaan melalui produk yang ada. Strategi intensif terdiri dari  

a. Strategi Pengembangan Pasar (Market Development Strategy) 

Pengembangan  pasar  meliputi  perkenalan  produk  /  jasa  yang  ada  

saat ini ke area geografi yang baru.  

b. Strategi Pengembangan Produk (Product Development Strategy 

Strategi yang mencari peningkatan penjualan dengan memperbaiki atau 

memodifikasi produk atau jasa saat ini. 

c. Strategi Penetrasi Pasar (Market Penetration Strategy 

Berusaha meningkatkan pangsa pasar untuk produk / jasa saat ini melalui 

upaya pemasaran yang lebih besar. Penetrasi pasar mencakup 

meningkatkan jumlah tenaga penjual, meningkatkan jumlah belanja 

iklan, menawarkan promosi penjualan yang ekspansif, atau 

meningkatkan usaha publisitas. 

2. Strategi Integrasi 

Strategi ini agar perusahaan melalukan pengawasan yang lebih terhadap 

distributor, pemasok dan atau pesaing, misalkan melalui merger, akuisisi, 
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atau membuat perusahaan sendiri. Strategi yang ada pada strategi integrasi 

adalah: 

a. Strategi Integrasi ke Depan (Forward Integration Strategy) 

Melibatkan akuisisi kepemilikan atau peningkatan kontrol atas 

distributor. 

b. Strategi Integrasi ke Belakang (Backward Integration Strategy) 

Strategi untuk mencari kepemilikan atau meningatkan kontrol atas 

pemasok perusahaan. strategi ini sangat cocok ketika pemasok 

perusahaan saat ini tidak dapat diandalkan /  tidak dapat memenuhi 

kebutuhan persahaan / terlalu mahal. 

c. Strategi Integrasi ke Horizontal (Horizontal Integration Strategy) 

Mengacu pada strategi yang mencari kepemilikan atau meningkatkan 

kontrol atas pesaing perusahaan, misal merger, akuisisi, atau 

pengambilan alihan antar pesaing. 

Kedua strategi tersebut tidak harus digunakan dalam perancangan matriks 

SWOT namun disesuaikan dengan kondisi bisnis yang dijalankan. Sehingga 

strategi yang digunakan dalam penelitian ini adalah strategi intensif. Alasan pemilik 

memilih strategi intensif adalah karena walaupun saat ini Whiteboard Sahabat 

masih lebih kuat dibandingkan pesaing, dan belum ada ancaman yang berarti, 

namun masa depan sulit untuk diprediksi sehingga perusahaan harus terus 

bertumbuh dengan intensif dengan cara melakukan penetrasi pasar, pengembangan 

pasar, dan pengembangan produk. Strategi ini dapat dilakukan dengan berusaha 

meningkatkan pangsa pasar untuk produk / jasa saat ini melalui upaya pemasaran 
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yang lebih besar. Penetrasi pasar mencakup meningkatkan wilayah penjualan, 

menyediakan garansi, dan memproduksi lebih banyak varian produk whiteboard.  

4.6 Matriks SWOT 

Membuat matriks SWOT dengan memasukkan faktor-faktor peluang, 

ancaman, kekuatan, dan kelemahan pada kolom yang tersedia, mengkombinasikan 

peluang, ancaman, kekuatan, dan kelemahan untuk menghasilkan strategi SO, WO, 

ST, dan WT. Berdasarkan matriks IFAS dan EFAS, maka matriks SWOT dapat 

dibentuk seperti tabel 4.17 sebagai berikut : 
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Tabel 4.17 

Matriks SWOT 

 

 

ANALISIS 

SWOT 

Strengths (S) 

S1: Bahan whiteboard yang 

dibuat oleh Whiteboard 

Sahabat adalah triplek 

S2: Siku pelindung papan 

tulis yang berwarna 

warni (merah, putih, 

hijau, biru tua, biru 

muda) 

S3: Whiteboard Sahabat 

memiliki tempat 

penghapus 

S4: Gantungan papan tulis 

menggunakan capstock 

S5: Tempo pembayaran 

whiteboard yang lebih 

panjang 

Weakness (W) 

W1: Harga Whiteboard 

Sahabat lebih mahal 

dibandingkan pesaing 

W2: Distribusi tergantung 

pihak ketiga atau jasa 

ekspedisi 

W3: Garansi whiteboard 

tidak tersedia 

Opportunities (O) 

O1: Peningkatan jumlah 

sekolah di Kalimantan 

O2: Tidak ada pabrik atau 

produsen whiteboard 

di Kalimantan 

O3: Whiteboard Sahabat 

belum menjangkau 

semua wilayah yang 

ada di pasar 

Kalimantan 

O4: Tidak semua orang 

berani mengambil 

resiko untuk terjun ke 

pasar wilayah 

Kalimantan 

Strategi S-O 

 

Strategi : Ekspansi 

wilayah pemasaran (S5, 

O3, O4) 

 

Strategi : Tender 

Whiteboard Sahabat 

sesuai spesifikasi 

sekolah (S1, S3, S4, O1) 

Strategi W-O 

 

Strategi : Memproduksi 

whiteboard di 

Kalimantan untuk 

menurunkan biaya 

distribusi (W1, W2, O2) 

 

 

Threats (T) 

T1: Pesaing lama masih 

eksis di pasar 

whiteboard 

T2: Barrier to entry 

industry whiteboard 

yang lemah 

T3: Cuaca 

Strategi S-T 

Strategi : Menekan 

pesaing dengan tempo 

pembayaran whiteboard 

yang panjang (S5, T1) 

Strategi W-T 

Strategi : Menyediakan 

garansi untuk produk 

whiteboardnya (W3, T1) 

Strategi : Membeli truk 

box untuk distribusi 

produk whiteboard (W2, 

T3) 

Sumber : Data primer, 2018 
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Berdasarkan matriks SWOT, maka dapat dirumuskan enam alternatif 

strategi menurut responden yang terdiri dari 1 orang pemilik dan 2 orang karyawan 

dari bagian umum, dan bagian produksi Whiteboard Sahabat. Berikut adalah 

analisis masing-masing strategi berdasarkan hasil diskusi antar responden. 

4.6.1 Analisis Strategi S-O 

Strategi ini menggunakan kekuatan internal perusahaan untuk meraih 

peluang-peluang yang ada di luar perusahaan. Ada dua alternatif strategi yaitu 

ekspansi wilayah pemasaran dan penjualan retail whiteboard sesuai spesifikasi 

sekolah.  

Tabel 4.18 

Strategi S-O 

Komponen Strategi yang dirumuskan 

Strength  Tempo pembayaran yang lebih 

panjang 

Ekspansi wilayah pemasaran 

Opportunity Whiteboard Sahabat belum 

menjangkau semua wilayah yang 

ada di pasar Kalimantan 

Tidak semua orang berani 

mengambil resiko untuk terjun ke 

pasar wilayah Kalimantan 

Strength  Bahan whiteboard yang dibuat 

oleh Whiteboard Sahabat adalah 

tripleks 

Tender Whiteboard Sahabat 

sesuai spesifikasi sekolah 

Memiliki tempat penghapus 

Gantungan papan tulis 

menggunakan capstock 

Opportunity Peningkatan jumlah sekolah di 

Kalimantan 
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Strategi yang dilakukan adalah ekspansi wilayah pemasaran. Whiteboard 

Sahabat berusaha mengembangkan area pemasarannya dari yang semula hanya 

pada Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Selatan saja menjadi 

ke Kalimantan Barat dan Kalimantan Utara. Strategi ini juga didukung oleh 

kekuatan Whiteboard Sahabat yang mampu memberikan tempo pembayaran lebih 

lama dibandingkan dengan pesaingnya. Whiteboard Sahabat mampu melayani 

pesanan dengan memberikan tempo pembayaran yang lebih panjang dibandingkan 

dengan pesaingnya yaitu satu bulan sejak whiteboard diterima oleh konsumen. Hal 

ini membuat Whiteboard Sahabat lebih mudah untuk membuka jalan dalam 

menjual dan memperkenalkan produk Whiteboard Sahabat pada konsumen yang 

berada di daerah karena konsumen tidak perlu langsung membayar namun dapat 

merasakan produknya terlebih dahulu. Kondisi ini didukung juga oleh tidak banyak 

orang yang berani melakukan pengambilan risiko untuk terjun ke pasar Kalimantan 

sedangkan Whiteboard Sahabat yang telah berpengalaman berani melakukannya. 

Permasalahan dari strategi ini adalah terdapat kemungkinan terjadi pelambatan 

cashflow jika terjadi pembayaran yang kurang lancar.  

Strategi lain adalah melakukan penjualan secara langsung ke sekolah-

sekolah di Kalimantan dengan sistem tender. Saat ini terjadi peningkatan jumlah 

sekolah formal yang ada di Kalimantan, sekolah-sekolah merupakan pemesan 

whiteboard terbanyak di Kalimantan sehingga ketika terjadi peningkatan jumlah 

sekolah, maka peluang untuk terjadinya peningkatan permintaan whiteboard juga 

semakin meningkat. Whiteboard Sahabat selama ini hanya mensupply ke toko buku 

maupun supplier dan pelanggannya yang melakukan penjualan ke sekolah-sekolah. 
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Whiteboard Sahabat dapat memanfaatkan peluang peningkatan jumlah sekolah di 

Kalimantan ini dengan mencoba untuk mengikuti tender pengadaan whiteboard di 

sekolah. Hal ini dapat dilakukan karena spesifikasi Whiteboard Sahabat yang 

menggunakan tripleks, memiliki tempat penghapus dan untuk gantungan papan 

tulis menggunakan capstock, sudah merupakan spesifikasi whiteboard yang 

disyaratkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Permasalahan dengan 

strategi ini adalah ada kemungkinan Whiteboard Sahabat akan bersaing dengan 

pelanggannya sendiri sehingga timbul kemungkinan Whiteboard Sahabat 

kehilangan pelanggan. 

4.6.2 Analisis Strategi W-O 

Strategi ini bertujuan untuk memperkecil kelemahan-kelemahan internal 

perusahaan dengan memanfaatkan peluang-peluang eksternal. Alternative strategi 

W-O adalah memproduksi whiteboard di Kalimantan untuk menurunkan biaya 

distribusi.  

Tabel 4.19 

Strategi W-O 

Komponen Strategi yang dirumuskan 

Weaknesses Harga lebih mahal dibandingkan 

pesaing 

Memproduksi whiteboard di 

Kalimantan untuk 

menurunkan biaya distribusi Distribusi tergantung pihak ketiga 

Opportunity Tidak ada pabrik atau produsen 

whiteboard di Kalimantan 
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Harga Whiteboard Sahabat yang lebih mahal dari pesaing diakibatkan 

karena bahan baku whiteboard yang diproduksi oleh Whiteboard Sahabat lebih baik 

dibandingkan dengan pesaingnya dan ongkos angkut yang lebih tinggi karena 

Whiteboard Sahabat tidak memiliki armada angkutan sendiri. Hal ini membuat 

adanya alternatif strategi untuk Whiteboard Sahabat membuka tempat produksi 

whiteboard di Kalimantan untuk mendekatkan antara produksi dengan 

pasar/konsumen. Dengan memproduksi whiteboard di Kalimantan, kebutuhan 

tripleks sebagai bahan baku bisa didapatkan dengan harga yang lebih terjangkau, 

sedangkan ongkos angkut yang harus dibayarkan pun tidak terlalu tinggi karena 

jarak yang dekat dan tidak perlu melalui jalan laut seperti ketika pengiriman dari 

Jawa. Permasalahan dari strategi ini adalah Whiteboard Sahabat perlu melakukan 

investasi dalam jumlah cukup besar untuk membeli atau menyewa lahan untuk 

kegiatan produksi, penyediaan peralatan dan rekrutmen karyawan.  

4.6.3 Analisis Strategi S-T 

Melalui strategi ini, perusahaan berusaha untuk menghindari atau 

mengurangi dampak dari ancaman-ancaman eksternal. Alternative strategi S-T 

adalah menekan pesaing dengan tempo pembayaran whiteboard yang panjang.  
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Tabel 4.20 

Strategi S-T 

Komponen Strategi yang dirumuskan 

Strength  Tempo pembayaran yang lebih 

panjang 

Menekan pesaing dengan 

tempo pembayaran 

whiteboard yang panjang Threat Pesaing lama masih eksis di pasar 

whiteboard 

Banyaknya pesaing lama yang masih eksis di pasar whiteboard menjadi 

suatu ancaman tersendiri bagi Whiteboard Sahabat. Whiteboard Sahabat harus 

menghadapi perusahaan yang telah mengerti pasar dan telah eksis sebelumnya 

karena pesaing tersebut telah bekerja di bidang papan tulis khususnya whiteboard 

lebih lama dibandingkan dengan Whiteboard Sahabat. Pesaing lama tersebut antara 

lain adalah Bintang dan Karya Sari yang telah bekerja di bidang papan tulis lebih 

dari 10 tahun sehingga lebih berpengalaman dibandingkan Whiteboard Sahabat. 

Namun para pesaing lama dari Whiteboard Sahabat ini hanya memberikan tempo 

pembayaran selama 1 minggu kepada pelanggannya dan sering kali men gancam 

untuk tidak mengirimkan barang kepada pelanggannya bila dalam waktu 1 minggu 

belum melakukan pembayaran. Whiteboard Sahabat dapat menggunakan kekuatan 

Whiteboard Sahabat untuk mengatasi ancaman pesaing lama ini dengan 

mempertahankan tempo pembayaran Whiteboard Sahabat yang lebih panjang dan 

tetap melayani pelanggan dengan cara mengirimkan sebagian pesanan dari 

pelanggan yang masih belum melakukan pembayaran. Diharapkan dengan 

menjalankan strategi alternatif ini, omset dari Whiteboard Sahabat akan semakin 

meningkat sedangkan hal ini pelan-pelan akan mengurangi pesanan pelanggan ke 

pesaing lama nya. Permasalahan dari strategi ini adalah jika banyak konsumen yang 
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terlambat dalam melakukan pembayaran, maka Whiteboard Sahabat dapat 

mengalami kesulitan keuangan akibat cashflow yang kurang lancar. 

4.6.4 Analisis Strategi W-T 

Strategi ini merupakan taktik untuk bertahan dengan cara mengurangi 

kelemahan internal serta menghindari ancaman. Alternative strategi W-T adalah 

menyediakan garansi untuk produk whiteboardnya dan membeli truk box untuk 

distribusi produk whiteboard.  

Tabel 4.21 

Strategi W-T 

Komponen Strategi yang dirumuskan 

Weaknesses Garansi barang tidak tersedia Menyediakan garansi untuk 

produk whiteboardnya Threat Pesaing lama masih eksis di pasar 

whiteboard 

Weaknesses Distribusi tergantung pihak ketiga Membeli truk box untuk 

distribusi produk whiteboard Threat Cuaca 

Alternatif strategi dilakukan dengan cara menyediakan garansi untuk 

produk whiteboardnyat. Saat ini pesaing lama Whiteboard Sahabat telah 

memberikan garansi bagi pelanggannya jika ditemukan kerusakan, sedangkan 

Whiteboard Sahabat saat ini tidak memberikan garansi kepada pelanggannya dan 

hanya memperbolehkan pelanggan untuk melakukan pengembalian jika ditemukan 

kerusakan saat pengiriman. Garansi yang diberikan Whiteboard Sahabat ini berupa 

garansi perbaikan, yaitu pihak Whiteboard Sahabat akan mengirimkan teknisi untuk 

melakukan perbaikan on the spot jika kerusakan yang terjadi bersifat minor seperti 

siku lepas, dan sudut tidak pas. Sedangkan jika terjadi tripleks pecah atau retak, 
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maka Whiteboard Sahabat akan melakukan penggantian setelah produk dikirim 

kembali oleh pelanggan ke Whiteboard Sahabat. Permasalahan dengan strategi ini 

adalah Whiteboard Sahabat perlu menyediakan teknisi untuk melakukan perbaikan 

dan Whiteboard Sahabat harus siap menanggung kerugian jika whiteboard tidak 

dapat diperbaiki lagi. 

Strategi lain yang dapat dilakukan adalah membeli truk box untuk distribusi 

produk whiteboard. Saat ini untuk melakukan pengiriman atau distribusi produk 

whiteboardnya ke konsumen, Whiteboard Sahabat masih menggunakan jasa 

ekspedisi untuk melakukan pengiriman karena belum memiliki truk yang 

representatif untuk melakukan pengiriman keluar pulau, sedangkan rata-rata 

perusahaan pesaing telah memiliki truk sendiri dengan kapasitas besar. Cuaca yang 

tidak mendukung akan menghambat proses pengiriman barang karena pengiriman  

barang yang dilakukan oleh Whiteboard Sahabat melalui jalur darat dan jalur laut 

akan terhambat dan ada kemungkinan whiteboard akan basah dan rusak ketika kena 

hujan karena truk pengangkut biasanya terbuka. Untuk mengatasi ancaman dan 

kelemahan ini, Whiteboard Sahabat dapat melakukan pembelian truk box sebagai 

armada pengangkutnya, dengan truk box maka Whiteboard Sahabat tidak perlu 

mengkhawatirkan mengenai whiteboard yang diangkut akan basah dan juga 

Whiteboard Sahabat dapat mengatasi masalah pengangkutan sehingga dapat 

menurunkan ongkos angkut dan meningkatkan ketepatan waktu pengiriman barang. 

Permasalahan dari strategi ini adalah Whiteboard Sahabat perlu melakukan 

investasi berupa truk box dan rekrutmen sopir yang berpengalaman dalam rute-rute 

Kalimantan. 
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4.6.5 Strategi yang sesuai 

Berdasarkan matriks SWOT, maka dapat dirumuskan enam alternatif 

strategi menurut responden yang terdiri dari 1 orang pemilik dan 2 orang karyawan 

dari bagian umum, dan bagian produksi Whiteboard Sahabat. Menurut hasil 

wawancara dengan pemilik, strategi integrasi dengan melakukan akuisisi pada 

distributor, supplier, maupun pesaing bukan merupakan strategi yang realistis untuk 

dilakukan, mengingat ukuran perusahaan distributor, supplier, maupun pesaing 

lebih besar dibandingkan dengan ukuran perusahaan Whiteboard Sahabat dan 

kondisi keuangan Whiteboard Sahabat tidak memungkinkan untuk melakukan 

akuisisi tersebut. Berikut adalah analisis masing-masing strategi berdasarkan hasil 

diskusi antar responden. 

Tabel 4.22 

Strategi yang sesuai 

Strategi Menurut Matriks IE Strategi Matriks SWOT 

Intensif Strategi Pengembangan 

Pasar 

Ekspansi wilayah pemasaran (S5, O3, 

O4), Membeli truk box untuk distribusi 

produk whiteboard (W2, T3) 

Strategi Pengembangan 

Produk 

Memproduksi whiteboard di Kalimantan 

untuk menurunkan biaya distribusi (W1, 

W2, O2), Menyediakan garansi untuk 

produk whiteboardnya (W3, T1) 

Strategi Penetrasi Pasar 

 

 

Tender Whiteboard Sahabat sesuai 

spesifikasi sekolah (S1, S3, S4, O1), 

Menekan pesaing dengan tempo 

pembayaran whiteboard yang panjang 

(S5, T1) 

 


