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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Gambaran Umum Perusahaan 

Tahun 1976 Ny.So Kiem Bwee dibantu oleh suaminya Tn.Tjia King Hon 

mencoba membuat makanan kecil dirumah tinggalnya di jalan Grajen No 39 

Semarang, untuk dijual di pasar gang baru dan ternyata laku. Semulanya Ny.So 

Kiem Bwee membuat beberapa macam makanan seperti lapis, wajik, siomay, 

bakcang dan sate. Seiring berjalannya waktu ternyata bakcang dan sate yang 

banyak diminati oleh para pembeli. Akhirnya hanya bakcang dan sate yang 

diproduksi dan dikembangkan sampai hari ini.  

 Ny.So Kiem Bwee mempunyai 2 putra dan 1 putri, putri tunggalnya 

mempunyai nama yaitu Aniang. Beliau rajin sekali membantu orang tuanya setiap 

hari. Oleh karena itu sepeninggalan orang tuanya, Aniang melanjutkan usaha 

orang tuanya. Dari perolehan bahan baku, memproduksi hingga memasarkan 

bakcang dan satenya. Aniang tinggal melanjutkan dan memperluas daerah 

pemasarannya, dengan dibantu oleh 2 orang karyawannya yang sudah bekerja 

disana sejak Ny.So Kiem Bwee masih memproduksi makanan. Tempat produksi 

KI.EM Grajen sekaligus tempat tinggal Aniang dan juga karyawannya. 

 Bahan baku yang digunakan untuk membuat bakcang adalah sebagai 

berikut ketan, daging, bumbu dapur, daun pring untuk membungkus bakcang, dan 

tali agel untuk menali bakcang. Sedangkan bahan baku untuk membuat sate 

adalah daging, bumbu dapur, brambang, bawang, jintan, lada, garam, gula jawa, 
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kecap, dan tidak ketinggalan juga tusuk sate. KI.EM Grajen menyediakan varian 

rasa bakcang yang beragam yaitu ada rasa original,  rasa telur asin pedas,rasa 

sayur, rasa jamur, dll. KI.EM Grajen juga menyediakan varian ukuran bakcang 

yaitu ukuran kecil, sedang, dan besar. Harga untuk ukuran kecil yaitu 5000 rupiah, 

untuk ukuran sedang 10.000 rupiah, dan untuk ukuran besar 15.000 rupiah. Untuk 

harga sate ukuran kecil 3.000 rupiah, ukuran sedang 5.000 rupiah. KI.EM Grajen 

bisa membuat bakcang dan sate kurang lebih 200 tusuk per hari, bisa juga lebih 

tergantung pesanan dari para pelanggan. Proses produksinya juga masih memakai 

alat-alat tradisional. 

 

4.2 Gambaran Umum Responden 

 Data penelitian ini didapatkan dari sembilan responden dengan jabatan dan 

pembagian tugas yang berbeda-beda, sehingga penilaian didapatkan dari berbagai 

sudut pandang. Sembilan responden tersebut adalah : 

1. Ibu Aniang sebagai pemilik 

Beliau merupakan generasi kedua sebagai pemilik sekaligus orang yang 

berperan sangat penting dalam KI.EM Grajen. Beliau yang meneruskan 

dan menjalankan usaha KI.EM Grajen ini. Ibu Aniang yang mengelola dan 

mengurus semua yang dibutuhkan di KI.EM Grajen mulau dari pengadaan 

bahan bakunya, mengatur keuangan, memproduksi bakcang KI.EM 

Grajen, sampai pemasaran bakcang KI.EM Grajen.  
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2. Ibu Tri sebagai karyawan 

Ibu Tri atau lebih akrab di panggil mbok Tri sudah ikut bekerja di KI.EM 

Grajen kurang lebih 35 tahun. Mbok Tri ini sudah dianggap seperti 

keluarga sendiri karena lamanya ikut bekerja di KI.EM Grajen. Tugas 

mbok Tri ini membantu ibu Aniang di dalam memproduksi bakcang 

KI.EM Grajen dari pembuatan sampai menjualnya dipasar gang baru. 

 

3. Ibu Yem sebagai karyawan 

Ibu Yem ini juga mendapat sebutan mbok Yem sama seperti mbok Tri, 

mbok Yem juga sudah dianggap seperti keluarga sendiri karena sampai 

dengan hari ini sudah membantu di KI.EM Grajen selama kurang lebih 40 

tahun di bagian produksi. 

 

4. Konsumen sejumlah 6 orang 

Konsumen dipilih berdasarkan frekuensi membeli produk KI.EM Grajen 

sejumlah minimal 3 kali dalam seminggu.  
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4.2.1 Responden Berdasarkan Umur dan Gender 

Responden berdasarkan umur dan gender sebagai berikut : 

 

Tabel 4.2.1 

Tabel Silang 

 

 

 

    Sumber : data primer yang diolah , 2018. 

Berdasarkan tabel silang diatas, diketahui total laki-laki berjumlah 

4 dan perempuan berjumlah 5. Laki-laki yang berumur 19-37 ada 2 

orang dan laki-laki yang berumur 37-55  juga ada 2 orang. 

Sedangkan perempuan yang berumur 19-37 ada 1 orang dan 

perempuan yang berumur 37-55 ada 4 orang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frekuensi Presentase Frekuensi Presentase

Laki-Laki 2 22% 2 22% 4

Perempuan 1 11% 4 44% 5

Umur 

Gender

19-37 37-55

Total
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4.2.2 Responden Berdasarkan Frekuensi Membeli 

Responden berdasarkan frekuensi membeli adalah sebagai berikut : 

 

Tabel 4.2.2 

Responden Berdasarkan Frekuensi Membeli 

No Keterangan Jumlah Presentase 

1 3 kali dalam seminggu 2 33,4% 

2 4 kali dalam seminggu 3 50,1% 

3 5 kali dalam seminggu 1 16,7% 

Total 6 100% 

Sumber : data primer yang diolah, 2018. 

Berdasarkan tabel diatas, konsumen yang melakukan pembelian 

minimal 3 kali dalam seminggu berjumlah 2 orang presentasenya 

33,4% , 4 kali dalam seminggu berjumlah 3 orang presentasenya 

50,1% , dan 5 kali dalam seminggu berjumlah 1 orang 

presentasenya 16,7%. 
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4.3.  Variabel SWOT 

Variabel SWOT pada definisi operasional didapatkan dari hasil 

kuesioner pra survey yang sudah dijawab oleh para responden. Dari 

hasil tersebut diketahui kekuatan dan kelemahan serta peluang dan 

ancaman yang dimiliki KI.EM Grajen. 

Variabel SWOT KI.EM Grajen sebagai berikut : 

1. Kekuatan (Strengh) 

a. Kualitas produk yang bagus 

Bakcang KI.EM Grajen selalu mengutamakan kualitas, dari 

bahan bakunya selalu dipilih yang bagus dan selalu baru, dan 

bentuk bakcang yang rapi. Karena bakcang KI.EM Grajen 

menyadari menjual produknya tidak hanya dalam waktu yang 

pendek tetapi dalam waktu berjangka panjang. 

b. Variasi rasa yang beraneka ragam 

Bakcang KI.EM Grajen menyediakan variasi rasa yang 

beraneka ragam yaitu ada rasa originial berisi daging cacah, 

ada bakcang isi telur asin pedas, ada bakcang isi daging 

gelondong jamur, ada juga berisi sayuran untuk vegetarian. 

c. Pelayanan yang baik kepada pelanggan 

KI.EM Grajen masih menganut kata-kata pembeli adalah raja. 

Maka KI.EM Grajen melayani semua pelanggannya dengan 

baik, pelanggan membeli banyak atau sedikit tetap dilayani 

sesuai dengan permintaan. 
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d. Lokasi strategis 

Lokasi bakcang KI.EM Grajen cukup strategis dan mudah 

ditemukan, karena berada dekat dengan jalan besar sebagai 

pusat perdagangan, sehingga tidak kesulitan untuk menemukan 

tempatnya. 

2. Kelemahan (Weakness) 

a. Tempat kurang bersih 

KI.EM Grajen memang berada di tempat yang mudah 

ditemukan, tapi jalan menuju kesana masih sempit hanya bisa 

dilewati sepeda motor berjajar tiga, kalau pembeli membawa 

mobil harus diparkirkan di tepi jalan raya. Ditambah dengan 

menempati bangunan kuno juga dapur tempat memproduksi 

bakcang masih memakai peralatan yang lama sehingga 

terkesan kurang bersih. 

 

b. Promosi kurang menarik 

Promosi bakcang KI.EM Grajen saat ini masih memakai istilah 

getok tular yang artinya informasi yang disampaikan dari mulut 

ke mulut, tapi seiring berkembangnya zaman sekarang 

menggunakan media sosial seperti instagram. Promosi yang 

dilakukan di instagram dengan cara mengupload foto-foto 

bakcang KI.EM Grajen. Foto-foto yang diupload hanya itu itu 

saja sehingga menjadi kurang menarik. 
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3. Peluang (Opportunity) 

a. Bakcang KI.EM Grajen dapat diperoleh di Surabaya 

Bakcang KI.EM Grajen bisa dinikmati warga surabaya karena 

ada penjual di Surabaya yang tiap 2 minggu sekali membuka 

PO untuk bakcang KI.EM Grajen disana. Semakin hari 

semakin banyak orang Surabaya yang menikmati bakcang 

KI.EM Grajen. Bakcang KI.EM Grajen  dibawa ke surabaya 

dengan jasa transportasi travel, pengepackan bakcang cukup 

dimasukkan di dalam dos saja, karena bakcang KI.EM Grajen 

tahan di suhu ruangan selama 24 jam setelah melalui dua kali 

penghangatan. Pesanan yang ke Jakarta juga ada tapi tidak 

serutin pesanan ke Surabaya, karena pengiriman yang ke 

jakarta biasanya tidak dijual lagi tapi dikonsumsi sendiri. 

Bakcang KI.EM Grajen juga pernah dibawa ke sumatra, kalau 

yang ini harus di freezer dulu sampai beku baru dipacking di 

sterofom. Pemesannya membawa sendiri dengan transportasi 

pesawat terbang. 

b. Dapat diperoleh di pusat oleh-oleh di Semarang 

Bakcang KI.EM Grajen juga bisa didapatkan di pusat oleh-oleh 

di Semarang. Kalau di pusat oleh-oleh ini sistem penjualannya 

konsinyasi atau titip jual, jadi yang dibayar yang laku aja. 

Karena di toko pusat oleh-oleh mayoritas titip jual barang-

barangnya. Bakcang KI.EM Grajen juga pernah beberapa kali 
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mengikuti bazar festival makanan tujuannya untuk lebih 

mendekat lagi kepada penggemar bakcang di Semarang. 

4. Ancaman (Threats) 

a. Ada pesaing yang memiliki rasa yang sama enaknya 

Bakcang KI.EM Grajen tidak takut adanya pesaing yang sama 

enaknya, meskipun sama enaknya pasti memiliki kelebihan 

yang berbeda-beda. Oleh karena itu bakcang KI.EM Grajen 

tetap menjaga cita rasa bakcangnya, tidak berubah sedikitpun 

dari dulu hingga sekarang. KI.EM Grajen menyadari bahwa 

para pembeli bakcangnya jeli akan cita rasa bakcangnya. 

b. Ada pesaing dengan nama dan produk yang sama 

Bakcang KI.EM Grajen menyadari banyak bermunculan 

pembuat bakcang baru menggunakan nama yang sama. 

Contohnya bakcang kiem, bakcang kim. Maka untuk 

membedakan supaya para pelangganya tidak keliru, maka 

bakcang KI.EM Grajen membuat plastik bungkus yang dicetak 

nama semula KIEM tanpa titik menjadi KI.EM dengan titik, 

membuat MMT untuk membedakan dengan bakcang kiem dan 

kim lainnya. 
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4.4. Matrik IFAS 

Berikut ini adalah tabel matrik IFE yang di peroleh dari KI.EM Grajen dimana 

pemberian bobot dan rating dilakukan oleh pemilik usaha. 

Tabel 4.4.1 

Matrik IFAS 

Faktor Strategi Internal Bobot Rating Bobot X Rating 

KEKUATAN 

1. Kualitas produk yang 

bagus 

2. Variasa rasa yang 

beraneka ragam 

3. Pelayanan yang baik 

kepada pelanggan 

4. Lokasi strategis 

 

0,20 

 

0,20 

 

0,20 

 

0,20 

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

 

0,80 

 

0,80 

 

0,80 

 

0,80 

KELEMAHAN 

1. Tempat kurang bersih 

2. Promosi kurang 

menarik 

 

0,10 

0,10 

 

3 

2 

 

0,30 

0,20 

TOTAL 1,0  3,70 

              Sumber : data primer yang diolah, 2018. 

 Dari tabel IFE diatas, diketahui total skor bobot usaha ini memiliki skor 

3,70 yang menyimpulkan bahwa internal dari usaha ini kuat. Kualitas produk 

yang bagus, varian rasa yang beragam, pelayanan yang baik, lokasi strategis 

merupakan faktor yang menunjang keberhasilan usaha tersebut. Disisi lain faktor 

yang harus diperhatikan seperti tempat kurang bersih maka tempat harus bersih 

supaya nyaman dipandang dan promosi kurang menarik maka promosi harus 

menarik di kemudian hari. 

 



44 
 

 
 

4.5. Matrik EFAS 

Berikut ini adalah tabel matrik EFE yang diperoleh dari KI.EM Grajen dimana 

pemberian bobot dan rating dilakukan oleh pemilik usaha. 

Tabel 4.5.1 

Matrik EFAS 

Faktor Strategi Eksternal Bobot Rating Bobot X Rating 

PELUANG 

1. Bakcang KI.EM 

Grajen dapat 

diperoleh di Surabaya 

2. Dapat diperoleh di 

pusat oleh-oleh di 

Semarang 

 

0,35 

 

0,35 

 

 

 

4 

 

4 

 

1,40 

 

1,40 

 

 

ANCAMAN 

1. Ada pesaing yang 

memiliki rasa yang 

sama enaknya 

2. Ada pesaing dengan 

nama dan produk 

yang sama 

 

0,15 

 

0,15 

 

2 

 

2 

 

0,30 

 

0,30 

TOTAL 1,0  3,40 

 Sumber : data primer yang diolah, 2018. 

 

 Berdasarkan tabel EFE diatas, skor bobot usaha ini 3,40 yang 

mengindikasikan usaha ini telah memanfaatkan peluang yang ada dengan baik, 

tetapi persaingan juga ketat karena ada pesaing yang memiliki rasa yang sama 

enaknya dan pesaing dengan nama dan produk yang sama. 
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4.6. Matrik IE 

Berdasarkan hasil skor bobot total IFE (3,70) dan EFE (3,40) maka matrik IE 

yang dihasilkan adalah : 

Tabel 4.6.1 

Matrik IE 

      IFE 

 Kuat         Rata-rata       Lemah 

                              3.0 - 4.0        2.0 - 2.99      1.0 - 1.99 

         3.0      2.0             1.0 

            4.0 

Tinggi 

3.0-4.0 

            3.0 

Sedang 

2.0-2.99 

            2.0 

Rendah 

1.0-1.99 

            1.0

  

EFE 

Dari hasil matrik IE diatas, posisi KI.EM Grajen berada di sel I yang 

bisa digambarkan sebagai tumbuh dan membangun (Grow and Build). 

Strategi yang cocok adalah Intensive atau Integration. Strategi ini yang 

nantinya akan menjadi strategi alternatif bagi KI.EM Grajen. Strategi 

I II III 

IV V VI 

VII VIII IX 
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Intensive adalah strategi yang melakukan usaha yang intensif untuk 

meningkatkan posisi persaingan perusahaan melalui produk yang ada. 

Strategi ini meliputi strategi penetrasi pasar, strategi pengembangan 

produk, dan strategi pengembangan pasar, Sedangkan strategi 

Integration adalah strategi agar perusahaan melakukan pengawasan yang 

lebih terhadap pemasok atau pesaing baik melalui merger,akuisisi, atau 

membuat perusahaan sendiri 
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4.7. Matrik SWOT 

Dari analisis SWOT pada KI.EM Grajen terdapat beberapa item diantara 

nya ada kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Dari beberapa 

item tersebut terdapat beberapa strategi-strategi diantara nya meliputi 

strategi SO, strategi WO, strategi ST, strategi WT. Berikut ini adalah 

tabel Matrik SWOT : 

Tabel 4.7.1 

Matrik SWOT 

 Strength-Kekuatan : 

1. Kualitas produk 

yang bagus 

2. Variasi rasa yang 

beraneka ragam 

3. Pelayanan yang 

baik 

4. Lokasi Strategis 

Weakness-Kelemahan 

: 

1. Tempat kurang 

bersih 

2. Promosi 

kurang 

menarik 

 

Opportunity-

Peluang : 

1. Bakcang 

KI.EM 

Grajen dapat 

diperoleh di 

Surabaya 

2. Dapat 

diperoleh 

dipusat oleh-

oleh di 

Semarang 

Strategi SO : 

1. Memanfaatkan 

pusat oleh-oleh 

yang berada di 

Semarang sebagai 

sarana pemasaran 

yang lebih luas 

lagi (S1,S2,S4,O2) 

Strategi WO : 

1. Melakukan 

promosi yang 

lebih menarik 

lagi untuk 

menjangkau 

pangsa pasar 

lebih luas lagi 

(W2,O1,O2) 

Threaths-Ancaman : 

1. Ada pesaing 

yang 

memiliki 

rasa yang 

sama 

enaknya 

2. Ada pesaing 

dengan nama 

Strategi ST : 

1. Menggunakan 

kekuatan kualitas 

produk bagus, 

variasi rasa 

beraneka 

ragam,pelayanan 

yang baik, lokasi 

strategis untuk 

Strategi WT : 

1. Promo yang 

dilakukan 

harus menarik 

lagi agar dapat 

mengambil hati 

para  

pelanggan dari 

pesaing-
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dan produk 

yang sama 

menghadapi 

pesaing yang ada 

(S1,S2,S3,S4,T1,T

2) 

pesaing yang 

ada (W2, 

T1,T2) 

 

- Strategi intensive yang cocok yaitu strategi ST dan WO : 

Strategi ST : 

a. Menggunakan kekuatan kualitas produk bagus, variasi rasa, beraneka 

ragam, pelayanan yang baik, lokasi strategis untuk menghadapi 

pesaing yang ada. 

Strategi WO : Melakukan promosi yang lebih menarik lagi untuk 

menjangkau pangsa pasar lebih luas lagi 

- Strategi Integration yang cocok yaitu strategi SO : 

Strategi SO : Memanfaatkan pusat oleh-oleh yang berada di Semarang 

sebagai sarana pemasaran yang lebih luas. 


