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4. BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1. Gambaran Umum UMKM Kandri Ethnic  

UMKM Kandri Ethnic merupakan usaha kerajinan home industri. Kandri 

berlokasi di Desa Wisata Kandri RT 03 RW 01, Gunungpati, Semarang. Usaha 

Kandri ini berdiri sejak tahun 2013 didirikan oleh Muhammad Nur Husaini. 

Usaha yang beliau bangun merupakan otodidak, dimana usaha ini menghasilkan 

produk-produk merchandise seperti baju, souvenier, patung miniatur, tas, pernak-

pernik, diorama, dsb.Kandri etnic dalam usahanya menghasilkan berbagai produk 

yang ramah lingkungan, karena produk-produk yang dihasilkan merupukan 

olahan dari limbah masyarakat,  limbah kayu dan limbah pertanian kemudian 

diolah menjadi produk kerajinan yang unik dan mengambarkan aktivitas budaya 

dan sosial masyarakat Indonesia. 

          

Gambar 4-1 Produk Kandri Ethnic 
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Omzet yang di dapat dari usaha Kandri Ethnic berkisar 3-5 juta perbulan. 

Dari hasil pendapatan tersebut dapat diketahui bahwa Kandri Ethnic dalam 

usahanya menghasilkan 90% keuntungan dan 10% penggunaan bahan baku 

(modal). Dalam produksinya Kandri Ethnic hanya memproduksi setiap ada 

pemesanan dan pemesannya tersebut dilakukan 6 bulan sebelum pengambilan, 

sehingga tidak produksi untuk setiap harinya. Kandri Ethnic memiliki 3 orang 

tenaga kerjayaitu pada bidang pemasaran, keuangan, operasi dan sumber daya 

manusia. 

 

Gambar 4-2 Struktur Organisasi Kandri Ethnic 

 

Gambar 4-3 Pemilik Kandri Ethnic 

PEMILIK USAHA 

 Muhammad Nur Husaini 

STAFF KEUANGAN 

Putri  

STAFF PEMASARAN 

Habib 

STAFF OPERASIONAL DAN SDM 

Muis 
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Dalam pemasarannya UMKM Kandri Ethnic pada awalnya masih melalui 

mulut ke mulut dan event-event bazar. Pada tahun 2014 mulai mengembangkan 

pemasaran melalui website dan media sosial (whatsapp dan instagram).  

 

Gambar 4-4 Media Social Kandri Ethnic (Instagram) 

Sehingga pada tahun 2017 mulai mendapatkan permintaan dari luar Kota 

Semarang dan permintaan dari beberapa negara luar. Kemudian pada tahun 2018 

mulai berkembang dengan memiliki outlet galeri di rumah, Kota Lama dan 

Bandara Ahmad Yani Semarang. 

4.2.Hasil Penelitian 

  4.2.1 Analisis SWOT 

Analisis SWOT ialah suatu identifikasi dari berbagai faktor secara 

sistematis untuk merumuskan strategis perusahaan. Analisis SWOT 

didasarkan pada logika dimana dilakukan untuk memaksimalkan kekuatan 

(streght) dan peluang (opportunities), namun secara bersamaan dapat 

meminimalkan kelemahan (weakness) dan ancaman (threats). Kemunculan 

faktor internal maupun eksternal, perlu diidentifikasi kemudian menilai 
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variabel-variabel yang merupakan kekuatan dan kelemahan, serta peluang 

dan ancaman bagi perusahaan.  

4.2.1.1 Analisis variabel-variabel yang menjadi kekuatan (treght), 

kelemahan (weakness), peluang (opportunity), dan ancaman (threat) 

UMKM Kandri Ethnic dalam bidang pemasaran.  

Hasil identifikasi jenis-jenis variabel dari hasil wawancara dengan 

informan, diperoleh variabel-variabel kekuatan dan kelemahan dalam 

bidang pemasaran UMKM Kandri Ethnic. Dari hasil data yang didapatkan 

kemuan data diolah untuk memperoleh bobot.  

Rumus Bobot = 
                               

                                     
 

Untuk mengukur sejauhmana kekuatan dan kelemahan yang dimiliki 

dari bidang pemasaran UMKM Kandri Ethnic ini digunakan model matriks 

Internal Factor Analysis Summary (IFAS), seperti tertera pada tabel 4.1 

 
Tabel 4-1 Matriks IFAS UMKM Kandri Ethnic dalam bidang Pemasaran 

Variabel-Variabel Internal  Bobot Rating Skor 

Pembobo

tan  

(Bobot x 

Rating ) 

Kekuatan (Strenght)    

i. Spesialisasi produk 0.07 1 0.1 

ii. Jaringan Kerjasama dan modal 

sosial 

0.05 2 0.1 

iii. Kapasitas R & D dan Inovasi 0.06 2 0.1 

iv. Pengetahuan dan Keterampilan 0.05 3 0.2 

v. Pengembangan Sumber Daya 

Manusia 

0.05 3 0.1 

vi. Kemudahan dalam memperoleh 

bahan baku 

0.06 2 0.1 

vii. Jumlah dan Kualitas tenaga kerja 

ahli yang memadai 

0.04 3 0.1 

viii. Lokasi sulam usus yang strategis 0.07 1 0.1 

ix. Produk ramah lingkungan 0.07 1 0.1 
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x. Keuangan menggunakan milik 

sendiri 

0.06 2 0.1 

xi. Menggunakan media sosial sebagai 

strategi promosi 

0.03 4 0.1 

xii. Menggunakan sosial media sebagai 

alat untuk mempromosikan produk 

baru 

0.03 4 0.1 

xiii. Produk yang ditawarkan memiliki 

keunikan tersendiri dibanding 

pesaing yang lain 

0.07 2 0.1 

xiv. Dapat membangun kepercayaan 

pelanggan melalui pelayanan sosial 

media 

0.06 3 0.2 

Total Kekuatan    1.7 

Kelemahan (Weakness)    

xv. Anggaran khusus yang dikeluarkan 

perusahaan untuk mendukung 

sarana dan prasarana teknologi 

0.06 3 0.2 

xvi. Fasilitas teknologi yang dimiliki 

perusahaan untuk melakukan 

kegiatan promosi melalui sosial 

media 

0.05 3 0.2 

xvii. Keterampilan sumber daya manusia 

yang dimiliki perusahaan 

menggunakan teknologi yang ada 

0.05 4 0.2 

xviii. Terbatasnya kegiatan promosi 

perusahaan dengan hanya 

menggunakan sosial media tanpa 

memanfaatkan situs web lainnya 

0.03 4 0.1 

xix. Kurangnya strategi penjualan 

melalui sosial media 

0.03 4 0.1 

Total Kelemahan   0.8 

TOTAL FAKTOR INTERNAL 1,00  2.5 

 

Dari hasil perhitungan IFAS menunjukkan bahwa faktor internal 

yang memiliki kekuatan utama dengan skor 0,2 adalah pengetahuan dan 

keterampilan serta dapat membangun kepercayaan pelanggan melalui 

pelayanan sosial media. Selanjutnya diikuti oleh faktor internal dengan skor 

0,1 yaitu spesialisasi produk; jaringan kerjasama dan modal sosial;  

kapasitas R&D dan inovasi; pengembangan sumber daya manusia; 

kemudahan dalam memperoleh bahan baku; jumlah dan kualitas tenaga 

kerja ahli yang memadai; lokasi sulam usus yang strategis; produk ramah 
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lingkungan; keuangan menggunakan milik sendiri; menggunakan media 

sosial sebagai strategi promosi; menggunakan sosial media sebagai alat 

untuk mempromosikan produk baru; serta produk yang ditawarkan memiliki 

keunikan tersendiri dibanding pesaing yang lain.  

Sedangkan faktor internal yang memiliki kelemahan utama dengan 

skor nilai 0,2 yaitu anggaran khusus yang dikeluarkan, perusahaan untuk 

mendukung sarana dan prasarana teknologi, fasilitas teknologi yang dimiliki 

perusahaan untuk melakukan kegiatan promosi melalui sosial media, dan 

juga keterampilan sumber daya manusia yang dimiliki perusahaan 

menggunakan teknologi yang ada. Selanjutnya diikuti dengan faktor internal 

yang memiliki kelemahan dengan skor 0,1 yaitu terbatasnya kegiatan 

promosi perusahaan dengan hanya menggunakan sosial media tanpa 

memanfaatkan situs web dan media lainnya dan juga kurangnya strategis 

penjualan melalui sosial media.  

Apabila kekuatan dan kelemahan itu dioptimalkan maka akan 

mengatasi berbagai kelemahan yang ada. Hal tersebut ditunjukkan dengan 

nilai total skor pada matriks IFAS sebesar 1,7 ≥ 0,8 yang artinya kondisi 

internal memiliki kekuatan untuk mengatasi situasi.  

Untuk faktor eksternal ditemukan variabel-variabel yang 

berpengaruh positif yaitu sebagai peluang, dan variabel-variabel yang 

berpengaruh negatif yaitu sebagai ancaman. Untuk penilaian faktor 

eksternal tersebut digunakan model matriks External Factors Analysis 

Summary (EFAS), yang tersaji pada Tabel 4.2 
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Tabel 4-2 Matriks EFAS UMKM Kandri Ethnic dalam bidang 

Pemasaran 

Variabel-Variabel Eksternal  Bobot Rating Skor 

Pembobot

an  

(Bobot x 

Rating ) 

Peluang (Opportunity)    

1. Adanya dukungan dari lembaga 

penelitian dan pengembangan 

dalam melakukan riset pasar 

atau inovasi produk 

0.06 3 0.2 

2. Adanya dukungan dari lembaga 

pendidikan dan pelatihan untuk 

meningkatkan kemampuan 

kewirausahaan  

0.06 3 0.1 

3. Adanya program sertifikasi 

produk 

0.04 3 0.1 

4. Kondisi keamanan wilayah 

yang terjamin untuk mengelola 

usaha 

0.07 1 0.1 

5. Iklim kompetisi atau persaingan 

yang kondusif dan memacu 

peningkatan kualitas 

0.06 3 0.2 

6. Animo masyarakat yang cukup 

tinggi terhadap produk yang 

diproduksi 

0.06 3 0.2 

7. Adanya dukungan promosi dan 

pemasaran produk 

0.04 4 0.2 

8. Tingkat persaingan usaha yang 

semakin tinggi 

0.06 3 0.2 

9. Adanya loyalitas konsumen  0.06 3 0.2 

10. Semakin berkembangnya 

teknologi yang dapat membantu 

kegiatan promosi 

0.05 4 0.2 

11. Semakin meningkatnya pangsa 

pasar 

0.06 3 0.2 

12. Semakin meningkatnya jumlah 

konsumen dengan 

menggunakan strategi ini 

0.05 4 0.2 

13. Semakin banyaknya jasa kurir 

online memudahkan konsumen 

untuk membeli produk online 

0.07 2 0.1 

Total Peluang   2.1 

Ancaman (Threat)    

14. Ancaman keamanan terhadap 

kejahatan sosial media 

0.06 3 0.2 

15. Persaingan dengan perusahaan 

yang lain yang menggunakan 

strategi promosi ini 

0.06 3 0.2 

16. Munculnya perusahaan lain 

yang produknya menyerupai 

0.05 3 0.1 
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produk perusahaan  

17. Ancaman penipuan yang 

mengatasnamakan perusahaan  

0.05 2 0.1 

18. Produk yang ditawarkan tidak 

sesuai dengan harapan 

konsumen 

0.05 2 0.1 

Total Ancaman   0.7 

TOTAL EKSTERNAL 1.0  2.8 

 

Hasil analisis tabel EFAS menunjukkan bahwa terdapat beberapa 

faktor yang menjadi faktor eksternal utama sebagai peluang dengan 

perolehan skor 0.2 yaitu adanya dukungan dari lembaga penelitian dan 

pengembangan dalam melakukan riset pasar atau inovasi produk, iklim 

kompetisi atau persaingan yang kondusif dan memacu peningkatan kualitas, 

animo masyarakat yang cukup tinggi terhadap produk yang diproduksi, 

adanya dukungan promosi dan pemasaran produk, tingkat persaingan usaha 

yang semakin tinggi, adanya loyalitas konsumen, semakin berkembangnya 

teknologi dapat membantu kegiatan promosi, semakin meningkatnya pangsa 

pasar, serta semakin meningkatnya jumlah konsumen dengan menggunakan 

strategi ini. Selanjutnya untuk faktor eksternal peluang dengan skor 0.1 

adalah adanya dukungan dari lembaga pendidikan dan pelatihan untuk 

meningkatkan kemampuan kewirausahaan, adanya program sertifikasi 

produk, kondisi keamanan wilayah yang terjamin untuk mengelola usaha, 

serta semakin banyaknya jasa kurir online memudahkan konsumen untuk 

membeli produk online.  

Pada hasil penelitian ini, juga dihasilkan faktor eksternal utama 

sebagai ancaman yaitu dengan perolehan skor sebanyak 0,2 yaitu ancaman 

keamanan terhadap kejahatan sosial media dan juga persaingan dengan 
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perusahaan yang lain yang menggunakan strategi promosi yang sama. 

Selanjutnya faktor eksternal sebagai ancaman dengan perolehan skor 0,1 

yaitu munculnya perusahaan lain yang produknya menyerupai produk 

perusahaan, ancaman penipuan yang mengatasnamakan perusahaan, serta 

produk yang ditawarkan tidak sesuai dengan harapan konsumen. 

Jika semua variabel atau faktor peluang yang ada dimanfaatkan 

dengan optimal maka akan dapat mengatasi berbagai ancaman yang muncul. 

Hal tersebut dapat dibuktikan dengan nilai total EFAS sebesar 2,1 ≥ 0,7 

yang berarti sistem mampu merespon situasi eksternal yang ada.  

4.2.1.2 Penerapan E-commerce website Ebay pada UMKM Kandri 

Ethnic Semarang 

Penerapan E-commerce website Ebay pada UMKM Kandri Ethnic 

Semarang ini berguna bagi perusahaan untuk dapat menggunakan kekuatan-

peluang yang dimiliki dan meminimalkan kelemahan-ancaman yang 

dihadapi. Berdasarkan semua analisis faktor internal dan eksternal dapat 

dirumuskan berbagai strategi kebijakan dalam penerapan E-commerce 

website Ebay pada UMKM Kandri Ethnic Semarang dengan menggunakan 

analisis matriks SWOT. Analisis SWOT adalah cara menganalisa faktor 

internal dan eksternal menjadi langkah strategi dalam pengoptimalan usaha 

yang lebih menguntungkan. Analisis SWOT didasarkan pada logika dengan 

memaksimalkan kekuatan (strengths) dan peluang (opportunities), namun 

secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (weakness) dan ancaman 

(threat).  
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Tabel 4-3 Matriks SWOT penerapan E-commerce Website Ebay pada 

UMKM Kandri Ethnic Semarang 

IFAS 

EFAS 

STRENGTH (S) WEAKNESS (W) 

 

 

 

1. Spesialisasi produk 

2. Jaringan Kerjasama dan 

modal sosial 

3. Kapasitas R&D dan 

Inovasi 

4. Pengetahuan dan 

Keterampilan 

5. Pengembangan Sumber 

Daya Manusia 

6. Kemudahan dalam 

memperoleh bahan baku 

7. Jumlah dan kualitas 

tenaga kerja ahli yang 

memadai 

8. Lokasi sulam usus yang 

strategis 

9. Produk ramah 

lingkungan  

10. Keuangan menggunakan 

milik sendiri 

11. Menggunakan media 

sosial sebagai strategi 

promosi 

12. Menggunakan sosial 

media sebagai alat untuk 

mempromosikan produk 

baru 

13. Produk yang ditawarkan 

memiliki keunikan 

tersendiri dibanding 

pesaing yang lain 

14. Dapat membangun 

kepercayaan pelanggan 

melalui pelayanan 

melalui sosial media 

1. Anggaran khusus yang 

dikeluarkan perusahaan 

untuk mendukung 

sarana dan prasarana 

teknologi  

2. Fasilitas teknologi yang 

dimiliki perusahaan 

untuk melakukan 

kegiatan promosi 

melalui sosial media 

3. Keterampilan sumber 

daya manusia yang 

dimiliki perusahaan 

menggunakan teknologi 

yang ada 

4. Terbatasnya kegiatan 

promosi perusahaan 

dengan hanya 

menggunakan sosial 

media tanpa 

memanfaatkan situs 

web dan media lainnya 

5. Kurangnya strategi 

penjualan melalui sosial 

media 

OPPORTUNITIES (O) 

1. Adanya dukungan dari 

lembaga penelitian dan 

pengembangan dalam 

melakukan riset pasar 

atau inovasi produk  

2. Adanya dukungan dari 

lembaga pendidikan 

dan pelatihan untuk 

meningkatkan 

kemampuan 

kewirausahaan 

3. Adanya program 

sertifikasi produk  

STRATEGI SO 

1. Melakukan peningkatan 

inovasi  dan kualitas 

yang lebih baik dari 

produk pesaing 

2. Mengembangkan 

program sertifikasi 

produk untuk 

spesifikasi produk yang 

dihasilkan  

3. Meningkatkan kegiatan 

promosi melalui sosial 

media dengna 

perkembangan 

STRATEGI WO 

1. Melakukan 

peningkatan 

keterampilan SDM 

melalui program-

program dari lembaga 

pendidikan dan 

pelatihan 

2. Menambah strategi 

penjualan atau promosi 

untuk meningkatkan 

animo masyarakat 

terhadap produk 
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4. Kondisi keamanan 

wilayah yang terjamin 

untuk mengelola usaha 

5. Iklim kompetisi atau 

persaingan yang 

kondusif dan memacu 

peningkatan kualitas 

6. Animo masyarakat 

yang cukup tinggi 

terhadap produk yang 

diproduksi 

7. Tingkat persaingan 

usaha yang semakin 

tinggi  

8. Adanya loyalitas 

konsumen 

9. Semakin 

berkembangnya 

teknologi yang dapat 

membantu kegiatan 

promosi 

10. Semakin 

meningkatnya pangsa 

pasar 

11. Semakin 

meningkatnya jumlah 

konsumen dengan 

menggunakan strategi 

ini 

12. Semakin banyaknya 

jasa kurir online 

memudahkan 

konsumen untuk 

membeli produk online 

teknologi  

4. Meningkatkan 

pelayanan yang 

memuaskan untuk 

meningkatkan 

kepercayaan konsumen  

5. Meningkatkan strategi 

pemasaran dengan 

penerapan E-commerce 

website Ebay untuk 

meningkatkan jumlah 

konsumen 

THREATS (T) 

1. Ancaman keamanan 

terhadap kejahatan 

sosial media 

2. Persaingan dengan 

perusahaan yang lain 

yang menggunakan 

strategi promosi yang 

sama  

3. Munculnya perusahaan 

lain yang produknya 

menyerupai produk 

perusahaan  

4. Ancaman penipuan 

yang 

mengatasnamakan 

perusahaan  

5. Produk yang 

ditawarkan tidak 

sesuai dengan harapan 

konsumen  

STRATEGI ST 

1. Melakukan strategi 

promosi yang berbeda 

dari pesaing dengan 

mengutamakan 

keunikan produk yang 

ditawarkan  

2. Menciptakan inovasi 

produk yang semakin 

unik dan ramah 

lingkungan dari produk 

pesaing 

3. Meningkatkan 

kesesuaian produk yang 

ditampilkan di sosial 

media dengan produk 

yang diproduksi  

STRATEGI WT 

1. Menambah strategi 

pemasaran atau 

promosi melalui 

penerapan E-

commerce website 

Ebay 

2. Menambahkan fasilitas 

sarana dan prasarana 

teknologi perusahaan 

untuk menunjang 

pemasaran produk 
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Matriks SWOT akan memberikan gambaran secara jelas bagaimana 

peluang dan ancaman eksternal yang dihadapai perusahaan untuk dapat 

disesuaikan dengan kekuatan dan kelemahan yang dimilikinya. Dari matriks 

SWOT dapat diambil beberapa strategi yaitu sebagai berikut : 

1. Strategi SO (Strength and Opportunity) 

Dibuat berdasarkan jalan pikiran perusahaan, yaitu perusahaan  

memanfaatkan seluruh kekuatan internal yang dimiliki untuk dapat 

merebut dan memanfaatkan peluang yang baik dan besar.  

2. Strategi ST (Strength and Threats) 

Strategi dengan menggunakan kekuatan yang perusahaan miliki untuk 

dapat mengatasi ancaman dari luar.  

3. Strategi WO (Weakness and Opportunities) 

Strategi ini diolah berdasarkan memanfaatkan peluang yang ada dengan 

cara meminimalkan kelemahan perusahaan.  

4. Strategi WT (Weakness and Threats) 

Strategi ini dibuat berdasarkan kegiatan yang bersifat defensive dan 

berusaha mengurangi atau meminimalkan kelemahan agar dapt 

menghindari ancaman.  

Dari hasil matriks SWOT menunjukkan terdapat beberapa strategi 

kebijakan untuk mendukung penerapan E-commerce website Ebay pada 

UMKM Kandri Ethnic Semarang, yaitu sebagai berikut.  
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1. Melakukan peningkatan inovasi produk yang semakin unik dan 

ramah lingkungan  serta kualitas yang lebih baik dari produk 

pesaing 

2. Mengembangkan program sertifikasi produk untuk spesifikasi 

produk yang dihasilkan  

3. Meningkatkan pelayanan yang memuaskan untuk meningkatkan 

kepercayaan konsumen  

4. Meningkatkan strategi pemasaran dengan penerapan E-

commerce website Ebay untuk meningkatkan jumlah konsumen 

dan animo masyarakat terhadap produk 

5. Melakukan peningkatan keterampilan SDM melalui program-

program dari lembaga pendidikan dan pelatihan 

6. Meningkatkan kesesuaian produk yang ditampilkan di sosial 

media dengan produk yang diproduksi 

7. Menambahkan fasilitas sarana dan prasarana teknologi 

perusahaan untuk menunjang pemasaran produk 

4.2.2 Diagram Analisis SWOT 

Diagram Analisis SWOT ini digunakan untuk melihat dimana posisi 

perusahaan saat ini berada. Terdapat 4 kuadran dengan kategori yang 

berbeda. Kuadran 1 merupakan situasi yang sangat menguntungkan karena 

perusahaan memiliki peluang dan kekuatan untuk dapat memanfaatkan 

peluang yang ada. Strategi yang harus diterapkan ketika perusahaan dalam 

kondisi ini yaitu mendukung kebijakan pertumbuhan yang agresif. Kuadran 
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2 yaitu ketika perusahaan sedang menghadapi berbagai ancaman, 

perusahaan masih memiliki kekuatan dari segi internal. Strategi yang harus 

dilakukam yaitu menggunakan kekuatan untuk dapat memanfaatkan peluang 

jangka panjang dengan cara strategi diversifikasi (produk/pasar). Kuadran 3 

yaitu perusahaan menghadapi peluang pasar yang sangat besar, tetapi di lain 

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

perusahaan ini adalah meminimalkan masalah-masalah internal perusahaan 

sehingga dapat merebut perluang pasar yang lebih baik. Kuadran 4 

merupakan situasi yang sangat tidak menguntungkan karena perusahaan 

tersebut sedang menghadapi berbagai ancaman dan kelemahan internal.   

Penentuan titik koordinat X, Y diperoleh dari hasil nilai kekuatan/strength 

(S), nilai kelemahan/weakness (W) , nilai peluang/opportunities (O) , dan 

nilai ancaman/threats (T).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nilai koordinat titik X = 
     

 
 

Nilai koordinat titik Y = 
     

 
 

 

1. Mendukung 

Strategi Agresif 

3. Mendukung strategi 

diversifikasi 

5. Mendukung Strategi 

Turn-around 

7. Mendukung 

Strategi Defensif 

0,7 

0,45 

Gambar 4-5 Diagram Analisis SWOT 
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Dari gambar 4.1 titik potongn diagram berada pada sumbu X,Y 

(0,45;0,7) berada pada diagram 1 dimana posisi tersebut berada pada 

kuadran 1 yaitu mendukung strategi agresif. UMKM Kandri Ethnic 

Semarang yang berada pada situasi yang menguntungkan, memiliki 

kekuatan dan peluang sehingga dapat memanfaatkan peluang yang ada. 

Strategi yang dapat diterapkan dalam kuadran 1 ini adalah mendukung 

kebijakan pertumbuhan yang agresif (growth oriented strategy). Yang 

termasuk dalam strategi agresif adalah sebagai berikut : 

1. Penetrasi pasar 

Strategi penetrasi pasar berusaha untuk meningkatkan pangsa pasar 

untuk produk atau jasa di pasar saat ini melalui upaya pemasaran yang 

lebih besar. Penetrasi pasar termasuk meningkatkan jumlah tenaga atu 

SDM, meningkatkan pengeluaran iklan, menawarkan promosi 

penjualan yang luas, atau meningkatkan upaya publisitas.  

2. Pengembangan pasar  

Pengembangan pasar akan menjadi strategi yang lebih efektif apabila 

dalam kondisi sebagai berikut.  

 Ketika saluran distribusi baru yang tersedia lebih murah dan 

mempunyai kualitas yang baik 

 Ketika sebuah organisasi sukses pada apa yang dilakukannya  

 Ketika pasar belum dimanfaatkan atau konsumen tidak jenuh. 

 Ketika sebuah organisasi mempunyai modal yang dibutuhkan 

dan sumber daya manusia untuk mengelola pasar tersebut.  
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 Ketika organisasi dengan cepat menjadi ruang lingkup yang 

global.  

3. Pengembangan produk 

Pengembangan produk akan menjadi stratedi yang lebih efektif 

apabila:  

 Ketika suatu organisasi memiliki produk yang berada dalam 

tahap siklus hidup produk. Strategi yang dilakukan dengan 

menarik pelanggan agar mencoba produk/jasa yang baru, agar 

konsumen memberikan hal yang positif terhadap produk yang 

ditawarkan.  

 Ketika sebuah organisasi bersaing pada industri yang ditandai 

dengan perkembangan teknologi yang cepat.  

 Ketika pesaing utama menawarkan produk-produk dengan 

kualitas baik dan harga yang sebanding.  

 Ketika sebuah organisasi perusahaan bersaing dalam industri 

pertumbuhan tinggi.  

 Ketika suatu organisasi perusahaan memiliki kemampuan 

untuk meneliti dan pengembangan yang sangat kuat.  

4. Integrasi horizontal  

Integrasi horizontal mengarah pada strategi untuk mencari kepemilikan 

atau meningkatkan kontrol atas pesaing perusahaan. Strategi yang dapat 

diterapkan dalam integrasi horizontal adalah peningkatan penggunaan 

integrasi horizontal sebagai strategi pertumbuhan. Merger, akuisisi, dan 
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pengambil alihan antara pesaing memungkinkan untuk meningkatkan 

skala ekonomi dan ditingkatkan transfer sumber daya dan kompetensi.  

5. Diversifikasi 

Sebagian perusahaan menyukai strategi diversifikasi untuk memanfaatkan 

sinergi sebagai berikut.  

 Mentransfer keahlian kompetitif berharga, teknologi, atau 

kemampuan lainnya dari satu bisnis yang lain.  

 Menggabungkan kegiatan bisnis terkait yang terpisah menjadi 

satu operasi untuk mencapai biaya yang lebih rendah.  

 Pemanfaatan penggunaan umum dari nama merk terkenal.  

 Kolaborasi lintas-bisnis untuk menciptakan kekuatan sumber 

daya kompetitif yang berharga dan kapabilitas. 

4.3.Pembahasan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, pada Tabel 4.1 

yaitu matriks IFAS, menunjukkan skor untuk kekuatan/strengths sebesar 1,7 

sedangkan kelemahan/weakness sebesar 0,8 sehingga hasil skor pembobotan 

total yang diperoleh sebesar 2,5. Apabila kekuatan dan kelemahan itu 

dioptimalkan maka akan mengatasi berbagai kelemahan yang ada. Hal 

tersebut ditunjukkan dengan nilai total skor pada matriks IFAS sebesar 1,7 ≥ 

0,8 yang artinya kondisi internal memiliki kekuatan untuk mengatasi situasi. 

Pada matriks EFAS yang ditunjukkan oleh Tabel 4.2, skor yang 

diperoleh untuk peluang/opportunities sebesar 2,1, sedangkan skor untuk 

ancaman/threats sebesar 0,7. Sehingga hasil total pembobotan dari matriks 
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EFAS adalah 2,8. Jika semua variabel atau faktor peluang yang ada 

dimanfaatkan dengan optimal maka akan dapat mengatasi berbagai ancaman 

yang muncul. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan nilai total EFAS sebesar 

2,1 ≥ 0,7 yang berarti sistem mampu merespon situasi eksternal yang ada. 

Berdasarkan hasil matriks SWOT menunjukkan ada tujuh alternatif 

strategi kebijakan untuk mendukung penerapan E-commerce website Ebay 

pada UMKM Kandri Ethnic Semarang, yaitu sebagai berikut.  

1. Melakukan peningkatan inovasi produk yang semakin unik dan 

ramah lingkungan  serta kualitas yang lebih baik dari produk 

pesaing 

2. Mengembangkan program sertifikasi produk untuk spesifikasi 

produk yang dihasilkan  

3. Meningkatkan pelayanan yang memuaskan untuk meningkatkan 

kepercayaan konsumen  

4. Meningkatkan strategi pemasaran dengan penerapan E-

commerce website Ebay untuk meningkatkan jumlah konsumen 

dan animo masyarakat terhadap produk 

5. Melakukan peningkatan keterampilan SDM melalui program-

program dari lembaga pendidikan dan pelatihan 

6. Meningkatkan kesesuaian produk yang ditampilkan di sosial 

media dengan produk yang diproduksi 

7. Menambahkan fasilitas sarana dan prasarana teknologi 

perusahaan untuk menunjang pemasaran produk 
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Selanjutnya dari hasil diagram SWOT 4.1 diperoleh titik koordinat 

(X,Y) yaitu (0,45;0,7) sehingga didapatkan titik potong yang berada pada 

kuadran 1 yang merupakan situasi yang sangat menguntungkan. UMKM 

Kandri Ethnic Semarang memiliki berada pada kuadran 1 yaitu strategi 

mendukung agresif. Sehingga dalam kondisi ini UMKM Kandri Ethnic 

Semarang dapat menerapkan strategi agresif yaitu penetrasi pasar, 

pengembangan pasar, pengembangan produk, integrasi horizontal dan 

diversifikasi.  

4.4.Desain Penerapan E-commerce Website Ebay Kandri Ethnic 

Semarang 

Penerapan e-commerce di Kandri Ethnic dilakukan dengan menggunakan 

website Ebay yang diperuntukan untuk konsumen yang berada di dalam 

negeri maupun di luar negeri dengan jangkauan pasar yang luas. Ebay 

merupakan website yang digunakan untuk transaksi dan informasi jual beli 

maupun lelang barang. Admin marketing akan mengunggah produr-produk 

dari Kandri Ethnic yang disertai gambar-gambar terupdate sehingga pembeli 

atau konsumen dapat memilih produk dari Kandri Ethnic. Untuk metode 

pembayaran di e-commerce Ebay ini menggunakan paypall yang merupakan 

sistem pembayaran secara elektronik atau bisa disebut sebagai rekening 

online untuk membayar transaksi pembelian online maupun penerimaan 

dana dari orang yang memiliki kartu kredit atau akun paypal. Dengan 

pembayaran penggunaan paypal ini sangat cocok karena kemungkinan 

terjadinya penipuan berkurang, sebab pemegang akun paypall natinya akan 
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diverifikasi oleh pihak paypal. Untuk biaya pengiriman dari barang yang 

dibeli konsumen akan dibebankan oleh pembeli itu sendiri dengan syarat 

dan perjanjian yang telah disepakati oleh penjual dan pembeli sebelum 

transaksi pembayaran dilakukan, baik biaya pengiriman domestik maupun 

internasional. Ebay memberikan fasilitas atau fitur yang berbeda, yang 

ditujukan untuk pembeli dan pihak penjual (seller) 

Tabel 4-4 Perbedaan Fasilitas dan Fitur Pembeli dan Penjual 

noNO PIHAK FASILITAS (FITUR) 

11  1. Pp  Penjual (seller) --- - Penerimaan Pemesanan 

--- - Live chat  

 -   - Penawawan Khusus atau Lelang harga 

  -  - Kebijakan pengembalian barang 

--- - Informasi Penerimaan Pembayaran 

     - Data produk terkait 

   - - Informasi toko/seller/usaha 

     - Pelaporan informasi dari clien 

 

22  2. Pe Pembeli (konsumen) -    - Informasi Produk 

     - Pemesanan 

     - Informasi Pembayaran 

     - Live Chat  

     - Pemberian komentar  

     - Informasi pengiriman barang 

     - Presentase feedback to seller 
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4.5 Tampilan Penerapan E-commerce Website Ebay 

4.5.1 Halaman utama Ebay 

 

Gambar 4-6 Halaman Utama Ebay 

Halaman utama Ebay merupakan halaman yang di akses pertama kali 

oleh pembeli atau penjual. Halaman utama berisi informasi dengan 

beberapa menu dan iklan. 

4.5.2 Halaman Login dan Register Account 

 

Gambar 4-7 Halaman Login dan Register Account 
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Halaman login atau Register merupakan halaman pembuatan akun 

untuk penjual atau pembeli yang akan melakukan transaksi jual beli 

melalui Ebay. 

4.5.3 Halaman Tampilan Produk  

 

 

Gambar 4-8 Halaman Tampilan Produk 
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Halaman tampilan produk merupakan halaman yang mendata atau 

listing produk seller yang akan dijual. 

 

 

4.5.4 Halaman Penawaran (lelang) 

 

Gambar 4-9 Halaman Pelelangan Produk 

Halaman Penawaran merupakan halaman transaksi penawaran pada 

suatu produk dari seller yang ditawar oleh pembeli dengan harga yang 

cocok dengan pihak diakhir transaksi. 
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4.5.5 Halaman Informasi Penjualan  

 

Gambar 4-10 Halaman Informasi Penjualan 

Halaman Informasi Penjualan adalah halaman atas jumlah dan 

keuangan transaksi dari penjualan produk-produk yang telah terjual. 

4.5.6 Informasi Produk yang Terjual 

 

Gambar 4-11 Tampilan Informasi Produk Terjual 

Halaman informasi penjualan adalah halaman yang berisi mengenai 

informasi dari transaksi produk yang terjual dari pembayaran, 
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konfirmasi pembayran, pengiriman barang, dan penerimaan barang 

sampai kepada pembeli. 

4.5.7 Halaman Informasi Akun seller  

 

Gambar 4-12 Tampilan Informasi Akun Seller 

Halaman Informasi Akun Seller adalah halaman yang berisi informasi 

dari seller meliputi; informasi bisnis, alamat seller, opsi pembayaran 

yang digunakan, akun paypal, dan sebagainya.  

4.6 Penerapan Ebay Seller 

Proses Penerapan penjualan Ebay bagi penjual 

Website Ebay  Register Account  Account Paypal  Mengisi 

Informasi Kontak  Listing produk  List Item 

Apabila ada pembeli yang melakukan transaksi tahap selanjutnya dari 

penjual adalah sebagai berikut : 

Penjual menerima email  menyiapkan barang untuk dikemas dan 

dikirim  Mencari tahu biaya pengiriman  Menginformasikan 

biaya kepada pembeli  Memverifikasi pembayaran dari pembeli. 
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4.7 Penerapan E-commerce Website Ebay yang sudah dilakukan 

UMKM Kandri Ethnic 

Dengan analisis SWOT yang telah dibahas diatas dapat dikatakan 

bahwa dengan penerapan e-commerce website Ebay pada usaha ini 

akan memberikan dampak yang baik kedepannya bagi UMKM Kandri 

Ethnic karena Kandri Ethnic memiliki kekuatan dan peluang untuk 

siap menghadapi ancaman dan kelemahan yang terjadi. Kandri Ethnic 

untuk mengembangkan usahanya telah menyetujui untuk melakukan 

pengembangan dengan penerapan e-commerce website Ebay ini dan 

telah siap menerima segala konsekuensi yang terjadi saat menjalankan 

atau menerapkan Ebay ini pada usaha nya. Pererapan Ebay yang telah 

dilakukan UMKM Kandri Ethnic masih dikatakan dalam proses. Saat 

ini proses penerapan yang sudah berjalan yaitu sampai pada 

pembuatan akun ebay, rekening online (paypal), dan mengisi daftar 

produk dari Kandri Ethnic yang tersimpan di draft seller Ebay. Dari 

penerapan tersebut yang belum dilakukan yaitu mengupload (listing 

product) atau dengan kata lain produk yang siap dijual. Penerapan ini 

belum bisa dilakukan dan dilanjutkan dikarenakan adanya kendala dari 

pihak ketiga ( bea cukai ) yang masih dalam proses pencarian jumlah 

nominal biaya bea cukai. Dari penerapan yang belum dilakukan 

tersebut pihak UMKM Kandri Ethnic akan membantu turun tangan 

dalam proses penerapan ini yang belum terselesaikan. Apabila kendala 

tersebut terselesaikan maka produk Kandri Ethnic telah siap untuk 
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dijual melalui Website Ebay. Sehingga website Ebay Kandri Ethnic 

telah aktif untuk transaksi penjualan produk.  

4.8 Kendala yang terjadi saat proses Penerapan E-Commerce Website 

Ebay pada UMKM Kandri Ethnic 

Dalam proses menjalankan penerapan E-commerce Website Ebay 

ini Kandri Ethnic mengalami beberapa kendala.  

Kendala yang pertama yaitu mengenai kualitas sumber daya 

manusia yang kurang baik dalam penerapan ebay sebagai pasar market 

internasional, dikarenakan karyawan belum mengetahui alur proses 

penjualan dan penerapan dalam Ebay. Sehingga perlu dilakukan 

pengajaran dan pelatihan sampai karyawan paham dan dapat 

melakukan transaksi dengan Ebay tersebut.  

Kendala selanjutnya yang dihadapi yaitu mengenai biaya bea cukai 

pengiriman barang dari dalam negeri ke luar negeri. Kendala ini masih 

membutuhkan beberapa informasi mengenai biaya pajak bea cukai 

yang belum jelas, sehingga butuh mecari informasi yang benar dan 

akurat. Dalam pengurusan bea cukai pemilik perusahaan ikut campur 

tangan dalam proses ini. Pemilik berencana akan berkunjung ke 

Jakarta untuk mencari informasi pengiriman dengan bea cukai dan 

mengenai syarat, ketentuan, biaya lainnya dalam melakukan transaksi 

pengiriman internasional. 
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4.9 Dampak Penerapan E-Commerce Website Ebay bagi Kandri 

Ethnic 

Apabila Kandri Ethnic telah siap dalam menerapkan E-Commerce 

Website Ebay ini dalam menjalankan usahanya akan memberikan 

dampak yang baik untuk bisnis kedepannya. Dampak bagi Kandri 

Ethnic tersebut diantaranya:  

a. Dapat memperluas jangkauan pasar sampai ke internasional 

b. Meningkatkan jumlah penjualan dan pendapatan 

c. Pemasaran yang dilakukan menjadi praktis sehingga biaya yang 

dikeluarkan menjadi berkurang 

d. Pengolahan data keuangan menjadi teratur dan terjaga 

e. Sistem pembayaran lebih praktis karena sudah menggunakan 

rekening online 

4.10 Kesiapan Kandri Ethnic 

Dalam penerapan E-Commerce Website Ebay, Kandri Ethnic telah 

menyatakan siap dalam melakukan pengembangan usahanya pada 

bidang pemasaran dengan melakukan penerapan E-Commerce Website 

Ebay. Beberapa kesiapan Kandri Ethnic dalam melakukan penerapan 

tersebut sebagai berikut : 

1. Siap menerima konsekuensi  

2. Keinginan yang kuat untuk mengembangkan pemasaran  

3. Siap merabah pasar internasional 

4. Kesiapan dalam melakukan pembayaran online  
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5. Kesiapan dalam penggunaan website sebagai transaksi penjualan 

dalam usaha Kandri Ethnic 

6. Siap melakukan pengiriman internasional 

7. Kesiapan untuk mencari berbagai informasi mengenai Ebay dan 

Bea Cukai. 

 

 

 

  


