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Penelitian ini dilakukan di PT. Aseli Dagadu Djogja yang berlokasi di Jl Ikip PGRI No.50 

Yogyakarta. Dalam era industri sekarang ini keanekaragaman model dan mutu dari suatu 

produk menjadi satu faktor yang sangat penting dan tidak dapat dipisahkan dari proses 

keberhasilan suatu perusahaan. Tujuan dari penelitian adalah untuk mengidentifikasi dan 

menganalisis faktor internal dan faktor eksternal perusahaan yaitu kekuatan, kelemahan, 

peluang dan ancaman. Mencari posisi usaha perusahaan berdasarkan metode analisis 

SWOT dan MDTI. Menentukan strategi pengembangan produk dengan menggunakan 

analisis SWOT . strategi tersebut dilihat dari faktor eksternal dan factor internal. 

Dari hasil Analisis SWOT yang dilakukan terhadap kekuatan dan kelemahan (variabel 

internal) yang kemudian dilakukan perhitungan yang berdasarkan pada Tabel IFAS 

(Internal Strategic Factors Analysis Summary), didapat nilai total skor 3,62.  Sedangkan 

untuk perhitungan terhadap ancaman dan peluang  (variabel eksternal) yang kemudian 

dilakukan perhitungasn berdasarkan pada Tabel EFAS (External Strategic Factors Analysis 

Summary) didapatkan nilai total skor 3,00. Sehingga apabila dari kedua total nilai skor 

yang didapat dimasukkan dalam bagan analisis SWOT, posisi usaha PT. Aseli Dagadu 

Djogja berada pada kuadran 1 ( agresif ). Hal ini berarti PT. Aseli Dagadu Djogja memiliki 

peluang dan kekuatan sehingga dapat memanfaatkan peluang yang ada. Strategi yang di 

terapkan dalam kondisi ini adalah mendukung kebijakan pertumbuhan yang agresif 

(Growth oriented strategy)..  Strategi pengembangan produk yang harus di lakukan oleh 

perusahaan adalah sebagai berikut : 

     Pengembangan produk kaos dengan memperbanyak design yang  unik dan khas  

       pengembangan produk kaos dengan harga yang bervariatif. 

Pengembangan produk dengan menambahkan asesoris-asesoris yang menarik di gerai-

gerai Dagadu.  

Kata kunci : Strategi, SWOT, MDTI 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang  

 Pada masa sekarang ini teknologi berkembang begitu pesat mendorong 

perusahaan untuk tumbuh dan berkembang. Dalam hal ini tentu tidak lepas dari 

berbagai persoalan yang timbul baik dari dalam maupun dari luar perusahaan. 

Dan dalam menjamin kelangsungan hidup perusahaan, maka diperlukan suatu 

bentuk kepemimpinan yang terarah serta perencanaan yang baik. 

    Dengan era industri sekarang ini keanekaragaman model dan mutu dari 

suatu produk menjadi satu faktor yang sangat penting dan tidak dapat dipisahkan 

dari proses keberhasilan suatu perusahaan. Tuntutan konsumen atau pasar 

terhadap ketersediaan model dan mutu suatu produk yang tinggi semakin 

menunjukkan gejala yang jelas. Dimana pasar atau konsumen cenderung memilih 

suatu produk yang sudah terjamin mutunya dari pada suatu produk yang belum 

dikenal. Hal tersebut menunjukkan bahwa pasar atau konsumen menilai baik 

buruk perusahaan berdasarkan ketersediaan model dan mutu produk yang 

dihasilkannya. 

PT. Aseli  Dagadu Djogja  merupakan perusahaan yang bergerak dalam 

bidang pembuatan kaos oblong. Dalam menjalankan usahanya perusahaan ini 

senantiasa mengutamakan mutu produk, prestasi dan citra baik, serta berusaha 

menjadi perusahaan yang terkemuka dibidangnya. Semangat inovasi serta 

penguasaan teknologi terus dipacu demi pertumbuhan dan pengembangan usaha 
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yang berkelanjutan yang menghasilkan produk yang bermutu dan bernilai tambah 

tinggi. 

    Motivasi dan profesionalisme dibentuk melalui iklim kerja yang menarik, 

tugas-tugas yang menantang, pelatihan yang berkesinambungan. PT. Aseli 

Dagadu Djogja  merupakan perusahaan pembuatan kaos yang kurang lebih sudah 

menempuh 19 tahunan dalam menjalankan usahanya. 

    Dalam penelitian ini metode yang di pilih analisis SWOT karena metode 

tersebut dapat memaksimalkan kekuatan (Strengths) dan peluang 

(Opportunities), namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan 

(Weaknesses) dan ancaman (Threats). Proses pengambilan strategi selalu 

berkaitan dengan pengembangan misi, tujuan, strategi dan kebijakan perusahaan. 

Dengan demikian perencanaan strategis (strategic planner) harus menganalisis 

faktor-faktor strategis perusahaan (kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman) 

dalam kondisi yang ada saat ini. Hal ini disebut dengan analisis situasi. Model 

yang paling populer untuk analisis situasi adalah analisis SWOT. Sedangkan 

metode yang kedua adalah MDTI digunakan karena motode tersebut berusaha 

menggambarkan posisi pasar perusahaan dengan cara  terlebih dahulu melakukan 

dekomposisi perusahaan menjadi unit usaha strategis. Hal ini ada kaitanya 

dengan dimensi yang ada dalam analisis SWOT. Saat ini persaingan clhoting 

khususnya di Yogyakarta sangatlah tajam. Untuk itu membutuhkan strategi-

strategi yang tepat dalam menghadapi persaingan itu, baik dari internal 

perusahaan sendiri maupun persaingan dari luar. 
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         Dari sedikit gambaran latar belakang tersebut, maka kebutuhan akan suatu 

perencanaan strategi, yaitu strategi yang terencana dan sistematis yang 

berdasarkan analisis internal maupun eksternal sehingga dengan strategi ini dapat 

melihat dan mendayagunakan kekuatan yang dimiliki untuk memasuki peluang 

yang ada sehingga dapat mengatasi kelemahan serta menghindari ancaman yang 

akan dihadapi dimasa yang akan datang. Hal ini untuk mengarahkan pada tujuan 

yang lebih baik. 

 

1.2  Rumusan Masalah 

    Berdasarkan latar belakang diatas maka permasalahan yang dapat dirumuskan 

dalam penelitian ini adalah : Bagaimana menentukan strategi pengembangan 

produk  dengan menggunakan analisis SWOT pada produk kaos di PT. Aseli 

Dagadu Djogja ? 

 

1.3  Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini dilakukan ialah :  

1. Mengidentifikasi dan menganalisis faktor internal perusahaan yaitu kekuatan 

dan kelemahan. 

2. mengidentifikasi dan menganalisis faktor eksternal perusahaan yaitu ancaman 

dan peluang. 

3. Mencari posisi usaha perusahaan berdasarkan metode analisis SWOT dan 

MDTI. 
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4. Menentukan strategi pengembangan produk dengan menggunakan analisis 

SWOT  pada produk berupa produk kaos. Strategi tersebut dilihat dari faktor 

internal dan eksternal perusahaan. 

1.4   Batasan Penelitian 

Agar pemecahan masalah tidak menyimpang dari ruang lingkup penelitian, 

maka perlu adanya batasan masalah. Adapun batasan-batasan permasalahan dari 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Menggambarkan posisi usaha dan analisis serta permilihan strategi   

digunakan analisis Matriks Daya Tarik Industri (MDTI), yang merupakan 

bagian dari analisis SWOT. 

2. Analisis SWOT yang dilakukan berdasarkan keadaan saat ini dengan fokus 

pada produk saja, bukan kondisi perusahaan secara umum. 

3. Produk yang di analisis adalah produk kaos oblong. 

 

1.5   Manfaat Penelitian 

 Dari adanya usulan formulasi strategi perusahaan dalam menghadapi 

persaingan ini, maka penelitian ini diharapkan diperoleh beberapa kegunaan 

sebagai berikut : 

1. Sebagai bahan antisipasi bagi perusahaan dalam menghadapi ancaman 

maupun peluang yang bakal terjadi. 

2. Sebagai bahan pertimbangan perusahaan untuk memperjelas arah dan tujuan 

perusahaan terkait dengan perencanaan dimasa yang akan datang. 
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3. Sebagai masukan bagi semua bagian yang terlibat dalam pencapaian tujuan 

perusahaan. 

4. Sebagai suatu titik awal dari pengembangan masalah yang sama. 

1.6 Sistematika penulisan 

Sistematika penulisan yang penulis susun dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

BAB I:   PENDAHULUAN,  

terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan 

penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA 

Terdiri dari penelitian terdahulu, pengertian managemen strategi, pengertian 

analisis SWOT, Matriks Daya Tarik Industry (MDTI), 

 BAB III:  METODOLOGI PENELITIAN,  

terdiri dari objek penelitian, data penelitian,  metode pengumpulan data,  metode 

analisis data dan diagram alir penelitian. 

BAB IV. PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA  

Bab ini membahas pengolahan data yang ada dan hasil dari pengolahan data 

penelitian.   

BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN. 

Berisi kesimpulan dan saran. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1   Kesimpulan 

Berdasarkan uraian dan hasil analisis yang telah dilakukan dapat ditarik 

kesimpulan : 

1. Dari hasil Analisis SWOT yang dilakukan terhadap kekuatan dan 

kelemahan (variabel internal) yang kemudian dilakukan perhitungan 

yang berdasarkan pada Tabel IFAS (Internal Strategic Factors Analysis 

Summary), didapatnilai total skor 3,62.  Sedangkan untuk perhitungan 

terhadap ancaman dan peluang  (variable eksternal) yang kemudian 

dilakukan perhitungasn berdasarkan padaTabel EFAS (External 

Strategic Factors Analysis Summary) didapatkan nilai total skor 3,00. 

Sehingga apabila dari kedua total nilaiskor yang didapat dimasukkan 

dalam bagian Analisis SWOT, posisi usaha PT. Aseli Dagadu Djogja 

berada pada kuadran 1 ( agresif ). Hal ini berarti PT. Aseli Dagadu 

Djogja memiliki peluang dan kekuatan sehingga dapat memanfaatkan 

peluang yang ada. Strategi yang di terapkan dalam kondisi ini adalah 

mendukung kebijakan pertumbuhan yang agresif (Growth oriented 

strategy). Hal ini dapat dicapai dengan cara menurunkan harga, 

mengembangkan produk baru, menambah kwalitas produk atau jasa, 

atau meningkatkan akses ke pasar yang lebih luas. 
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2. Dari hasil Analisis Matriks Daya Tarik Industri (MDTI), terhadap 

variabel internal (kekuatan bisnis) dan variable eksternal (daya tarik 

industri) maka diperoleh hasil dari nilai tertimbang variabel internal/ 

kekuatan bisnis adalah 3,62 dan variable eksternal / daya tarik industry 

adalah 3,00.  Dari hasil yang diperoleh maka dapat diketahui Posisi 

usaha strategis terletak pada sel yang terbentuk oleh nilai medium pada 

sumbu horizontal dan medium pada sumbu vertikal. Posisi ini terletak 

pada sel “selektif”.Unit perusahaan tersebut memiliki peluang untuk 

berkembang, khususnya jika di lihat dari kemungkinan peningkatan 

keunggulan (kekuatan) yang dimiliki. 

Strategi pengembangan produk yang harus di lakukan oleh perusahaan 

adalah sebagaiberikut : 

    -Pengembangan produk kaos dengan memperbanyak design yang unik 

dan khas 

      -  Pengembangan produk kaos dengan harga yang bervariatif. 

      - Pengembangan produk dengan menambahkan asesoris-asesoris     

yang menarik di gerai-gerai Dagadu. 

Untuk mempercepat pertumbuhan dan perkembangan perusahaan hal- hal 

yang harus dilakukan adalah sebagaiberikut : 

  1. Peningkatan kualitas SDM (bagian ide kreatif dan desainer) harus 

terus dipacu untuk menghadapi persaingan yang semakin ketat. 

Langkah ini bias diwujudkan dengan memberikan pembinaan 

melalui pelatihan dan pengembangan yang berkesinambungan. 
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2. Melakukan pengembangan produk sesuai dengan masukan yang 

telah diberikan pada pihak perusahaan. 

     3. Mengevaluasi kembali kebijakan harga produk, sehingga di dapat 

harga produk yang lebih mampu untuk bersaing dengan harga 

pesaing.  

 

5.2   Saran  

Berikut ini akan dikemukakan beberapa saran yang semoga 

dapat menjadi salah satu bahan pertimbangan perusahaan dalam 

menentukan kebijakan, demi perkembangan perusahaan. Adapun untuk 

saran yang diberikan adalah sebagai berikut : 

1. PT. Aseli Dagadu Djogja harus tetap mempertahankan kualitas 

manajemen perusahaan yang sudah baik, sehingga dapat meningkatkan 

jaringan pasar dengan memanfatkan peluang yang ada. 

2. Perusahaan harus melakukan pengembangan produknya sesuai masukan 

yang telah diberikan. 

3. Perusahaan harus segera menerapkan strategi yang lebih efisien, sehingga 

perusahaan lebih mampu menghadapi persaingan yang ketat sehingga 

perusahaan akan mengalami perkembangan dan kemajuan yang lebih 

pesat.  
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