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RINGKASAN
Kajian pengembangan technopreneurship pada usaha mikro dalam
pengelolaan produksi dan pemasaran produk berbahan dasar lokal di Kabupaten
Majalengka, merupakan rancangan program untuk membangun kemampuan usaha
dan meningkatkan pendapatan masyarakat, serta membangun model kerja sama
antar UMK. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi panduan bagi para pelaku
usaha mikro dalam mengembangkan bisnis.
Potensi lokal yang terdapat di Kabupaten Majalengka antara lain pertanian
dan pariwisata berbasis sumber daya alam dan peluang pengembangan Bandara
Internasional Jawa Barat yang akan mengubah mata pencaharian dan budaya
masyarakat. Observasi pendahuluan menunjukkan pada umumnya mata pencaharian
masyarakat adalah petani dan menjual hasil panen secara langsung, dari ladang ke
pengumpul, atau menjualnya di pasar. Akibatnya harga jual jatuh, ketika panen.
Petani tidak berfikir untuk mengolah hasil pertanian menjadi produk bernilai jual
lebih tinggi. Jika ada pengolahan masih menggunakan teknologi sangat sederhana
atau secara manual. Akibatnya, produk menjadi tidak tahan lama dan dijual di pasar
setempat. Padahal, tren bisnis makanan yang berbahan baku lokal sangat bervariasi.
Pengolahan bahan baku lokal menjadi produk yang sesuai dengan perubahan
selera konsumsi masyarakat dapat meningkatkan nilai tambah dan pendapatan.
Untuk menghasilkan produk unggulan lokal di pasar bisnis modern, perlu ada
pengembangan kewirausahaan berbasis teknologi (technopreneurship) yang sesuai
dengan skala ekonomi para pelaku usaha mikro dan kecil.
Penelitian ini dibagi menjadi tiga tahap: (1) Melakukan identifikasi potensi
lokal untuk mengembangkan technopreneurship di pedesaan, (2) Melakukan analisis
manajemen fungsional, seperti proses produksi berbasis teknologi, pemasaran
produk, model pengelolaan keuangan, dan pengembangan sumber daya manusia, (3)
Membangun model pengembangan technopreneurship bagi usaha mikro dan kecil
pada skala pedesaan.
Hasil penelitian menunjukkan strategi yang tepat adalah penetrasi pasar dan
pengembangan produk baru. Upaya yang perlu dilakukan untuk mendukung strategi
meliputi (1) Peningkatan kualitas SDM di bidang jasa dan perdagangan, (2)
Pengembangan produk baru berbahan dasar lokal, misalnya inovasi produk berbahan
dasar lokal, (3) Promosi, memanfaatkan kemajuan teknologi informasi, (4)
Peningkatan infrastruktur pariwisata melibatkan pelaku usaha mikro, (5)
Pendampingan usaha melibatkan PT, (6) Survey pasar melibatkan PT, (7) Fasilitasi
dari BUMDesa untuk mesin, fasilitas penyimpanan, pengembangan modal,
pemasaran produk, (8) Menghasilkan produk sesuai dengan komoditas pertanian
yang bersifat musiman, (9) Pemberian ijin alih fungsi lahan sesuai dengan RTRW,
(10) Mengembangkan kewirausahaan sosial berbasis budaya lokal, (11) Pelatihan
manajemen, proses produksi, pemasaran, dan keuangan
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian
Menteri Koperasidan UKM, mengatakan bahwa jumlah pengusaha di
Indonesia sekitar 1,65 % dari jumlah penduduk. Singapura 7 %, Malaysia 5 %
dan Thailand 4 % (Republika, 12/3/2015). Jika jumlah pengusaha bertambah
maka akan turut mendongkrak ekonomi negara, dengan bertambahnya lapangan
pekerjaan, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan kualitas kesejahteraan
masyarakat.

Jika usahahanya berfokus pada kota besar, memang akan

mengakibatkan kesejahteraan meningkat, tetapi tidak merata dan gini ratio tidak
akan turun dari41%. Oleh sebab itu perlu srtategi untuk mengembangakan
kewirausahaan di daerah pedesaan.
Majalengka merupakan kabupaten di Jawa Barat, dengan kondisi
geografis yang terbagi dalam 3 zona yaitu: (1) pegunungan 40,03 %,
(2)bergelombang/berbukit 31,27 %, dan (3) dataran rendah 28,70 % dari seluruh
luas wilayah kabupaten. Terdiri atas 26 kecamatandan 330 desa. Kondisi ini
memungkinkan tumbuh suburnya potensi sumber daya alam spesifik lokal.
Sebagai daerah dataran rendah yang ditunjang dengan posisi strategisnya,
Kabupaten Majalengka sangat cocok untuk dikembangkan menjadi kota bisnis
dan industri, sehingga Pemerintah PropinsiJawa Barat menetapkan Majalengka
sebagai prioritas dalam pembangunan infrastruktur yaitu Bandara Internasional
Kertajati (Data Pembangunan Kabupaten Majalengka, 2015). Dengan konsep
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pengembangan Kertajati sebagai Aerocity, akan menjadikan Kabupaten
Majalengka sebagai sentra untuk berbagai industri pendukung, serta berperan
sebagai pusat pertumbuhan ekonomi di wilayah timur Provinsi Jawa Barat.
Secara lebih rinci diketahui potensi wilayah Kabupaten Majalengka telah
ditetapkan dengan Perda Majalengka No. 11 tahun 2011 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah (RTRW) tahun 2011 – 2031 sebagai:
a) Kawasan budi daya, terdiri dari hutan produksi, pertanian, perikanan,
pertambangan, industri, pariwisata, permukiman, dan peruntukan lainnya
b) Pusat kegiatan perkotaan dan perdesaan,
c) Kawasan strategis Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten.
Sebagian besar masyarakat Kabupaten Majalengka memiliki mata pencaharian
sebagai petani, sehingga pembangunan pedesaan tetap menjadi prioritas termasuk
sumber daya manusia (SDM) dan pengembangan ekonomi kerakyatan berbasis
agribisnis serta penerapan teknologi pertanian dalam rangka meningkatkan
produksi dan produktivitas sebagai upaya pemantapan ketahanan pangan dan
pemenuhan bahan baku industri.
Hasil observasi pendahuluan terungkap bahwa masyarakat Kabupaten
Majalengka pada umumnya memanfaatkan hasil pertanian hanya untuk konsumsi
sendiri dan sisanya dijual langsung ke pasar. Tidak ada proses pengolahan hasil
panen dari produk pertanian lokal, sehingga harga jatuh ketika masa panen.
Akibatnya, meskipun petani hidup berkecukupan namun tidak beranjak menjadi
lebih baik dari sebelumnya. Dari data pendahuluan diperoleh informasi

minat

masyarakat untuk berwirausaha cukup tinggi, namun belum didukung oleh
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penerapan teknologi tepat guna dan sistem manajemen yang memadai, sehingga
potensi belum diwujudkan menjadi karya nyata. Sebagian masyarakat telah
mengolah hasil panen mereka secara manual dan sangat sederhana. Akibatnya,
produk olahan hasil pertanian tersebut tidak bertahan lama, dan tidak mempunyai
nilai jual tinggi. Produk merekapun hanya dijual di pasar setempat, sehingga
keuntungannya tidak optimal. Akhirnya jiwa wirausaha yang mereka miliki
disalurkan untuk menjual produk asing. Sebagian masyarakat yang berpotensi
untuk mengembangkan kewirausahaan bahkan berpindah ke kota lain, sehingga
potensi local dibiarkan terbengkalai dan dikelola kadarnya.
Technopreneurship

merupakan

pengembangan

kewirausahaan

(entrepreneurship) yang berbasis pada penggunaan teknologi sebagai bagian
penting dari proses produksi, dan keseluruhan kegiatan pengembangan bisnis
(Mulyaningrum, 2008). Menurut Suparno (2008), technopreneurship harus
sukses pada dua tugasutama, yakni:
(a) Menjamin bahwa teknologi berfungsi sesuai kebutuhan target pelanggan
(b) Mendapatkan keuntungan optimal
Pengembangan entrepreneurship hanya berhubungan menjual dan mendapatkan
keuntungan secara optimal, sedangkan pengembangan technopreneurship pada
penelitian

ini

dimaksudkan

untuk

memanfaatkan

potensi

lokaluntuk

menghasilkan produk-produk unggulan spesifik dan mengkomersialisasikannya
dalam pasar yang lebih luas. Kenyataannya, masih sangat banyak masalah di
sector pertanian Indonesia yang umumnya dihuni oleh kelompok petani miskin.
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Beragam teknologi dalam bidang pertanian masih sangat dibutuhkan untuk
meningkatkan produktivitas dan nilai tambah produk-produk pertanian rakyat.
Usaha mikro, kecil, dan menengah seringkali berhadapan dengan kendala
manajemen fungsional. Pengembangan technopreuneruship yang memadukan
antara

aspek

pemanfaatan

teknologi

tepat

guna

dan

kewirausahaan

(entreupreunership) diharapkan dapat meningkatkan daya saing bagi UMK, yang
dilakukan melalui penciptaan produk local sesuai dengan kebutuhan pasar secara
efektif. Kerjasama antara pemasok, pengusaha, dan pasar output diperlukan untuk
menjamin ketersediaan bahan baku dan pasar. KemampuanUMK untuk
menghasilkan produk olahan hasil-hasil pertanian lokal yang beragam sesuai
dengan keinginan pasar, akan menuntut dilakukannya diversifikasi dan
diferensiasi produk. Penelitian ini akan dilakukan dalam rangka meningkatkan
kemampuan bersaing dan efektivitas produksi serta pemasaran bagi UMK di
Kabupaten Majalengka guna meningkatkan kesejahteraan.
Rendahnya kemampuan masyarakat di Kabupaten Majalengka dalam
melakukan diversifikasi dan diferensiasi produk olahan hasil pertanian lokal
sesuai dengan tuntutan pasar, disebabkan oleh kekurangan informasi tentang
perkembangan kebutuhan konsumen terkini, sehingga produk petani lokal tidak
memiliki kemampuan untuk bersaing. Akibatnya, kegiatan pemasaran menjadi
tidak efektif. Disamping itu juga diperlukan suatu sinergitas antar masyarakat
dalam berbagai hal terkait dengan manajemen pemasaran produk untuk
meningkatkan daya saingnya. Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan
model pengembangan technopreneurship bagi usaha mikro, kecil, dan menengah,
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sehingga

potensi

pengembangan

produk-produk

pertanian

local

dapat

dimanfaatkan secara lebih optimal, dan mampu bersaing di pasaran, serta
memiliki efektivitas produksi dan pemasaran guna menghasilkan keuntungan.

1.2 Tujuan Khusus

Berdasarkan latar belakang di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam
penelitian

ini

adalah

menghasilkan

kajian

untuk

pengembangan

technopreneurship pada usaha mikro dan kecil di daerah pedesaan Kabupaten
Majalengka. Tahun pertama penelitian ini difokuskan pada usaha mikro, yaitu
usaha produktif milik perorangan dan/atau badan usaha perorangan dengan
kriteria asset Aset ≤ Rp 50 juta dan Omzet ≤ Rp 300 juta, berdasarkan UU No.
20 tahun 2008 tentang UMKM (www.bi.go.id). Tujuan khusus penelitian terdiri
dari:

(a) Identifikasi potensi produk-produk pertanian lokal dengan menggunakan
analisis Strengths, Weakneses, Opportunities, Threats (SWOT Analysis)
untuk mengetahui potensi lokal yang dapat dikembangkan dalam memenuhi
kebutuhan pasar, mendapatkan peluang yang tersedia,dan
kemampuan

bersaing

dan

menembus

kendala-kendala

membangun
internal

dan

persaingan.
(b) Analisis manajemen fungsional yang meliputi manajemen produksi,
manajemen pemasaran produk, sistem keuangan, dan manajemen sumber
daya manusia
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(c) Model strategi pengembangan tecnopreuneurship dengan memanfaatkan
potensi produk-produk pertanian lokal pada peringkat desa

1.3 Urgensi Penelitian
Kabupaten Majalengka akan mejadi kawasan yang sangat strategis bagi
pertumbuhan ekonomi baru untuk wilayah timur Provinsi Jawa Barat menjelang
dibukanya bandara internasional Kertajati. Oleh karena itu, masyarakatnya perlu
dipersiapkan untuk menghadapi situasi perkembangan pasar kompetitif yang
sangat tinggi. Hal ini dapat dilakukan dengan pengembangan technopreneurship
sehingga mereka tidak menjadi korban modernisasi. Para pelaku usaha mikro,
kecil, dan menengah perlu diajak untuk berinovasi dan memperhatikan tuntutan
pasar, sehingga produk-produk pertanianunggulan dapat diserap pasar dan
mempunyai daya saing.
Dari latar belakang masalah diperoleh informasi kondisi masyarakat dan
pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di Kabupaten Majalengka pada
umumnya memiliki karakteristik sebagai berikut :
 Belum banyak melakukan diversifikasi dan diferensiasi produk yang sesuai
dengan tuntutan pasar.
 Belum memiliki konsep strategi dan taktik produksi dan pemasaran yang
terintegrasi agar memiliki keunggulan untuk bersaing.
 Memiliki jiwa wirausaha yang kuat, namun belum dikembangkan secara
optimal
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Model pengembangan technopreneurship usaha mikro, kecil dan
menengah yang berbasis produk pertanian lokal di Kabupaten Majalengka sangat
bermanfaat untuk:
(a)

Membangun semangat kewirausahaan berbasis teknologi

(b)

Meningkatkan daya saing produk olahan hasil pertanian lokal

(c)

Meningkatkan jumlahwirausahawan berbasis teknologi, yang mampu
memberi lapangankerja, pendapatan,dankesejahteraanmasyarakat.

Model pengembangan technopreneurship bagi usaha mikro dengan
memanfaatkan potensi produk-produk pertanian lokal sangat penting untuk
membangun keunggulan komparatif. Bentuk pengembangan technopreneurship
dapat

dilakukan

denganmerancangprogram

produksi

berbasis

teknologi,

pemasaran produk lokal, model kerja sama antar pelaku usaha. Kegiatan tersebut
meliputi seluruh aktivitas usaha, dimulai permintaan pasar, pembuatan produk
sampai dengan pemenuhan permintaan, sertamerancang aktivitas dan pembiayaan
bersama. Urgensi penelitian pada usaha mikro, meliputi makanan, jasa, olahan
hasil pertanian, dan bahan produksi.

7

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

Peranan usaha Mikro dan Kecil (UMK) sangat

penting dalam

pertumbuhan dan perkembangan perekonomian nasional, karena dapat menjadi
penyanggapenyediaan lapangan kerja dan peningkatan daya beli masyarakat
khusus kelas menengah bawah dan pedesaanjuga memberikan kontribusi yang
cukup besar kepada perekonomian nasional dari pajak penghasilankarena
ketidak-berdayaan negara dalam penyediaan lapangan kerja sesuai dengan yang
dibutuhkan masyarakat, maka alternatif

yang dicari oleh masyarakat adalah

menjadi pengusaha dengan segala keterbatasan yang dimilikinya.

UMK juga memberikan dampak positif yang sangat menjanjikan
khususnya bagi para pelaku ekonomi yang sukses yang mengawali usahanya dari
UMKSaat ini, UMK hampir sebagian besar menguasai sektor usaha Indonesia,
oleh karena itupemerintah perlu melindungi UMK agar dapat bersaing secara
sehat dengan usaha ekonomi lain yang lebih besar.

2.1 Pengertian Technopreneurship
Technoprenership

merupakan

gabungan

istilah

teknologi

dan

entrepreneurship. Teknologi merupakan suatu cara yang dilakukan oleh manusia
untuk mengubah alam dalam usaha memenuhi kebutuhan hidupnya. Teknologi
juga diartikan sebaga metode untuk mengolah sesuatu agar terjadi efisiensi biaya
dan

waktu,

sehingga

dapat

menghsilkan
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produk

yang

berkualitas.

Entrepreneurship merupakan proses mengorganisasi dan mengelola risiko untuk
sebuah

bisnis.

Dari

berbagai

referensi,

secara

umum

pengertian

technopreneurshipadalah usaha yang dilakukan untuk memulai atau menjalankan
suatu bisnis dengan memanfaatkan teknologi sebagai inovasinya. Pada umumnya
digunakan dalam terminologi khusus yaitu untuk menciptakan sesuatu yang
belumada dengan visi jauh ke depan, dengan menggunakan teknologi sebagai
bagian dari proses menjalankan aktivitas usaha (Mulyaningrum, 2008).
Untuk mendefinisikan technopreneurship (technology entrepreneurship),
hal yang harus perhatikan adalah 2 (dua) hal, yaitu penelitian dan komersialisasi.
Penelitian merupakan penemuan dan penambahan pada ilmu pengetahuan.
Komersialisasi dapat didefinisikan sebagai pemindahan hasil penelitian atau
teknologi dari laboratorium ke pasar dengan cara yang menguntungkan. Ada
sejumlah jalan untuk mengkomersialisasi teknologi, yakni: lisensi, berpartner,
atau menjualnya kepada pihak lain yang akan mengkomersialisasikannya (Ono
Suparno, et.al., 2008).Secara umum, ada dua jenis bisnis yang dapat membentuk
technology entrepreneur (technopreneur), yakni :
a) Businesslifestyle adalah suatu usaha yang umumnya tidak tumbuh dengan
cepat
b) Business growth, adalah pertumbuhan tinggi memiliki potensi untuk
menghasilkan kekayaan yang besar dengan cepat.
Technopreneurship bersumber dari invensi dan inovasi. Invensi adalah
sebuah penemuan baru yang bertujuan untuk mempermudah kehidupan. Inovasi
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adalah proses adopsi sebuah penemuan oleh mekanisme pasar, meliputi 2 (dua)
jenis, yakni:
a) Invensi dan inovasi produk
b) Invensi dan inovasi proses.
Pada saat ini perkembangan bisnis dalam bidang teknologi sebagian besar
dihasilkan dari sinergi antara 3 (tiga) pihak yaitu: (1) pemilik ide kreatif
(technopreneur); yang umumnya berafiliasi dengan (2) pusat riset, seperti
Perguruan Tinggi; dan (3) penyedia modal yang akan digunakan dalam berbisnis.
Hubungan antara tiga unsur tersebut yang kemudian mendorong berkembangnya
bisnis teknologi yang ada di beberapa negara.Pengembangan berbagai pusat
inovasi dan inkubator bisnis dalam bidang teknologi di beberapa perguruan tinggi
dan lembaga riset merupakan upaya yang positif untuk membangun
technopreneurhsip di Indonesia.
Invensi dan inovasi yang dihasilkan serta technopreneurship tidak hanya
bermanfaat

dalam

pengembangan

industri-industri

besar

dan

canggih.

Technopreneurship juga dapat diarahkan untuk memberikan manfaat kepada
masyarakat yang memiliki kemampuan ekonomi lemah dan untuk meningkatkan
kualitas hidup mereka. Dengan demikian, technopreneurship diharapkan dapat
mendukung

pembangunan

berkelanjutan

(sustainable

development).Technopreneurship dapat memberikan memiliki manfaat atau
dampak, baik secara ekonomi, sosial, maupun lingkungan. Dampaknya secara
ekonomi

adalah:

(a)

meningkatkan
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efisiensi

dan

produktivitas,

(b)

meningkatkan

pendapatan,

(c)

menciptakan

lapangan

kerja

baru,

(d)

menggerakkan sektor-sektor ekonomi yang lain.
Manfaat dari segi sosial diantaranya adalah mampu membentuk budaya
baru yang lebih produktif, dan berkontribusi dalam memberikan solusi pada
penyelesaian masalah-masalah sosial. Ada beberapa bidang invensi dan inovasi
yang dapat diprioritaskan untuk memberikan manfaat kepada masyarakat
ekonomi lemah terdiri dari: air, energi, kesehatan, petanian, dan keanekaragaman
hayati (water, energy, health, agriculture, dan biodiversity, disingkat WEHAB).
Di bidang-bidang di atas masyarakat ekonomi lemah di Indonesia banyak
menghadapi permasalahan. Pengembangan technopreneurship dapat diarahkan
sebagai upaya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut (Suparno, et. al.,
2008) ProgramTechnopreneurshipUMK Produk Lokal, memiliki keuntungan
sbb.:


Produk yang dihasilkan akan selalu terjaga sehingga kualitas produk dapat
terjamin.



Selalu memenuhi kebutuhan dan tuntutan pasar sesuai dengan harapan
konsumen karena tersedia informasi pasar yang tepat dan cepat sesuai
perkembangan lingkungan pasar.



Terjadinya keragaman produk sebagai akibat dari inovasi dan kreativitas
UMK.



Digunakan merek dagang yang dapat dijadikan acuan kualitas



Terjaminnya bahan baku yang berkualitas karena memanfaatkan potensi
setempat.
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Membangun saluran/perantara pemasaran (marketing channels) yang
terintegrasi dan terjalin hubungan yang harmonis diantara produsen dan
perantara.
Bentuk usaha yang ada di Indonesia bermacam-macam dan tingkatan dan

salah satunya Usaha Mikro dan Kecil (UMK). Berdasarkan UU No. 20 tahun
2008 tentang UMKM (www.bi.go.id).Beberapa kriteria Usaha :
1.Usaha Mikro: Usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha
perorangan
yang memenuhi kriteria:

1)

Aset ≤ Rp 50 juta

2)

Omzet ≤ Rp 300 juta

2. Usaha Kecil : Usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan
oleh orang perorangan/badan usaha yang bukan meruipakan anak
perusahaan/bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi
bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha
besar yang memenuhi kriteria :

1)

Rp 50 juta < Aset ≤ Rp 500 juta

2)

Rp 300 juta < Omzet ≤ Rp 2,5 miliar

3. Usaha Menengah : Usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang
dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan
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anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi
bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecilatau usaha
besar yang memenuhi kriteria :

1)

Rp 500 juta < Aset ≤ Rp 2,5 miliar

2)

Rp 2,5 miliar < Omzet ≤ Rp 50 miliar

Peranan yang dimiliki usaha mikro kecil (Wiyono, et.al. , 2006 dalam
Yuwono, 2013) adalah:
a) Populasi usaha kecil dan mikro bersifat masal dan terdistribusi dimana-mana.
b) Bergerak di berbagai sektor kegiatan ekonomi (pertanian, peternakan,
perikanan, industry, kerajinan, perdagangan, jasa) baik di kota maupun di
desa.
c) Usaha mikro sebagai mata pencaharian pokok, sangat ditekuni dan ulet dalam
menjalankan usaha
d) Dapat dipercaya dan memiliki lalu lintas usaha yang lancar.
e) Pola pembiayaan usaha relatif sederhana telah menjadikan tingkat
keuntungan yang diperoleh cukup tinggi.
Pemberdayaan UMK di daerah pedesaan diharapkan dapat

menjadi

penggerak
kegiatan sebagai mesin domestik penting dari pertumbuhan ekonomi lokal,
memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian setempat. Hal ini
karena pada umumnya UMK bersifat dinamis dan fleksibel terhadap
pertumbuhan ekonomi. Pemilik usaha dapat dengan mudah mengubah atau
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menyesuaikanproduksi, sistem,maupun manajemen usaha, karena tidak perlu
melaluiroses pengambilan keputusan yang sangat kompleks sebagaimana unit
usaha

yang

lain.

Modal

investasi

yang

relatif

rendah,

kegiatan

ekonomiskalakecilinisangat efisien, dan dapat menyesuaikan produksi mereka
sesuai dengan pasarpermintaan, dan masih mempertahankan biaya produksi yang
rendah.

2.2 Pengertian Manajemen Strategik
Manajemen strategic merupakan bagian yang tak terpisahkan dari ilmu
manajemen, sebagai solusi untuk memberdayakan keseluruhan organisasi agar
secara komprehensif dan sistematis mampu mewujudkan visi dan misi dengan
menekankan pada pengambilan keputusan yang bersifat strategis.
Strategi adalah rencana kegiatan secara umum untuk mencapai satu
tujuan atau sasaran. Pemikiran strategik (strategic thinking) harus dikembangkan
menjadi suatu rencana strategik (strategic plan) sebagai pengembangan dari
manajemen strategi. Perencanaan strategik adalah alat yang digunakan untuk
mencapai tujuan (Nickols, 2016).Manajemen strategik dapat didefinisikan
sebagai seni dan pengetahuan dalam merumuskan, mengimplementasikan, serta
mengevaluasi keputusan-keputusan lintas fungsional yang memampukan sebuah
organisasi mencapai tujuannya (David alih bahasa Dono Sunardi, 2009: 5).Model
manajemen strategik ditunjukkan pada Gambar 2.1.
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Menjalan
kan Audit
Eksternal
Mengembangkan
Pernyataan
Visi dan
Misi

Menetapkan
Tujuan
Jangka
Panjang

Mencitapkan,
Mengevaluasi
dan Memilih
Strategi

Menerapkan
Strategi- Isu
isu
Manajemen

Menerapkan
Strategi
–
Isu-isu
Pemasaran,
Keuangan,
Akuntansi,
Litbang, dan
Isu MIS

Mengukur
dan
Mengevalu
asi Kinerja

Menjalankan Audit
Internal

Perumusan
Strategi

Penerapan
Strategi

Pengevalua
sian Strategi

Sumber: David alih bahasa Dono Sunardi, 2009: 21
Gambar 2.1
Model Manajemen Strategis Komprehensif
Proses manajemen strategi terdiri atat tiga tahap: perumusan strategi,
penerapan strategi, dan penilaian strategi. Perumusan strategi mencakup
pengembangan visi dan misi, identifikasi peluang dan ancaman eksternal,
kesadaran akan kekuatan dan kelemahan internal, penetapan tujuan jangka
panjang, pencarian strategi-strategi alternatif, dan pemilihan strategi tertentu
untuk mencapai tujuan (David alih bahasa Dono Sunardi, 2009: 6).
Definisi lainnya dikemukakan oleh Wheelen, et.al. (2015:38)

bahwa

manajemen strategic adalah serangkaian keputusan dan tindakan manajerial yang
menentukan kinerja organisasi dalam jangka panjang. Manajemen strategic terdiri
atas 4 (empat) unsure dasar yaitu: (1) environmental scanning, (2) strategy
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formulation, (3) strategy implementation, dan (4) evaluation and control yang
dapat digambarkan pada Gambar 2.

Environmental
Scanning

Eksternal
Natural
Environment

Strategy Formulation

Strategy Implementation

Evaluation&
Control

Mission

Objectives

Strategies

Societal Environmnet
Task Environment

Policies

Programs

Internal

Budgets

Structure
Culture
Resources

roceduresp

Performance

(Sumber:Wheelen, et. al. (2015:48)

Gambar 2.2
Diagram Model Manajemen Strategis

Pernyataan visi dimaksudkan untuk menjawab pertanyaan hendak
menjadi apa suatu organisasi didirikan atau ingin menjadi organisasi yang seperti
apa. Pernyataan misi adalah pernyataan tujuan yagn secara jelas membedakan
suatu bisnis dari perusahaan-perusahaan lain yang sejenis.
Peluang dan ancaman eksternal menunjuk pada berbagai trend an kejadian
ekonmi, social, budaya, demografis, lingkungan hidup, politik, hukum,
pemerintahan, teknologi, kompetitif yang secara signifikan menguntungkan atau
merugikan suatu organisasi di masa yang akan datang. Kekuatan dana kelemahan
internal merupakan aktivitas terkontrol suatu organisasi yang mamapu dijalankan
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dengan sangat baik atau buruk, meliputi aspek manajemen, pemasaran,
keuangan/akuntasni, produksi/operasi, penelitian dan pengembangan, dan
aktivitas sistem informasi manajamen suatu bisnis.
Tujuan jangka panjang dapat didefinisikan sebagai hasil-haisl spesifik
yang ingin diraih oleh suatu organisasi terkait dengan misis dasarnya. Jangka
panjang berarti lebih dari satu tahun.Strategi adalah sarana bersama dengan
tujuan jangka panjang hendak dicapai.Strategi bisnis mencakup ekspansi
geografis, diversifikasi, akuisis, pengembangan produk, penetrasi pasar,
pengetatan, divestasi, likuidasi, dan usaha patungan (joint venture).
Tujuan tahunan adalah tonggak jangka pendek yang mesti dicapai
organisasi untuk meraih tujuan jangka panjangnya. Kebijakan adalah sarana yang
dengannya tujuan tahunan akan dicapai. Kebijakan meliputi pedoman, aturan,
dan

prosedur

yang

ditetapkan

untuk

mendukung

upaya

pencapaian

tujuan.Kebijakan adalah panduan untuk mengambil keputusan dan manangani
situasi-situasi yang berulang-ulang Kebijakan paling sering dibuat untuk bidang
manajemen, pemasaran, keuangan/akuntansi, produksi/operasi, penelitian dan
pengembangan, serta sistem informasi manajemen.
Teknik-teknik perumusan strategi yang penting dapat diintegrasikan ke
dalam kerangka pengambilan keputusan tiga tahap, meliputi input, pencocokan,
dan keputusan (Gambar 2.2).
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TAHAP 1 :TAHAPINPUT
Matriks Evaluasi Faktor
Eksternal (EFE)

Matriks Profil
Kompetitif (CPM)

Matriks Evaluasi Faktor
Internal (IFE)

TAHAP 2 :TAHAP PENCOCOKAN
Matriks KekuatanKelemahanPeluang- Ancaman
(SWOT)

Matriks Posisi
Strategis dan
Evaluasi Tindakan
(SPACE)

Matriks Boston
Consulting Group
(BCG)

Matriks
Internal
Eksternal (IE)

Matriks
Strategi
Besar

TAHAP 1 :TAHAP KEPUTUSAN
Matriks Perencanaan Strategis Kuantitatif (QSPM)

Sumber: David alih-bahasa Dono Sunardi (2009 : 324)
Gambar 2.3
Kerangka Analisis Perumusan Strategi
Kesembilan teknik dalam kerangka perumusan srategi membutuhkan
gabungan intuisi dan analisis.

2.3 Analisis Faktor – Faktor Eksternal
Menurut John A. Pearce & Richard B. Robinson (2009:112), terdapat
sejumlah faktor eksternal yang mempengaruhi pilihan perusahaan mengenai arah
dan tindakan, yang pada akhirnya juga mempengaruhi struktur organisasi dan
proses internalnya. Tujuan audit eksternal adalah untuk mengembangkan sebuah
daftar terbatas yang dapat menguntungkan dan ancaman yang harus dihindarinya.
Kekuatan-kekuatan (external forces) dapat dibagi menjadi lima kategori luas
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(David alih bahasa Dono Sunardi,2009 : 120) yaitu: (1) kekuatan ekonomi, (2)
kekuatan sosial, budaya, demografis, dan lingkungan, (3) kekuatan politik,
pemerintahan, dan hukum, (4) kekuatanteknologi, (5) kekuatan kompetitif.
2.3.1 Kekuatan Ekonomi
Faktor ekonomi memiliki dampak langsung terhadap daya tarik potensial
dari beragam strategi.Faktor ekonomi berkaitan dengan sifat dan arah
perekonomian dimana suatu perusahaan beroperasi.Karena pola konsumsi
dipengaruhi oleh kemakmuran relatif dari berbagai segmen pasar, maka setiap
perusahaan harus mempertimbangkan tren ekonomi pada segmen yang
mempengaruhi industrinya.Menurut Pearce dan Robinson (2008), sebuah
perusahaan harus mempertimbangkan ketersediaan kredit, tingkat pendapatan
bersih sesudah pajak dan kecenderungan konsumsi, suku bunga utama, tingkat
inflasi dan tren pertumbuhan produk nasional bruto.
2.3.2 Kekuatan Sosial, Budaya, Demografis, dan Lingkungan
Perubahan sosial, budaya, demografis, dan lingkungan memiliki dampak
yangsangat besar atas hampir semua produk, jasa, pasar, dan konsumen.
Organisasi-organisasi kecil, besar, laba, dan nirlaba di semua industri pasti akan
mendapatkan peluang dan ancaman yang muncul akibatdari perubahan dalam
variabel sosial, budaya, demografis, dan lingkungan. Tren-tren sosial, budaya,
demografis,

dan

lingkungan

membentuk

cara

orang

hidup,

bekerja,

memproduksi, dan mengkonsumsi (David, 2009). Tren-tren baru ini menciptakan
jenis konsumen yang berbeda danakan menciptakan kebutuhan akan produk, jasa
dan strategi yang berbeda pula.
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2.3.3 Kekuatan Politik, Pemerintahan, dan Hukum
Arah dan stabilitas faktor politik merupakan pertimbangan utama dari
manajer dalam merumuskan strategi perusahaannya. Pemerintah merupakan
pembuat regulasi, deregulasi, penyubsidi, pemberi kerja, dan konsumen utama
organisasi.

Perubahan-perubahan

dalam

hukum

paten,

undang-undang

Antitrust(Undang-undang yang menentang penggabungan industri-industri), tarif
pajak, dan aktifitas lobi dapat memberi pengaruh signifikan pada perusahaan.
Kesalingketergantungan global yang semakin meningkat di kalangan ekonomi,
pasar,

pemerintah,

dan

organisasi

memaksa

perusahaan

untuk

mempertimbangkan akan dampak potensial dari variabel-variabel politik dalam
perumusan dan penerapan strategi kompetitif perusahaan.
2.3.4 Kekuatan Teknologi
Perubahan dan penemuan teknologi yang revolusioner memiliki dampak
yang dramatis terhadap organisasi.Arah dan stabilitas faktor politik merupakan
pertimbangan utama dari manajer dalam merumuskan strategi perusahaan.Faktor
politik menentukan parameter-parameter hokum dan aturan dimana perusahaan
harus beroperasi. Batasan politik yang dikenakan pada perusahaan biasanya
diberlakukan melalui keputusan perdagangan yang adil, undang-undang
antimonopoli, program pajak, aturan upah minimum, kebijakan polusi dan
penetapan harga, penambahanadministrasi, dan berbagai tindakan lainyang
ditujukan untuk melanjutkan untuk melindungi karyawan, konsumen, masyarakat
umum, dan lingkungan. Kekuatan teknologi mempresentasikan peluang dan
ancaman besar dipertimbangkan dalam perumusan strategi. Kemajuan teknologi

20

bisa secara dramatis mempengaruhi produk, jasa, pasar, pemasok, distributor,
pesaing, konsumen, proses produksi, praktik pemasaran, dan kompetitif
organisasi.
2.3.5 Kekuatan Kompetitif
Salah satu bagian penting dari audit eksternal adalah mengidentifikasi
perusahaan pesaing dan menentukan kekuatan, kelemahan, kapabilitas peluang,
ancaman, tujuan, dan strategi perusahaan. Menurut Porter (1980), persaingan
dalam suatu industri berakar pada struktur ekonomi yang mendasarinya dan
berjalan di luar perilaku pada lima kekuatan persaingan pokok. Hakikat
persaingan di suatu industri tertentu dapat dipandang sebagai perpaduan disuatu
industri tertentu dapat dipandang sebagai perpaduan dari lima kekuatan, yaitu :
(1) Persaingan antar perusahaan saingan, (2) Potensi masuknya pesaing baru, (3)
Potensi Pengembangan Produk-produk Pengganti, (4) Daya tawar pemasok, (5)
Daya tawar konsumen.

2.4 Analisis Lingkungan Internal
Kekuatan sebuah perusahaan yang tidak dapat dengan mudah ditandingi
atau ditiru oleh para pesaing dinamakan kompetensi khusus (distinctive
competences).Membangun keunggulan kompetitif melibatkan kemampuan untuk
memanfaatkan kompetensi khusus dalam penelitan dan pengembangan untuk
memproduksi beragam produk yang inovatif.Strategi sebagian dirancang untuk
memperbaiki kelemahan perusahaan, mengubahnya menjadi kekuatan. Beberapa
peneliti menekankan pentingnya audit internal sebagai bagian dari proses
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manajemen strategis yaitu membandingkan dengan audit eksternal.

Robert

Grand dalam David (2009) menyimpulkan bahwa audit internal lebih penting,
dalam dunia dimana preferensi konsumen sangat dinamis, identitas konsumen
berubah, dan teknologi yang dimaksudkan untuk melayani kebutuhan konsumen
terus-menerus berkembang.
Orientasi yang terfokus secara eksternal tidak akan memberi sebuah
landasan yang aman bagi perumusan jangka panjang. Ketika lingkungan
eksternal berubah, sumber daya dan kapabilitas perusahaan sendiri kiranya
merupakan landasan yang lebih stabil untuk mendefinisikan identitasnya.
Untuk melakukan audit internal dibutuhkan usaha pengumpulan,
penyesuaian, dan pengevaluasian informasi mengenai operasi perusahaan.
Faktor-faktor keberhasilan mencakup kekuatan maupun kelemahan.Kegagalan
untuk menyadari dan memahami hubugan antar area fungsional bisnis dapat
menghambat manajemen strategis, dan jumlah produk atau jasa yang ditawarkan
produk atau jasa yang ditawarkan perusahaan.Perusahaan milik pemerintah dan
nirlaba secara tradisional tidak memberikan penekanan yang cukup pada
hubungan pada fungsi bisnis.
Analisis lingkungan internal bertujuan untuk mengidentifikasi kekuatan
dan kelemahan di bidang fungsional yang dimiliki oleh perusahaan, seperti
manajemen keuangan, pemasaran, sumber daya manusia, operasi, research &
development. Eksekutif tidak boleh memilih satu di antara sekian banyak peluang
yang ada pada suatu ketika yang mungkin membuahkan sukses besar kepadanya,
kecuali eksekutif tersebut menyadari sepenuhnya keunggulan strategis mereka.
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Mereka tidak akan mampu menghadapi ancaman lingkungan dengan efektif,
kecuali kalau mereka secara teratur menganalisis kelemahan mereka. Dengan
demikian, penilaian ini harus dikombinasikan dengan analisis lingkungan,
sehingga keputusan dapat diambil tentang cara menggunakan atau menambah
kekuatan dan memperkecil kelemahan.
Beberapa perusahaan memberikan penekanan yang jauh lebih besar pada
satu fungsi dengan mengorbankan fungsi yang lain. Menurut Pearce dan
Robinson (2008), kekuatan dan sumberdaya, keterampilan atau keunggulankeunggulan lain relatif terhadap pesaing dan kebutuhan pasar yang dilayani atau
yang ingin dilayani oleh perusahaan. Faktor-faktor internal kunci terdiri dari
faktor manajemen, produksi dan operasi, penelitian dan pengembangan,
keuangan dan pemasaran.
2.4.1 Faktor Manajemen
Fungsi manajemen (Functions of Management) terdiri atas lima aktivitas
pokok yaitu:
a. Perencanaanadalah proses yang menentukan apakah perlu untuk menempuh
suatu usaha, mencari jalan paling efektifuntuk meraih tujuan yang diinginkan,
dan mempersiapkan diri untuk mengatasi beragam kesulitan yang diharapkan
dengan sumber yang memadai. Perencanaan membantu memastikan
perusahaan siap untuk suatu kemungkinan yang masuk akal serta untuk semua
perubahan yang dibutuhkan.
b. Pengorganisasian (organizing) adalah mencapai upaya yangterkoordinasi
dengan cara menentukan tugas dan hubungan otoritas.
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c. Pemotivasian, meliputi setidak-tidaknyaempat komponen utama, yaitu
kepemimpinan,

dinamika

kelompok,

komunikasi,

dan

perubahan

organisasional.
d. Penempatan Staf. Aktivitas penempatan staf memainkan peran penting dalam
upaya penerapanstrategi, dan karena oleh karena itu seorang manajer sumber
daya

manusia

terlibatsecara

lebih

aktif

dalam

manajemen

strategis.Mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam area penempatan
staf merupakan hal yang penting.Manajer sumber daya manusia menjadi
semakin terlibat dan berperan aktif di dalam perumusan dan penerapan
strategi.
e. Pengendalian, mencakup segala aktivitas yang dilakukanuntuk memastikan
bahwa operasi aktual sejalan dengan operasi yang direncanakan. Fungsi
manajemen pengendalian sangat penting untuk pengevaluasian strategi.
Pengendalian tersebut terdiri atas empat langkah dasar: (1) penetapan standar
kinerja, (2) penilaian kinerja individual dan organisasional, (3) pembandingan
kinerja aktual dengan standar kinerja yang direncanakan, (4) pengambilan
langkah-langkah korektif.
2.4.2 Faktor Produksi/Operasi
Fungsi produksi/operasi suatu bisnis mencakup semua aktivitas yang
mengubah

input

menjadi

barang/

jasa.

Manajemen

produksi/

operasi

menanganiinput, transformasi, dan ouput yang beragam dari suatu industri dan
pasar ke industri da pasar yang lain. Sistem produksi menyusun program untuk
dilaksanakan dan melakukan pengendalian produksi mencakup perbekalan,
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proses pemuatan perawatan sarana produksi, pengendalian mutu.Aktivitas
produksi/operasi sering kali mempresentasikan bagian terbesar dari asset manusia
dan modal suatu organisasi. Jika perusahaan dapat memproduksi dengan biaya
lebih rendah dan mampu menjalankan bisnis sedangkan perusahaan yang lain
tidak atau perusahaan dapat memperoleh bahan baku dengan harga yang
menguntungkan, maka perusahaan tersebut mempunyai keunggulan dalam
bersaing.
Istilah operasi menunjuk pada konsep perubahan dengan penekannya
yaitu nilai tambah. Menurut Sobarsa Kosasih (2009:3), yaitu suatu kegiatan yang
mengolah faktor produksi untuk menciptakan produk (barang atau jasa) agar
bernilai tambah (added value) melalui proses transformasi. Faktor produksi
(input) meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia (human resources),
sumber daya modal (capital resources), mesin-mesin, metode bahkan juga
informasi dan waktu. Kemudian dirancang (designed) dan diolah (processed)
menjadi produk (output) yang bernilai tambah.
Bagaimana agar penciptaan nilai tambah itu efisien, merupakan tugas dari
kegiatan

manajemen,

seperti

merencanakan

(planning),

mengorganisir

(organizing), menentukan orang-orang (staffing), mengarahkan (directing),
melaporkan (reporting) dan menilai (evaluating).Tujuan

manajemen operasi

adalah memproduksi atau mengatur produksi barang-barang dan jasa-jasa dalam
jumlah, kualitas, harga, waktu serta tempat tertentu sesuai dengan kebutuhan.
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Menurut Sofjan Assauri (2008:27)ruang lingkup manajemen operasi
mencakup perancangan atau penyiapan sistem. Perancangan atau Desain dari
Sistem Produksi dan Operasi meliputi:
1. Seleksi dan rancangan atau desain hasil produksi (produk)
Kegiatan produksi dan operasi harus dapat menghasilkan produk, berupa
barang atau jasa, secara efektif dan efisien, serta dengan mutu atau kualitas
yang baik. Oleh karena itu, setiap kegiatan produksi dan operasi harus dimulai
dari penyeleksian dan perancangan produk yang akan dihasilkan. Kegiatan ini
harus diawali dengan kegiatan-kegiatan penelitian atau riset, serta usaha-usaha
pengembangan produk yang sudah ada. Dengan hasil riset dan pengembangan
produk ini, maka diseleksi dan diputuskan produk apa yang akan dihasilkan
dan bagaimana desain dari produk itu, yang menggambarkan pula spesifikasi
dari produk tersebut. Untuk penyeleksian dan perancangan produk, perlu
diterapkan konsep-konsep standarisasi, simplifikasi dan spesialisasi. Akhirnya
dalam pembahasan ini perlu dikaji hubungan timbal balik yang erat antara
seleksi produk dan rancangan produk dengan kapasitas produksi dan operasi.
2. Seleksi dan perancangan proses dan peralatan
Setelah produk didesain, maka kegiatan yang harus dilakukan untuk
merealisasikan usaha untuk menghasilkannya adalah menentukan jenis proses
yang akan dipergunakan serta peralatannya. Dalam hal ini kegiatan harus
dimulai dari penyeleksian dan pemilihan akan jenis proses yang akan
dipergunakan, yang tidak terlepas dengan produk yang akan dihasilkan.
Kegiatan selanjutnya adalah menentukan teknologi dan peralatan yang akan
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dipilih dalam pelaksanaan kegiatan produksi tersebut. Penyeleksian dan
penentuan peralatan yang dipilih, tidak hanya mencakup mesin dan peralatan
tetapi juga mencakup bangunan dan lingkungan kerja.
3. Pemilihan Lokasi dan site perusahaan dan unit produksi
Kelancaran produksi dan operasi perusahaan sangat dipengaruhi oleh
kelancaran mendapatkan sumber-sumber bahan dan masukkan (inputs), serta
ditentukan pula oleh kelancaran dan biaya penyampaian atau supply produk
yang dihasilkan berupa barang jadi atau jasa ke pasar. Oleh karena itu, untuk
menjamin kelancaran, maka sangat penting peranan dan pemilihan lokasi dan
site perusahaan dan unit produksinya. Dalam pemilihan lokasi dan site
tersebut, perlu memperhatikan faktor jarak kelancaran dan biaya pengangkutan
dari sumber-sumber bahan dan masukkan (inputs), serta biaya pengangkutan
dari barang jadi ke pasar.
4. Rancangan tata letak (lay-out) dan arus kerja atau proses
Kelancaran dalam proses produksi dan operasi ditentukan pula oleh salah satu
faktor yang terpenting di dalam perusahaan atau unit produksi yaitu rancangan
tata-letak (lay-out) dan arus kerja atau proses. Rancangan tata-letak harus
mempertimbangkan berbagai faktor antara lain adalah kelancaran arus kerja,
optimalisasi dari waktu pergerakan dalam proses akan minimalisasi biaya
yang timbul dari pergerakkan dalam proses atau material handling.
5. Rancangan tugas pekerjaan
Rancangan tugas pekerjaan merupakan bagian yang integral dari rancangan
sistem. Dalam melaksanakan fungsi produksi dan operasi, maka organisasi
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kerja harus disusun, karena organisasi kerja sebagai dasar pelaksanaan tugas
pekerjaan, merupakan alat atau wadah kegiatan yang hendaknya dapat
membantu pencapaian tujuan perusahaan atau unit produksi dan operasi
tersebut. Rancangan tugas pekerjaan harus merupakan suatu kesatuan dari
human engineering, dalam rangka untuk menghasilkan rancangan kerja yang
optimal. Disamping itu dalam penyusunan rancangan tugas pekerjaan harus
pula memerhatikan kelengkapan tugas pekerjaan yang terkait dengan variabel
tugas dalam struktur teknologi, dan mutu atau kualitas suasana kerja yang
ditentukan oleh variabel manusianya.
6. Strategi produksi dan operasi serta pemilihan kapasitas
Sebenarnya rancangan sistem produksi dan operasi harus disusun dengan
landasan strategi produksi dan operasi yang disiapkan terlebih dahulu. Dalam
strategi produksi dan operasi harus terdapat pernyataan tentang maksud dan
tujuan dari produksi dan operasi, serta misi dan kebijakan-kebijakan dasar atau
kunci untuk lima bidang, yaitu proses, kapasitas, persediaan, tenaga kerja dan
mutu atau kualitas. Semua hal tersebut merupakan landasan bagi penyusunan
strategi produksi dan operasi. Berdasarkan strategi produksi dan operasi, maka
ditentukanlah pemilihan kapasitas yang akan dijalankan dalam bidang
produksi dan operasi.
Dalam kegiatan produksi, manajer harus mampu membina dan
mengendalikan arus masukan (input) dan keluaran (output), serta mengelola
penggunaan sumber daya yang dimiliki. Manajer produksi harus dapat
merencanakan

secara

efektif

penggunaan
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sumber

daya

terbatas,

memperkiraandampak pada sasaran dan mengoordinasikan pengimplementasikan
dari rencana.
2.4.3 Faktor Penelitian dan Pengembangan
Research and Development (R&D) atau Penelitian dan pengembangan
(Litbang) adalah kegiatan penelitian dan pengembangan yang memiliki
kepentingan komersial dalam kaitannya dengan riset ilmiah murni dan
pengembangan aplikatif di bidang teknologi.Litbang ini memegang peranan
penting dan menjadi indikator kemajuan dari suatu negara. Dalam konteks bisnis,
“penelitian dan pengembangan” biasanya merujuk pada aktivitas yang
berorientasi ke masa yang akan datang dan untuk jangka panjang baik dalam
bidang ilmu maupun dalam bidang teknologi.Metode yang dipakai dalam
kegiatan litbang biasanya menggunakan teknik riset ilmiah yang standar tanpa
mengharapkan hasil yang pasti (bentuk riset ilmiah murni) atau untuk
mendapatkan prakiraan hasil yang mempunyai nilai komersial

dalam waktu

dekat.
Kebanyakan perusahaan tidak mempunyai pilihan lain kecuali terus
mengembangkan produk baru dan memperbaiki produk yang sudah ada karena
kebutuhan dan selera konsumen berubah, teknologi-teknologi baru, siklus hidup
produk yang memendek, serta meningkatkan persaingan domestik. Kelangkaan
gagasan untuk produk baru, meningkatknya persaingan global, bertumbuhnya
segmentasi pasar, kelompok kepentingan khusus yang kuat, bertambahnya
peraturan pemerintah merupakan beberapa faktor penting yang membuat produkproduk baru yang berhasil semakin sulit, mahal, dan berisiko.

29

2.4.4 Faktor Keuangan
Manajemen

keuangan

merupakan

manajemen

terhadap

fungsi

keuangan.Van Horne and Wachowicz alih bahasa Quratul’Ain Mubarokah
(2013:2) mengemukakan fungsi keputusan dalam manajemen keuangan dibagi
menjadi investasi, pendanaan, dan manajemen asset. Manajer keuangan
berkepentingan dengan penentuan jumlah aktiva yang layak dari investasi pada
berbagai aktiva dan pemilihan sumber dana untuk membelanjai aktiva tersebut.
Kondisi dan prestasi keuangan perusahaan dapat dilakukan melalui penilaian
dengan analisis rasio (financial ratio).Pada umumnya rasio keuangan yang
dihitung bisa dikelompokkan menjadi empat jenis, yaitu (1) Likuiditas, (2)
Leverage, (3) Aktivitas, dan (4) Profitabillitas.

Gambaran tentang perkembangan finansial suatu perusahaan perlu
dilakukan melalui analisis atau interprestasi terhadap data finansial dari
perusahaan bersangkutan, dimana data finansial itu tercermin didalam laporan
keuangan. Ukuran yang sering digunakan dalam analisis finansial adalah
rasio.Laporan Keuangan dibuat agar dapat digunakan suatu kegunaan yang
penting adalah dalam menganalisis kesehatan ekonomi perusahaan. Menurut
Keown (2004 : 107) bahwa hasil dari menganalisis laporan keuangan adalah rasio
keuangan berupa angka-angka dan rasio keuangan harus dapat menjawab
pertanyaan-pertanyaan.

Analisis laporan keuangan menyangkut pemeriksaaan keterkaitan angka–
angka dalam laporan keuangan dan trend angka–angka dalam beberapa periode,
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satu tujuan dari analisis laporan keuangan menggunakan kinerja perusahaan yang
lalu untuk memperkirakan bagaimana akan terjadi dimasa yang akan
datang.Menurut Van Horne (2005 : 234) rasio keuangan adalah alat yang
digunakan untuk menganalisis kondisi keuangan dan kinerja perusahaan. Rasio
keuangan memberikan informasi yang bermanfaat sehubungan dengan keadaan
operasi dan kondisi keuangan perusahaan, terdapat juga unsur keterbatasan
informasi yang membutuhkan kehati–hatian dalam mempertimbangkan masalah
yang terdapat dalam perusahaan tersebut.

Menurut

Keown

(2004:

108),rasio

keuangan

setidaknya

dapat

memberikan jawaban atas empat pertanyaan, yaitu (1) Bagaimana Likuiditas
Perusahaan, (2) Apakah Manajemen efektif menghasilkan laba operasi atas
aktiva, (3) Bagaimana perusahaan didanai, (4) Apakahpemegang saham biasa
(pemilik)

mendapatkan

tingkat

pengembalian

yang cukup.

Manajemen

keuangan

merupakan

manajemen

terhadap

fungsi

keuangan.Van Horne and Wachowicz alih bahasa Quratul’Ain Mubarokah
(2013:2) mengemukakan fungsi keputusan dalam manajemen keuangan dibagi
menjadi investasi, pendanaan, dan manajemen asset. Manajer keuangan
berkepentingan dengan penentuan jumlah aktiva yang layak dari investasi pada
berbagai aktiva dan pemilihan sumber dana untuk membelanjai aktiva tersebut.
Kondisi dan prestasi keuangan perusahaan dapat dilakukan melalui penilaian
dengan analisis rasio (financial ratio). Pada umumnya rasio keuangan yang
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dihitung bisa dikelompokkan menjadi empat jenis, yaitu (1) Likuiditas, (2)
Leverage, (3) Aktivitas, dan (4) Profitabillitas.

Gambaran tentang perkembangan finansial suatu perusahaan perlu
dilakukan melalui analisis atau interprestasi terhadap data finansial dari
perusahaan bersangkutan, dimana data finansial itu tercermin didalam laporan
keuangan. Ukuran yang sering digunakan dalam analisis finansial adalah
rasio.Laporan Keuangan dibuat agar dapat digunakan suatu kegunaan yang
penting adalah dalam menganalisis kesehatan ekonomi perusahaan. Menurut
Keown (2004 : 107) bahwa hasil dari menganalisis laporan keuangan adalah rasio
keuangan berupa angka-angka dan rasio keuangan harus dapat menjawab
pertanyaan-pertanyaan.

Analisa laporan keuangan menyangkut pemeriksaaan keterkaitan angka–
angka dalam laporan keuangan dan trend angka–angka dalam beberapa periode,
satu tujuan dari analisis laporan keuangan menggunakan kinerja perusahaan yang
lalu untuk memperkirakan bagaimana akan terjadi dimasa yang akan
datang.Menurut Van Horne (2005 : 234) rasio keuangan adalah alat yang
digunakan untuk menganalisis kondisi keuangan dan kinerja perusahaan. Rasio
keuangan memberikan informasi yang bermanfaat sehubungan dengan keadaan
operasi dan kondisi keuangan perusahaan, terdapat juga unsur keterbatasan
informasi yang membutuhkan kehati–hatian dalam mempertimbangkan masalah
yang terdapat dalam perusahaan tersebut.
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Menurut

Keown

(2004:

108),rasio

keuangan

setidaknya

dapat

memberikan jawaban atas empat pertanyaan, yaitu (1) Bagaimana Likuiditas
Perusahaan, (2) Apakah Manajemen efektif menghasilkan laba operasi atas
aktiva, (3) Bagaimana perusahaan didanai, (4) Apakahpemegang saham biasa
(pemilik)

mendapatkan

tingkat

pengembalian

yang cukup.

Kondisi keuangan sering kali dianggapsebagai ukuran tunggal terbaik
posisi kompetitif perusahaan dan daya tarik bagi investor. Menentukan kekuatan
dan kelemahan keuangan suatu organisasi sangat penting untuk merumuskan
strategi secara efektif.Konsep finansial leverage(rasio hutang terhadap total
aktiva) sangat berguna dalam menguraikan penggunaan hutang untuk
meningkatkan laba yang tersedia bagi pemegang saham. Kondisi keuangan
sebuah perusahaan tidak bergantung hanya pada fungsi- fungsi keuangan, tetapi
juga faktor lain yaitu (1) keputusan manajemen, pemasaran, produksi/ operasi,
penelitian dan pengembangan, serta informasi manajemen, (2) tindakan yang
diambil pesaing, pemasok, distributor, kreditor, konsumen, dan pemegang saham,
(3) tren ekonomi, sosial, budaya, demografis, lingkungan, politik, pemerintahan,
hukum dan teknologi.
2.4.5 Faktor Pemasaran
Pemasaran

dapat

dideskripsikansebagai

proses

pendefinisian,

pengantisipasian, penciptaan, serta pemenuhan kebutuhan dan keinginan
konsumen akan produk atau jasa. Ada tujuh fungsi pemasaran (functions of
marketing) yaitu:
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a. Analisis Konsumen. Dalam proses menganalisis konsmen proses yang
dilakukan oleh sebuah perusahaan adalah berupa pengamatan dan evaluasi
kebutuhan, hasrat, keinginan konsumen dengan cara mengadakan survey
konsumen, penganalisisan informasi konsumen, dan penentuan strategi
segmentasi pasar yang optimal.
b. Penjualan Produk/ Jasa (selling) meliputi banyak aktivitas pemasaran, seperti
iklan, promosi, penjualan, hubungan, publisitas, penjualan perorangan,
managemen tenaga penjualan, hubungan konsumen, dan hubungan diler.
Penerapan strategi yang berhasil umumnya bergantung pada kemampuan
sebuah organisasi untuk menjual produk atau jasa tertentu.
c. Perencanaan Produk/Jasa meliputi berbagai aktivitas seperti uji pemasaran,
posisi produk dan merek, pemanfaatan garansi, pengemasan, penentuan
pilihan produk lama, dan penyediaan layanan konsumen. Perencanaan produk
dan jasa sangat penting jika sebuah perusahaan akanmelakukan pengembangan
dan diversifikasi produk.
d. Penetapan Harga. Lima pemangku kepentingan (stakeholder) mempengaruhi
keputusan penetapan harga (pricing) yaitu konsumen, pemerintah, pemasok,
distributor dan pesaing.Pemerintah dapat menetapkan larangan terkait
penentuan harga, diskriminasi harga, harga minimum, penetapan harga unit,
iklan harga, dan pengendalian harga.
e. Distribusi (distribution) mencakup pergudangan, saluran-saluran distribusi,
cakupan distribusi, lokasi tempat ritel,wilayah penjualan, tingkat dan lokasi
persediaan, kurir transp;ortasi, penjualan grosir dan ritel. Kebanyakan
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produsen tidak menjual barang mereka secara langsung kepada konsumen.
Beragam aktivitas pemasaran bertindak selaku perantara seperti: grosir, peritel,
pialang, fasilitator, agen, dan vendor.
f. Riset Pemasaran (marketing reseach) adalah pengumpulan, pencatatan, dan
penganalisisan data yang sistematis mengenai berbagai persoalan yang terkait
barang atau jasa. Organisasi yang mempunyai keterampilan riset pemasaran
yang bagus memiliki kekuatan besar untuk menjalankan strategik generik.
g. Analisis Peluang
Tiga langkah diperlukan untuk membuat analisis biaya-manfaat (cost-benefit
analysis): (1)menghitung total biaya yang terkait dengan suatu keputusan, (2)
memperkirakan total manfaat dari keputusantersebut, (3) membandingkan total
biaya dan total manfaat. Analis biaya manfaat juga dibuat ketika perusahaan
sedang mengevaluasi cara-cara alternatif untuk menjadi perusahaan yang
bertanggung jawab.

Setiap perusahaan dalam era persaingan dituntut untuk selalu bisa
bertahan di pasar dengan tetap memberikan keuntungan. Kotler & Keller (2012 :
65) menyatakan bahwa perusahaan yang berhasil adalah yang mampu
mengendalikan dan merespon berbagai kebutuhan dan tren yang belum terpenuhi
secara menguntungkan. Pemasaran merupakan kegiatan yang penting dalam
dunia usaha yang terus berubah dewasa ini, karena menunjang keberhasilan
perusahaan dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat. Pemasaran
mencakup kegiatan yang amat luas dan meliputi segala aktivitas perusahaan
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untuk mengetahui serta memenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakat melalui
suatu proses penciptaan, penawaran dan pertukaran produk berupa barang dan
jasa.
Konsep pemasaran sebenarnya secara sederhana sebagai usaha untuk
mempertemukan barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan kepada
konsumen untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan, sehingga kepuasan
tercapai.Untuk menciptakan loyalitas yang tinggi, maka perusahaan perlu
mengelola marketing mixnya dengan baik, yang meliputiproduct, price, place dan
promotion atau secara umum disebut dengan 4P.

Sumarmi dan Soeprihanto (2010:274) menjelaskanmarketing mixadalah
kombinasi dari variabel atau kegiatan yang merupakan inti dari sistem pemasaran
yaitu produk, harga, promosi, dan distribusi. Dengan kata lain marketing mix
adalah kumpulan dari variabel yang dapat digunakan oleh perusahaan untuk
dapat mempengaruhi tanggapan konsumen.

1. Product (Produk) adalah setiap apa saja yang bisa ditawarkan di pasar untuk
mendapatkan perhatian, permintaan, pemakaian atau konsumsi yang dapat
memenuhi keinginan atau kebutuhan. Produk tidak hanya selalu berupa barang
tetapi bisa juga berupa jasa ataupun gabungan dari keduanya (barang dan jasa)

2. Price (Harga)adalah jumlah uang (ditambah beberapa produk kalau mungkin)
yang dibutuhkan untuk mendapatkan sejumlah kombinasi dari barang beserta
pelayanannya. Setelah produk yang diproduksi siap untuk dipasarkan, maka
perusahaan akan menentukan harga dari produk tersebut.
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3. Place (Tempat)dalam marketing mix biasa disebut dengan saluran distribusi,
saluran dimana produk tersebut sampai kepada konsumen. Definisi dari
Sumarni dan Soeprihanto (2010:288) tentang saluran distribusi adalahsaluran
yang digunakan oleh produsen untuk menyalurkan produk tersebut dari
produsen sampai ke konsumen atau industri pemakai.

4. Promotion (Promosi) adalah suatu bentuk komunikasi pemasaran. Yang
dimaksud dengan komunikasi pemasaran adalah aktivitas pemasaran yang
berusaha

menyebarkan

informasi,

mempengaruhi/membujuk,

dan/atau

mengingatkan pasar sasaran atas perusahaan dan produknya agar bersedia
menerima, membeli, dan loyal pada produk yang ditawarkan perusahaan yang
bersangkutan.

Berdasarkan teori-teori di atas, maka bauran pemasaran adalah suatu
kelompok komponen pemasaran yang terdiri dari 4P: product, price, place dan
promotion yang saling terkait satu sama lain, dengan tujuan untuk memenuhi
kebutuhan dan kepuasan konsumen serta mencapai tujuan perusahaan.

2.4.6 Faktor Sumber Daya Manusia

Pengertian sumber daya manusia dan penerapannya sering kali masih
belum sejalan dengan keinginan organisasi. Sementara keselarasan dalam
mengelola SDM menjadi faktor utama kesuksesan jalannya sebuah organisasi.
Lalu sumber daya yang bagaimana yang perlu dikembangkan agar tujuan
organisasi bisa tercapai dengan baik?
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Sebelum melangkah lebih lanjut, ada baiknya kita mengetahui pengertian
sumber daya manusia. Menurut Sonny Sumarsono (2003 : 4), Sumber Daya
Manusia atau human recources mengandung dua pengertian. Pertama, adalah
usaha kerja atau jasa yang dapat diberikan dalam proses produksi. Dalam hal lain
SDM mencerminkan kualitas usaha yang diberikan oleh seseorang dalam waktu
tertentu untuk menghasilkan barang dan jasa. Pengertian kedua, SDM
menyangkut manusia yang mampu bekerja untuk memberikan jasa atau usaha
kerja tersebut. Mampu bekerja berarti mampu melakukan kegiatan yang
mempunyai kegiatan ekonomis, yaitu bahwa kegiatan tersebut menghasilkan
barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan atau masyarakat.

Bagi Usaha Mikro dan Kecil jiwa wirausaha sangat penting karena
dituntut adanya kreativitas dan inovasi untuk memanfaatkan sumber daya yang
terbatas, dan usaha rentan untuk ditutup jika tidak didukung oleh semangat
wirausaha yang tinggi.Jumlah SDM yang terbatas dan biasanya dikelola langsung
oleh pemilik membuat UMK sangat tergantung dari jiwa wirausaha pemilik.
Untuk menghadapi keunggulan bersaing di era globalisasi saat ini, maka
kompetensi pemilik harus selalu ditingkatkan dan diarahkan pada peningkatan
mutu dan kualitas dalam bekerja. Maksud dari manajemen sumber daya manusia
adalah memperbaiki kontribusi produktif orang-orang terhadap organisasi dengan
cara yang bertanggung jawab secara strategis, etis dan sosial. Dan tujuan dari
manajemen sumber daya manusia adalah tujuan kemasyarakatan, tujuan
organisasional, tujuan fungsional dan tujuan pribadi.
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Sumber Daya Manusia (SDM) terdiri dari daya fikir dan daya fisik setiap
manusia. Tegasnya kemampuan setiap manusia ditentukan oleh daya fikir dan
daya fisiknya. SDM atau manusia menjadi unsur utama dalam setiap aktivitas
yang dilakukan. Peralatan yang handal atau canggih tanpa peran aktif SDM, tidak
berarti apa-apa. Daya pikir adalah kecerdasan yang dibawa sejak lahir (modal
dasar) sedangkan kecakapan diperoleh dari usaha (belajar dan pelatihan).
Kecerdasan tolok ukurnya Intelegence Quotient (IQ) dan Emotion Quality (EQ).

2.5 Perumusan Strategi
Perumusan strategi yang dilakukan dapat menggunakan beberapa matriks
di bawah ini:
1. Matriks IFE dan EFE
Dalam

melaksanakan

audit

manajemen

strategis

internal

dapat

menggunakan Matriks Evaluasi Faktor Internal (IFE matriks). Alat perumusan
strategi ini meringkas dan mengevaluasi kekuatan dan kelemahan utama dalam
area-area fungsional bisnis dan juga menjadi landasan untuk mengidentifikasi
serta mengevaluasi hubungan di antara area tersebut.Matriks EFE merupakan alat
yang memungkinkan perencana strategi dalam mengevaluasi informasi ekonomi,
social budaya, politik, pemerintah, hukum, teknologi, dan persaingan. Matriks ini
membantu dalam mengorganisir faktor-faktor strategis eksternal ke dalam
kategori-kategori yang diterima secara umum (David, 2009).
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2.Matriks IE
Matriks internal-eksternal merupakan matriks yang meringkas hasil
evaluasi faktor eksternal dan internal yang menempatkan perusahaan pada salah
satu kondisi di dalam sembilan sel, ditunjukkan pada Gambar 2.4.
SKOR BOBOT
IFERATA-RATA
4.0

KUAT

3.0

LEMAH

2.0

1.0

4.0
TINGGI
SKOR
BOBOT
EFE

3.0

I
Tumbuh dan
Membangun

II
Tumbuh dan
Membangun

III
Menjaga dan
Mempertahan
kan

IV
Tumbuh dan
Membangun

V
Menjaga dan
Mempertahan
kan

VI
Panen atau
Divestasi

VII
Menjaga dan
Mempertahan
kan

VIII
Panen atau
Divestasi

MENENGAH

2.0

RENDAH

IX
Panen atau
Divestasi

1.0

David alih bahasa Dono Sunardi (2009:344)
Gambar 2.4
Matriks Internal – Eksternal

Pertama divisi yang berbeda pada sel I, II, atau IV dapat disebut grow and
building atau tumbuh dan berkembang. Strategi intensif (penetrasipasar,
pengembangan pasar, dan pengembangan produk) atau strategi integrasi
(integrasi ke belakang, integrasi ke depan, dan integrasi horizontal) yang
diterapkan untuk semua divisi ini. Kedua, divisi yang berada pada sel III, V, VII
dapat dikelola dengan strategi hold and maintain atau pertahanan dan
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pemeliharaan. Strategi yang terbanyak diterapkan pada divisi ini adalah penetrasi
pasar dan pengembangan produk. Ketiga, divisi yang umumnya pada sel VI, VIII,
dan IX adalah panen dan divestasi (harvest and divest). Tujuan dari penggunaan
matriks ini adalah untuk memperoleh strategi bisnis ditingkat perusahaan yang
lebih detail.
3. Matriks SWOT
Matriks SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Thearts) adalah
sebuah alat pencocokan yang penting.Matriks ini menghasilkan empat
kemungkinanalternatif strategi yaitu strategi S-O, strategi W-O, strategi S-T dan
strategi W-T.Analisis SWOT mempertimbangkan kombinasifaktor-faktor internal
dan eksternal.Strategi S-O memanfaatkan kekuatan internal perusahaan untuk
menarik keuntungan dari peluang eksternal. Strategi W-O bertujuan untuk
memperbaiki kelemahaninternal dengan cara mengambil keuntungan dari
peluang eksternal. Strategi S-T menggunakan kekuatan perusahaan untuk
menghindari atau mengurangi dampak ancaman eksternal.Strategi W-T
merupakan taktik defensif yang diarahkan untuk mengurangi kelemahan internal
serta menghindari ancaman eksternal.
4. Matriks QSPM
Rangkaian strategi dari matriks QSPM (Quantitative Strategic Planing
Matrix) dapat diamati secara berurutan dan bersamaan. Pada matriks ini proses
pengambilan keputusan harus menggunakan faktor internal dan eksternal yang
relevan. QSPM dibutuhkan sejumlah keputusan subjektif dalam membuat
keputusan-keputusan kecil di sepanjang proses meningkatkan probabilias yang
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merupakan keputusan akhir yang terbaik bagi perusahaan. Keunggulan matriks
QSPM ini adalah dapat digunakan oleh organisasi berorientasi laba yang besar
ataupun kecil sehingga dapat diaplikasikan pada semua jenis perusahaan dan
QSPM juga dapat membantu pemilihan strategi pada perusahaan multidivisional
dan telah berhasil diaplikasikan oleh sejumlah bisnis kecil.
Michael Porter dalam Kotler dan Keller (2012:82) mengungkapkan
pilihan strategi keunggulan bersaing

yang dapat dilakukan oleh perusahaan

yaitu:
(a) Strategi keunggulan biaya (overall cost leadership), dalam arti dengan
kualitas produk yang relatif sama dengan pesaing, perusahaan dapat
memberikan harga yang lebih murah.
(b) Strategi diferensiasi (differentiation), berusaha untuk menghantarkan produk
yang unik dalam industrinya pada beberapa dimensi yang secara umum
dihargai oleh pelanggan.
(c) Strategi fokus (focus strategy), dengan strategi ini perusahaan hanya
memfokuskan pada segmen tertentu untuk kemudian dilayani dengan strategi
keunggulan biaya atau strategi diferensiasi.
Strategi yang dipilih manajemen harus memungkinkan perusahaan
menggunakan kompetensi intinya dalam merespon peluang lingkungan eksternal
dan menetralisisr ancamanannya. Menurut Hill dan Jones (1998:123) corecompetence atau distinctive-competence merupakan kekuatan unik yang
memungkinkan perusahaan mencapai superioritas dalam aspek efficiency, quality,
innovation dan customer responsiveness, sehingga menciptakan superior value
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dan keunggulan bersaing. Kemampuan perusahaan dalam memahami dan
mengembangkan secara terus menerus tentang aspek-aspek ini merupakan syarat
untuk sustainability perusahaan yang bersangkutan.

2.6 Hasil Penelitian Sebelumnya
Peneliti menyajikan perbedaan dan persamaan dengan penelitian
sebelumnya untuk mengetahui faktor yang membedakan dengan penelitian
sebelumnya.Orisinalitas dicantumkan guna mengetahuia danya perbedaan
dengan penelitian terdahulu sehingga tidak terjadi plagiasi (penjiplakan) dan
mempermudah focus apayang akan dikaji dalam penelitian ini. Adapun beberapa
hasil penelitian yang relevan dengan penelitian ini antara lain:
Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu yang Relevan
No
1.

1

Peneliti dan
Judul Penelitian
Nursya’bani
Purnama
Hery Setiawan (2003)
Analisis Pengaruh SumberSumber Keunggulan
Bersaing
Bidang Pemasaran
Terhadap Kinerja
Perusahaan
Okorie, et. al., 2014
Technopreneurship : an
Urgent need in the
Material World for
Sustainibility in Nigeria

Hasil

Persamaan

Perbedaan

Kompetensi
Bidang
pemasaran
memiliki
hubungan yang positif
dengan
ukuran
hasil
kinerja.

1. Variabel keunggulan
bersaing dijadikan
variabel antara
2. Variabel pemasaran
sama-sama dijadikan
variabel utama-untuk
keunggulan bersaing.

1. Variabel
dependen yang
diteliti hanya
bagian dari
kinerja
perusanaan

1.

Technopreneurship
digunakan untuk
memanfatkan teknologi
guna memenuhi
permintaan

1.

2.

Technopreneurship
mendorong
pemanfaatan teknologi
untuk menghasilkan
produk yang dapat
bersaing di pasar lokal
dan global.
Teknologi tidak hanya
untuk menghasilkan
produk dan jasa yang
inovatif tetapi juga
harus diikuti dengan
strategi inovatif untuk
memenuhi permintaan
pasar.
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2.

Melakuka
n analisis
SWOT
Melakuka
n analisis
manajeme
n
fungsional

2.

3

4.

5.

Menon, Anil Sundar G.  Adanya pengaruh yang
Bharadwaj, Phani Tej.
signifikan dari kreativitas
Adidam,
Steven
W.
strategi pemasaran
Edison (1999)
terhadap kinerja
Antecedents and
pemasaran.
concequences of marketing  Persaingan
memiliki
Strategy making: test
pengaruh
terhadap
(Journal of Marketing, Vol
kreativitas
strategi
63)
pemasaran dan kinerja
pemasara.
i. Faktor-faktor lingkungan
eksternal yang terdiri dari
R.M. Moch. Wispandono
pembeli, pemasok,
(2010)
teknologi, pemerintah,
Pengaruh Lingkungan
serta faktor lingkungan
Bisnis Terhadap Kinerja
internal yang terdiri dari
Pengrajin
pemasaran, keuangan dan
Industri Batik
produksi, secara simultan
mempunyai pengaruh yang
signifikan terhadap kinerja
perusahaan.
2. Pembeli, pemasok,
teknologi, pemasaran dan
produksi secara parsial
mempunyai pengaruh yang
signifikan terhadap kinerja
Eryanafita Ismawanti
 Hasil penelitian ini
(2010)
terbukti terdapat pengaruh
Analisis Faktor-Faktor
positif dan signifikan
Yang Mempengaruhi
antara kreativitas program
Kinerja
pemasaran terhadap
Pemasaran Dengan Faktor
kinerja pemasaran.
Lingkungan
 Kondisi lingkungan yang
Sebagai Variabel Moderat
senantiasa berubah akan
(Studi pada industri
menuntut
perusahaan
kerajinan batik di
untuk juga merubah dan
Pekalongan)
menyesuaikan
strategi
yang digunakannya
Ginanjar Suendro,
1. Inovasi produk memiliki
(2010)
pengaruh terhadap
Analisis Pengaruh Inovasi
kinerja pemasaran
Produk Melalui Kinerja
2. Kinerja pemasaran
Pemasaran Untuk
memiliki hubugan
Mencapai Keunggulan
dengan keunggulan
Bersaing Berkelanjutan,
bersaing berkelanjutan.
Studi Pada Industri Kecil
3. Kinerja pemasaran
Dan Menengah Batik
merupakan faktor umum
atau konstruk untuk
mengukur dampak dari
strategi pemasaran
sebuah perusahaan
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1. Lingkungan bisnis
merupakan variable
yang dianalisis.
2. Kinerja pemasaran
sama- sama merupakan
variabel dependen

1. Lingkungan
Bisnis sebagai
variable Utama
2. Kinerja
pemasayan
yang dijadikan
indikator
pertumbuhan
perusahaan dan
efisiensi.

1. Kinerja pemasaran
sama-sama sebagai
variable dependen
2. sama-sama
menganalisis tentang
strategi pemasaran
dalam menciptakan
kinerja pemasaran

1. Yang
menjadi
variabel antara
bukan program
pemasaran
tetapi
keunggulan
bersaing.

1. Sama-sama
menempatkan variabel
kinerja pemasaran dan
keunggulan bersaing
sebagai variabel
dependen
2. Produk sebagai
bagian dari bauran
pemasaran merupakan
variabel pengaruh

1. Keunggulan
bersaing
sebagai
variabel
dependen
2. Keunggulan
bersaingbukan
sebagai
variabel antara

6

Robert M. Gemmel. 2013.
Socio-Cognitive
Foundations of
Entrepreneurial Venturing

1. Wirausaha yang berhasil
menggunakan
pengalaman
untuk
pembelajaran,
lebih
cepat berhasil atau
gagal.
2. Pengusaha
dengan
fleksibelitas
belajar
tinggi kurang cepat
dalam
pengambilan
keputusan
inovasi
strategik, tetapi mereka
tetap lebih inovatif.
3. Partner yang dipercaya
dapat
membawa
pemanfaatan kapasitas
penuh, inovasi dan
kinerja.

Unit analisis adalah
pengusaha yang
memanfaatkan
teknologi

7

Ahmad Reza Ommani,
2011, Strengths,
weaknesses, opportunities
and threats (SWOT)
analysis for farming
system businesses
management

Menggunakan analisis
SWOT pada sektor
pertanian

Menekankan
pada
pemanfaaan
hasil panen

8.

Yang Li, Sun Guohui,
Martin J. Eppler (2008),
Making Strategy Work: A
Literature Review on the
Factors influencing
Strategy Implementation

Strategi untuk manajemen
sistem
pertanian
diprioritaskan
sebagai
berikut: (1) pengembangan
peluang pasar lokal dan
infrastruktur yang kurang
baik, (2) penanaman hasil
panen bernilai ekonomi
tinggi (3) pengembangan
dukungan pemerintah, (4)
mempersiapkan
rencana
strategis
untuk
pengembangan
pertanian
organik,
(5)
mempertimbangkan
hasil
panen yang berkualitas (6)
mempertimbangkan indeks
pertanian yang berkelanjuta,
(7)
menggunakan
manajemen sumber daya air
yang berkelanjutan, (8)
mengembangkan program
lanjutan
berdasarkan
kebutuhan petani.
Tujuan Penelitian:
1. Meninjau faktor-faktor
yang mendukung atau
menghambat penerapan
strategi yang efektif.
2. Menyoroti bagaimana
implementasi strategi
telah diteliti sejauh ini
dan bagaimana bidang
ini ke depan.
Hasil Penelitian:
1. Terdapat sembilan
faktor penting untuk
implementasi strategi
yang sering dibahas
dalam literatur serta dua

Sama-sama
pengembangan bisnis

Menyoroti
faktor yang
mempengaruhi
strategi
implimentasi
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1. Penelitian
sebelumnya
idak
menggunak
an analisis
SWOT
2. Penelitian
sebelumnya
lebih
menekankan
pada aspek
kognitif
pengusaha

9

Tia-Maria Pakkanen
(2012), Internal and
external analysis
Case: Markkinointi
Pakkaset Oy

10

Kurendi G. Alfaxard
(2013), Factor
Influencing Strategy
Implementation Among
Flower Firms in
Naivasha, Kenya

pendekatan untuk
menggabungkan dan
menghubungkan faktorfaktor yang relevan.
2. Kami menemukan
beberapa kebutuhan
penelitian penting
mengenai faktor-faktor
ini dan menjelaskan
bagaimana hal ini dapat
diatasi.
Tujuan Penelitian:
1. Menyelidiki lingkungan
internal dan eksternal
dari kasus perusahaan.
2. menemukan faktor faktor yang
mempengaruhi kinerja
dan daya saing
perusahaan dan untuk
membuat rekomendasi
strategis berdasarkan
temuan ini, guna
memperbaiki daya saing
perusahaan.
Hasil Penelitian:
1. Selama dua tahun
terakhir perusahaan
telah menerapkan
strategi ekspansi dan,
oleh karena itu, telah
terjadi perubahan besar
dalam lingkungan
internal dan
eksternalperusahaan.
2. Penting bagi perusahaan
untuk menganalisis
lingkungannyasecara
teratur dan menilai
ulang arah bisnisnya,
untuk
mengembangkannya
lebih lanjut.
Tujuan Penelitian :
1. Menentukan faktorfaktor yang
mempengaruhi
Implementasi strategi
pada perusahaan
tanaman hias (flower
firms)di Kenya
Hasil Penelitian :
1. Pengimplementasian
strategi merupakan
suatu tantangan pada
perusahaan tanaman
hias, dimana faktor
faktor yang
menetukan
kesuksesan
implementasi strategi
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Sama-sama menyelidiki
lingkungan internal dan
eksternal.

Menerapkan
strategi
ekspansi.

Menyoroti
faktor yang
mempengaruhi
implementasi
strategi

11

Rose Wambui Njoroge
(2013), Factor
Influencing Preparation of
Strategic Plans in
Secondary Schools in
Kikuyu District Kenya

12

Ylvije Borici Kraja, Elez
Osmani (2015),
Importance of External
and Internal
Environnment in Creation
of Competitive Advantage
to SMEs. (Case of SMEs,
in the Northern Region of

antara lain komitmen
dari top manajemen,
identifikasi yang jelas
akan aktivitasaktivitas yang akan
dilakukan untuk
mengimplementasikan
strategi secara efektif,
adanya syarat-syarat
hukum yang
dibutuhkan, alokasi
anggaran, dan
mekanisme kontrol
internal.
Tujuan Penelitian :
1. Menginvestigasi
faktor-faktor yang
mempengaruhi
perencanaan strategis
di sekolah menengah
di distrik Kikuyu
2. Mengamati pengaruh
kerjasama dari
administrasi sekolah,
pengajar, siswa, dan
dewan pimpinan
dalam mempengaruhi
persiapan
perencanaan strategis
di sekolah menengah
di distrik Kikuyu
Hasil Penelitian :
1. Administarasi sekolah
mempengaruhi
persiapan rencana
strategis
2. Kerjasama dari dewan
pimpinan akan
mempengaruhi
persiapan
perencanaan strategis
3. Kebudayaan sekolah
dan visi pimpinan
akan memberi
kontribusi efektif pada
formulasi
perencanaan strategis
di sekolah
4. Alokasi dari sumber
dana akan memberi
kontribusi yang besar
dalam perencanaan
strategis
Tujuan Penelitian :
1. Menunjukkan
pentingnya faktor
internal dana eksternal
dalam menghasilkan
keunggulan
kompetitif dari SMEs
Hasil Penelitian :

47

Menyoroti
faktor yang
yang
mempengaruhi
perencanaan
strategi
implimentasi

Sama-sama menyelidiki
lingkungan internal dan
eksternal.

Albania)

13

Zijun Liao, Ziyuan Chen
(2009), The connection
Between External
Environment and Internal
Strategy (A Case Study f
Scandinavian Airlines
System)

14

G. Houben, K. Lenie, K.
Vanhoof, 1999:
A knowledge-based
SWOT-analysis system as
an instrument for
strategic planning in small
and medium sized
enterprises

15

Fine, Lawrenace G, 2009:
The SWOT Analysis;
Using your Strength to
overcome
Weaknesses,
Using
Opportunities to overcome

1.

Faktor internal dan
eksternal memberi
pengaruh positif
dalam mempengaruhi
keunggulan
kompetitif dari SMEs
2. Pada kesuksesan SME
lingkungan eksternal
memiliki pengaruh
yang lebih besar
dibandingan
lingkungan internal
Tujuan Penelitian :
1. Mencari hubungan
antara perubahan
lingkungan eksternal
dan pengaturan
strategi internal
Hasil Penelitian :
1. SAS menggunakan
strategi retrenchment
sebagai startegi
internasioal dalam
menangani situasi
negatif
2. Krisis finansial sangat
mempengaruhi
permintaan pelanggan
di seluruh dunia dan
memakasan SAS
untuk melakukan
perubahan strategi
 Kinerja yang baik
dalam perusahaan
adalahhasil interaksi
manajemen bisnis yang
benar dengan
lingkungan eksternal
internal dan eksternal.

Sama-sama menyelidiki
lingkungan internal dan
eksternal.

Menanggapi kekuatan
dan kelemahan internal
merupakan komponen
penting dalam proses
manajemen strategis.

 Untuk beroperasi
dengan sukses,
perusahaanharus
memusatkan tujuan
masa depannya pada
kekuatannya,mencegah
tendensi terkait dengan
kelemahannya.

Meski tidak menjamin
kesuksesan 100%, tetapi
penggunaan analisis SWOT
akan memperbaiki strategi
bisnis yang akan dijalankan
dari posisi aspek yang kuat.
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Sebelum memulai
analisis SWOT, harus
dipahami bahwa ini
hanya alat, tapi ini
adalah alat yang hebat
hanya jika

Dalam
kerangka
penelitian
Houben, hanya
berkonsentrasi
pada
lingkungan
bisnis internal.
Hal ini hanya
menyangkut
identifikasi
kekuatan
dankelemahan.
Perusahaan
harus
melakukan
tindakan
tertentu untuk
membedakan
persaingan
mereka
kekuatan dan
kelemahan.
Analisis
SWOT relevan
bukan hanya
untuk bisnis,
tapi bisa sangat
berharga bagi

16

Threats

Dari hasil analisis SWOT,
kita melihat realitas bisnis
atau gagasan yang ada.
Selanjutnya hasil ini juga
akan memberi daftar poin
tindakan yang harus diikuti.

digunakannya dengan
benar.

individu,
organisasi dan
bahkan untuk
membangun
tim.
Kekuatan
analisis SWOT
akan terlihat
dalam bisnis,
juga bisa
mengubah
kehidupan
pribadi
atauindividu.

Dragnic, Dasa (2014).
Impact of Internal and
External Factors of FastGrowing
Small
nd
Medium Business

Faktor internal (ukuran
bisnis, tahap siklus hidup,
inovasi
teknologi
dan
produk, otonomi organisasi,
sentralisasi dan formalisasi,
peran
pasar,
dan
jenis/kepentingan tujuan)
dan
factor
eksternal
(kondisi umum ekonomi,
sector, dan jenis pelanggan)
pada waktu tertentu (tahap
siklus hidup dan kondisi
ekonomi)
berpengaruh
signifikan
terhadap
kinerja/efektivitas
(pertumbuhan ekonomi dan
pemcapaian tujuan usaha
kecil dan menengah)

Melakukan analisis
factor internal dan
internal

Penelitian
sebelumnya
menggunakan
metode
kuantitatif,
penelitian ini
menggunakan
metode
kuantitatif

State of The Art Penelitian ini:
Penelitian

ini

berbeda

dengan

peneiitian

sebelumnya,

karena

menggunakan metode survey, analisis SWOT dan manajemen fungsional, ruang
lingkup di Kecamatan Maja merupakan kawasan aerocity, dan rpoduk yang
dihasilkan adalah modul technopreneurship yang diharapkan dapat digunakan
oleh pengusaha industri makanan skala mikro dengan memanfaatkan potensi dan
peluang di masing-masing desa.
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2.7 Kerangka Pemikiran
Proses

perumusan

strategi

alternatif

pengembangan

Kabupaten

Majalengka dilakukan melalui serangkaian analisis meliputi beberapa tahap yang
diawali dengan analisis deskriptif dalam mengidentifikasi visi, misi dan tujuan
Kabupaten. Identifikasi ini penting untuk mengetahui target atau sasaran yang
ingin dicapai. Analisis internal dilakukan untuk mengetahui kinerja kabupaten
yang mendukung strategi pengembangan.Analisis internal dilakukan dalam
bidang manajemen, pemasaran, keuangan, produksi/operasi, sumber daya
manusia, dan litbang.Sedangkan dari analisis eksternal dilakukan dengan
menggunakan

alat

analisis

Politik,

Ekonomi,

Sosial-Budaya-Demografi,

Teknologi) dan alat analisis kompetisi “Model Lima Kekuatan Porter”.
Dari hasil identifikasi tersebut, kemudian akan dimasukkan ke dalam
kerangka kerja perumusan strategi yang terdiri dari tiga tahap, antara lain (David,
alih bahasa oleh Dono Sunardi, 2009) :
1.Tahap pemasukan (Input Stage) yaitu tahap meringkas informasi atau input
dasar yang diperlukan dalam merumuskan strategi. Pada tahap ini dihasilkan
matriks EFE dan matriks IFE.Analisis ini dilakukan untuk mengidentifikasi
beragam faktor eksternal-internal yang memiliki pengaruh signifikan dalam
mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
2. Tahap pencocokan (Matching Stage) yaitu tahap memfokuskan dan
menghasilkan alternatif strategi yang sesuai dengan kondisi perusahaan. Pada
tahap ini diihasilkan matriks IE yang merupakan hasil analisis lingkungan
internal-eksternal yang memberikan gambaran mengenai posisi perusahaan, serta
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strategi yang harus dilaksanakan dalam mempertahankan posisinya.Kemudian,
matriks SWOT memberikan serangkaian kombinasi strategi yang dapat dilakukan
berdasarkan identifikasi terhadap peluang-ancaman dan kelemahan-kekuatan.
3. Alternatif Strategi dikemukakan beberapa alternatif strategi pengembangan
usaha mikro.merupakan strategi yang direkomendasikan menjadi strategi yang
dapat menjadi pedoman bagi Kabupaten Majalengka.
Berdasarkan uraian di atas maka bagan paradigm penelitian ini dapat
dilihat pada Gambar 2.5.
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Kabupaten Majalengka

Identifikasi Faktor Internal dan Eksternal

Analisis Lingkungan Internal:
1. Faktor Manajemen
2. Faktor Produksi dan
Operasi
3. Penelitian dan
Pengembangan
4. Faktor Keuangan
5. Faktor Sumber Daya
Manusia
6. Faktor Sistem Informasi
Manajemen
7. Faktor Pemasaran

Purnama dan Setiawan (2003);
Dragnic (2014); N. N. Okorie, et.
al. (2014); Wispandono (2010);
Ismawanti
(2010);
Suendro
(2010); Gemmel (2013); Ommani,
(2011); Li (2008), Pakkanen
(2012); Alfaxard (2013); Njoroge
(2013); Borici and Osmani
(2015); Liao and Chen (2009);
Fine (2009)

Matriks IFE

Analisis Lingkungan
Eksternal:
1. Ekonomi
2. Sosial,
Budaya,
Demografi,
dan
Lingkungan
3. Politik,
Pemerintahan, dan
Hukum
4. Teknologi
5. Kompetitif

Matriks EFE

Matrix IE

Matriks SWOT

Alternatif Strategi Pengembangan Usaha
Mikro

Gambar 2.5
Paradigma Penelitian
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BAB III
TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

3.1 Tujuan Penelitian
Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah menghasilkan kajian
untuk pengembangan technopreneurship pada usaha mikro di daerah pedesaan
Kabupaten Majalengka. Fokus penelitian pada tahun pertama ini adalah pada usaha
mikro. Tahun kedua difokuskan pada usaha kecil dan tahun ke tiga pada usaha
menengah. Terdiri dari:
(a) Identifikasi potensi produk-produk lokal dengan menggunakan analisis
Strengths, Weakness, Opportunity, Threats (SWOT Analysis) untuk mengetahui
potensi lokal yang dapat dikembangkan dalam memenuhi kebutuhan pasar,
mendapatkan peluang yang tersedia, dan membangun kemampuan bersaing dan
menembus kendala-kendala internal dan persaingan.
(b) Analisis manajemen fungsional yang meliputi manajemen produksi, manajemen
pemasaran produk, sistem keuangan, dan manajemen sumber daya manusia
(c) Model strategi pengembangan tecnopreuneurship dengan memanfaatkan potensi
produk-produk pertanian lokal pada peringkat desa
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3.2 Manfaat Penelitian
3.2.1 Manfaat Teoritis
1. Memberikan sumbangsih dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya
ilmu manajemen.
2. Menjadi acuan dalam penelitian yang berkaitan dengan technopreneurship,
dan implementasi manajemen fungsional, dan pengembangan usaha mikro di
Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat.
3.2.2 Manfaat Praktis
Manfaat praktis penelitian ini:
Bagi Usaha Mikro:
1. Masukan yang berharga bagi pengembangan dan peningkatan daya saing
usaha mikro khususnya yang terkait dengan technopreneurship, implementasi
manajemen fungsional di Kabupaten Majalengka PropinsiJawa Barat.
2. Sebagai acuan dalam penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan
peningkatan kinerja usaha mikro di Kabupaten Majalengka Propinsi Jawa
Barat.
3. Dukungan moril berupa perhatian pada pengembangan usaha mikro
konvensional menuju usaha mikro dengan inovasi teknologi
Bagi Pemerintah Daerah di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten
Majalengka, yaitu sebagai masukan berharga bagi pengembangan usaha mikro
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konvensional terkait dengan technopreneurship dan implementasi manajemen
fungsional.
Bagi Akademisi untuk penelitian lebih lanjut yang berhubungan dengan peningkatan
kinerja usaha mikro di Kabupaten. Majalengka Provinsi Jawa Barat.
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BAB IV
METODE PENELITIAN
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survey dan
observasi di beberapa lokasi di Kabupaten Majalengka, sehingga dapat membedah,
membahas, dan mengenal masalah-masalah, serta mendapatkan pembenaran
terhadap keadaan dan praktek-praktek yang sedang berlangsung. Selain itu, juga
dapat dilakukan evaluasi serta perbandingan-perbandingan terhadap hal-hal yang
dikerjakan orang dalam menangani situasi atau masalah yang serupa dan hasilnya
dapat digunakan dalam pembuatan rencana dan pengambilan keputusan di masa
mendatang. Untuk menerapkan metode penelitian survey dalam operasional, maka
diperlukan suatu desain penelitian yang sesuai dengan kondisi kedalaman penelitian
yang dilakukan. Desain penelitian tahun ke-1 difokuskan pada usaha mikro
mencakup proses-proses sebagai berikut:
a)

Identifikasidan diagnosis masalah penelitian berdasarkan hasil penelitian
pendahuluan.

b)

Penentuan kerangka konseptual untuk masalah penelitian serta hubunganhubungan dengan penelitian sebelumnya.

c)

Memformulasikan masalah penelitian termasuk membuat spesifikasi dari tujuan,
luas jangkau (scope)

d)

Membangun kerangka pemikiran
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e)

Memilih serta memberikan definisi terhadap pengukuran variabel

f)

Menyusun alat serta teknik untuk pengumpulan data

g)

Melakukan editing dan processing data

h)

Menganalisis data secara kualitatif.

i)

Pelaporan hasil penelitian, termasuk proses penelitian, diskusi serta interpretasi
data, generalisasi, serta menganjurkan beberapa saran-saran dan kerja penelitian
yang akan datang.

Mengacu pada proses tersebut, maka desain penelitian dapat divisualisasikan seperti
terlihat pada Gambar 4.1.
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Strategi Pengembangan
Usaha Mikro

Gambar 4.1
Desain Penelitian
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Metode Analisis

BAB V
HASIL YANG DICAPAI

5.1 Keadaan Umum Majalengka

Ibukota Kabupaten Majalengka adalah Kecamatan Majalengka yang berjarak
91 km dari ibukota propinsi. Luas daerah Kabupaten Majalengka adalah 1204,24
km2 atau sekitar 2,71% dari luas Propinsi Jawa Barat.Secara geografis, Kabupaten
Majalengka terletak di bagian timur Propinsi Jawa Barat pada posisi 108° 03’ - 108°
19 BT di sebelah barat, 108° 12’ - 108° 25’ BT di sebelah timur, 6° 36’ - 6° 58’ LS
di sebelah utara, dan 6° 43’ - 7° 03’ LS di sebelah selatan.
Visi: Terwujudnya Kabupaten Majalengka yang Religius, Maju dan Sejahtera
Misi:

1.

Meningkatkan Kualitas kehidupan beragama dalam mewujudkan masyarakat
Majalengka beriman dan bertaqwa

2.

Meningkatkan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan yang Merata dan Terjangkau

3.

Mengembangakn Ekonomi Kerakyatan yang berbasis agribisnis

4.

Reformasi birokrasi bagi pemenuhan pelayanan umum

5.

Optimalisasi Otonomi Desa

6.

Meningkatkan infrastuktur yang proporsional, bekualitas dan berkelanjutan

7.

Meningkatkan Pemberdayan masyarakat
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Kabupaten Majalengka berbatasan dengan Kabupaten Indramayu, Cirebon,
Kuningan, Ciamis, Tasikmalaya, dan Kabupaten Sumedang.Kabupaten Majalengka
merupakan daerah yang memiliki luas wilayah 1.204,24 Km2 yang terbagi dalam 26
kecamatan dengan 343 desa pada tahun 2014 (jabar.bps.go.id).Menurut Data yang
didapat dari Bappeda Majalengka, kondisi Geografis Majalengka terbagi dalam 3
zona daerah yaitu : daerah pegunungan denganketinggian 500-857 m di atas
permukaan laut dengan luas 482,02 Km²atau 40,03 % dari seluruh luas wilayah
Kabupaten Majalengka; daerah bergelombang/berbukit dengan ketinggian 50-500 m
diatas permukaan laut dengan luas 376,53 Km²atau 31,27 % dari seluruh luas
wilayah Kabupaten Majalengka dan daerah daratan rendah dengan ketinggian 19-50
m diatas permukaan laut dengan luas 345,69 Km²atau 28,70 % dari seluruh luas
wilayah Kabupaten Majalengka (Kabupaten Majalengka Dalam Angka, 2016).Peta
Majalengka digambarkan pada Gambar 5.1.
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Gambar 5.1
Peta Kabupaten Majalengka
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Berdasarkan peta Majalengka dapat diidentifikasi zona daerah dan
kecamatan, seperti pada Tabel 5.1.
Tabel 5.1
Kecamatatan dan Zona Daerah Kabuaten Majalengka
No

Daerah pegunungan
dengan ketinggian
500 - 857 m di atas
permukaan laut

No

No

1

Daerah
bergelombang/berbukit
dengan ketinggian 50 500 m di atas
permukaan laut
Bantarujeg

1

Argapura

2

Dataran rendah dengan
ketinggian 19 - 50 m di
atas permukaan laut

1

Kadipaten

Lemahsugih

2

Majalengka

2

Dawuan

3

Malausma

3

Sindang

3

Sumberjaya

4

Cingambul

4

Sukahaji

4

Ligung

5

Cikijing

5

Rajagaluh

5

Jatitujuh

6

Talaga

6

Sindangwangi

6

Kertajati

7

Banjaran

7

Panyingkiran

8

Maja

8

Cigasong

9

Kasokandel

10

Jatiwangi

11

Palasah

12

Leuwimunding

Kondisi ini memungkinkan tumbuh suburnya potensi sumber daya alam yang
melimpah seperti sayuran, buah buahan, pangan juga sektor pariwisata. Daerah
dataran rendah yang rata ditunjang dengan posisi yang sangatstrategissebagai
wilayah penghubung 4 Kabupaten yakni Sumedang, Indramayu, Cirebon dan
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Kuningan, sangat potensialdikembangkan menjadi Kabupatenbisnis dan industri,
sehingga tidak heran kalau Pemerintah Propinsi Jawa Barat melihat Majalengka
sebagai salah satu prioritas pembangunan infrastruktur untuk menompang percepatan
pembangunan termasuk mega proyek pembangunan Bandara Internasional Jawa
Barat yang akan dibangun di kecamatan Kertajati, serta sentra untuk relokasi
berbagai industri dan konsep pengembangan Kertajati Aero City yang terintegrasi
dengan berbagai fasilitas seperti pemukiman, universitas, rumah sakit, pusat
perbelanjaan, bussines center, resort, sarana hiburan dan rekreasi.
Kontribusi PDRB Kabupaten Majalengka mayoritas dari sektor pertanian
mencapai 26,85% jauh di atas Jawa Barat. Berikut adalah kontribusi PDRB
Kab.Majalengka

dibandingkan

dengan

Propinsi

Jawa

Barat

pada

tahun

2016.Kontribusi sektor industri pengolahan di Kab. Majalengka jauh lebih rendah
dibandingkan Prop. Jabar.
Tabel 5.2
Kontribusi masing-masing sektor terhadap PDRB
Kabupaten Majalengka dan Jawa Barat tahun 2016
Kategori

Uraian

A
C
F

Pertanian, Kehutanan dan Perikanan
Industri Pengolahan
Konstruksi
Perdagangan Besar dan Eceran, Raparasi Mobil
dan Sepeda Motor
Jasa Lainnya
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum

G
H
I

Majalengka
(%)
26,85
14,31
11,99
16,56

Jawa Barat
(%)
8,90
42,49
8,12
15,15

2,54
3,12

1,95
2,60

Sumber: BPS Prop. Jawa Barat dan Kabupaten Majalengka.
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Perda No. 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Majalengka
2011 - 2031 menyebutkan, kondisi obyektif ini akan mendorong percepatan
pembangunan secara signifikan, sehingga Majalengka dituntut berkembang untuk
menselaraskan dan mensinergikan dengan percepatan pembangunan tersebut secara
lebih komperhensif meliputi pembangunan SDM, infrastruktur, ekonomi kerakyatan
berbasis agribisnis serta industri kecil dan menengah dan berbagai bidang lainnya
termasuk bidang pemerintahan untuk terciptanya sistem birokrasi yang baik,
profesional, bersih dan akuntabel sehingga dapat meningkatkan pelayanan umum
berdasarkan standard pelayanan minimal sebagai salah satu misi untuk meraih
kepercayaan publik sehingga pemerintah dengan rakyat seiring dan berjalan untuk
bersama-sama mewujudkan visi Kabupaten Majalengka yang Relegius Maju dan
Sejahtera.
Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) dan Kertajati Aerocity yang
dibangun di Kabupaten Majalengka bagian utara, yaitu lebih tepatnya di Kecamatan
Kertajati yang dibangun di 5 desa yaitu, Desa Kertajati, Kertasari, Bantarjati,
Sukakerta, dan Sukamulya. Adanya pembangunan dua mega proyek tersebut
menyebabkan permintaan lahan untuk kegiatan non pertanian menjadi meningkat.
Berdasarkan RTRW Kabupaten Majalengka, lahan yang dibutuhkan untuk kedua
mega proyek tersebut seluas 5.000 Ha, untuk bandara seluas 1.800 Ha dan untuk
aerocity seluas 3.200 Ha. Peruntukan wilayah untuk pembangunan tersebut adalah
kawasan bandara dan aerocity yaitu di Kecamatan Kertajati, kawasan perumahan dan
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jasa yaitu di Kecamatan Jatitujuh, dan untuk kawasan industri yaitu di Kecamatan
Ligung.Wilayah yang mengalami perkembangan yang signifikan adalah Kecamatan
Jatitujuh dengan pola perkembangannya mengikuti kebijakan pemerintah yaitu,
peruntukan wilayah, jarak, aksesibilitas, dan penggunaan lahan.
Daerah Ligung dan Jatitujuh termasuk kedalam dataran rendah, masyarakat
di daerah tersebut membudidayakan padi, bawang dan komoditas pertanian lainnya
sebagai mata pencaharian.Pembangunan bandara internasional tanpa transit didaerah
tersebut, akan menjadi peluang yang sangat baik apabila lansekap pada daerah
tersebut dapat diperbaiki, sektor pertanian yang ada tidak hanya menguntungkan dari
segi ekonomi akan tetapi dapat menjadi tempat wisata agro pada dataran rendah. Saat
ini wisata agro hanya ada pada dataran tinggi dengan daya tarik utama buah-buahan
dan bunga, namun wisata agro pada dataran rendah saat itu belum berkembang,
wisatawan selalu mempermasalahkan cuaca yang panas yang sebetulnya dapat
diatasi dengan menanam pohon dengan tajuk rindang dan berbunga cantik. Wisata
agro pada dataran rendah dengan komoditas padi, bawang akan menjadi salah satu
objek wisata paling kreatif dengan bantuan ahli lansekap profesional.
Daerah Kadipaten, Kasokandel, dan Sumberjaya merupakan daerah yang
paling sering dilewati kendaraan yang menuju ke Cirebon dan ke daerah Jawa
Tengah. Pemerintah Majalengka dapat merevitalisasi terminal yang ada di Kadipaten
sebagai Rest Area, adanya pusat perbelanjaan oleh-oleh khas Majalengka yang dapat
menjadi icon Majalengka, dan restoran yang menyediakan kuliner khas Majalengka
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akan memperkenalkan cita rasa kuliner khas Majalengka dapat meningkatkan
pendapatan masyarakat sekitar Kadipaten.
Daerah Panyingkiran, Kasokandel, Jatiwangi, Palasah, dan Leuwimunding
merupakan daerah yang cukup lengkap untuk pengembangan beberapa sektor
misalnya Panyingkiran merupakan daerah strategis dengan peta memanjang
sepanjang jalan raya, sektor yang dapat dikembangkan di daerah ini adalah tempat
perbelanjaan, rekreasi, dan pusat elektronik. Panyingkiran merupakan titik temu
antara Majalengka sebelah utara dengan Majelengka sebelah selatan dan dekat
dengan Kota Majalengka.Sedangkan Jatiwangi merupakan produsen genteng
terbesar di Majalengka, Jatiwangi dapat dikembangkan menjadi daerah industri yang
memproduksi berbagai produk.
Daerah Majalengka, Cigasong, Sukahaji, Sindang, Rajagaluh, Bantarujeg,
dan Sindangwangi merupakan daerah yang dekat dengan pusat kota, adanya taman
kota, simbol kota dan bebagai icon yang mencerminkan kota Majalengka perlu
ditampilkan pada daerah ini, terutama taman kota. Di kota-kota besar taman kota
merupakan icon wajib, alun-alun kota Majalengka dapat digunakan menjadi taman
yang nyaman untuk tempat rekreasi atau untuk sekedar duduk. Icon yang ada di
kotaMajalengka juga dapat ditambah, sehingga dapat diingat pengunjung, selain itu
dilarangnya kendaraan umum serta dibatasinya kendaraan pribadi yang lewat di
sepanjang jalan Ahmad Yani merupakan daya tarik kota Majalengka yang jauh dari
kemacetan dan kebisingan di areal administrasi.
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Daerah Maja, Banjaran, Cikijing, Cingambul, Malausma dan Talaga
merupakan daerah dengan dataran tinggi di Majalengka. Daerah ini sangat cocok
untuk dikembangkannya pertanian terpadu seperti pertanian, perikanan, peternakan,
dan kehutanan yang dapat dijadikan agro wisata terpadu, pertanian dapat
mengembangkan jenis buah-buahan yang digemari seperti strowberi, anggur yang
dapat dijadikan sebagai taman buah atau wisata sapi perah, wisata naik kuda, tempat
pemancingan ikan dan wisata outbond yang dikelilingi hutan rindang akan menjadi
objek wisata yang sangat menarik dengan bantuan ahli arsitektur lansekap.
Daerah Argapura dan Lemahsugih merupakan daerah dengan dataran
tinggi.Daerah ini merupakan penyanggauntuk menjaga keseimbangan alam, hutan
lindung pada daerah ini yang sangat bermanfaat untuk iklim mikro, sektor pertanian
masih baik dikembangkan pada daerah ini, namun petani harus memahami mana
lokasi yang layak ditanam dan mana lokasi yang tidak layak ditanam.Pelatihan
pembuatan sistem terasering sangat dibutuhkan petani untuk mencegah terjadinya
longsor pada areal berbukit (ayumaimun).

5.2 Kondisi Penduduk Kabupaten Majalengka
Jumlah penduduk Kabupaten Majalengka pada tahun 2015 berdasarkan
Proyeksi Penduduk 2010 – 2020 adalah 1.182.019 jiwa dengan rincian 590.690 jiwa
adalah laki-laki dan 591.419 adalah perempuan. Jumlah penganggur terbuka
sebanyak 4,01% atau 24.420 orang (laki-laki 18.407 dan perempuan 5.883).
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Masyarakat Majalengka yang termasuk angkatan kerja dan tidak pernah mengenyam
pendidikan mencapai 14,68 %, lulus sekolah dasar 44,96 %, lulus pendidikan
menengah pertama 18,84 %, dan lulus pendidikan menengah atas 15,32 % dan lulus
pendidikan diploma dan strata 6,23 % (Kabupaten Majalengka Dalam Angka, 2016).
Lapangan

pekerjaan

utama

penduduk

adalah

pertanian,

kehutanan,

perburuan, dan perikanan mencapai 28,69 %, kemudian perdagangan besar, eceran,
rumah makan, dan hotel

sebesar 26,83 % dan industri pengolahan 17,80 %.

Masyarakat Majalengka mayoritas bertani, kontribusi sektor pertanian pada
pembentukan PDRB mencapai 32,85 persen dengan nilai ekonomi mencapai Rp
353,7 milyar. Pertanian di Majalengka relatif subur.Luas lahan yang dipergunakan
untuk sawah sekitar 41,55 % dari luas lahan yang ada di Kabupaten Majalengka atau
sebesar 50.035 Ha, yang menggunakan irigasi sebesar 72,10 % dan sisanya adalah
sawah tadah hujan (Kabupaten Majalengka Dalam Angka, 2016). Total produktivitas
padi pada tahun 2015 mencapai 664.993 ton, menurun 2,89 % dibanding tahun 2014,
sebagai akibat penurunan luas tanam. Lahan kering sebesar 70.389 Ha dipergunakan
paling banyak untuk tegal/kebun, hutan negara, dan pekarangan serta bangunan.Total
output padi terbesar terdapat berasal dari Kecamatan Kertajati dan Ligung.
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Gambar 5.2
Lahan Pertanian Majalengka
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Hasil produksi jagung banyak dihasilkan dari Kecamatan Bantarujeg dan
Maja.

Kedelai

banyak

dihasilkan

oleh

Kecamatan

Jatiwangi

dan

Panyingkiran.Kacang. Ubi kayu banyak terdapat di Kecamatan Cikijing dan
Kasokandel. Ubi jalar banyak terdapat di Kecamatan Maja, dan Talaga.

Kecamatan

Argapura

merupakan

daerah

penghasil

sayuran

terbesar.Kecamatan ini sangat cocok untuk dijadikan pusat pengembangan budidaya
sayur (klaster sayur).Adapun jenis sayuran yang banyak terdapat di kecamatan ini
adalah bawang merah, bawang daun, kentang, kubis, sawi, wortel dan kacang merah.

Buah

pisang

banyak

terdapat

di

Kecamatan

Argapura

dan

Majalengka.Rambutan di Kecamatan Lemahsugih.Alpukat banyak terdapat di
Kecamatan Cikijing dan Banjaran. Durian banyak terdapat di Kecamatan
Sindangwangi dan Malausma. Jambu biji banyak terdapat di Kecamatan
Panyingkiran dan Majalengka. Jeruk banyak terdapat di Kecamatan Palasah.Mangga
banyak terdapat di Kecamatan, Panyingkiran, dan Majalengka.Nangka banyak
terdapat di Kecamatan Majalengka.Kecamatan Banjaran banyak memproduksi jenis
buah sukun.

Ternak Ayam Buras dan Itik banyak terdapat di semua kecamatan. Total
produksi Ayam Broiler mencapai 17.220.798 ekor (tahun 2015). Hasil produksi
terbesar terdapat di Kecamatan Lemahsugih dan Talaga, sedangkan sapi potong
banyak terdapat di Kecamatan Lemahsugih dan Majalengka.Domba banyak terdapat

71

di Kecamatan Jatitujuh dan Kertajati.Total produksi perikanan di Kabupaten
Majalengka mencapai 8.684,16 ton. Hasil produksi terbesar terdapat di kecamatan
Talaga dan Sindangwangi.

Kontribusi sektor ekonomi lainnya yang cukup signifikan adalah sektor
perdagangan hotel dan restoran mencapai 19,08 persen dengan nilai ekonomi 205,4
milyar. Kecamatan Majalengka dan Talaga merupakan basis perdagangan.Berikut
adalah beberapa lahan pertanian di Majalengka.
Kontribusi persentase Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten
Majalengka atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha pada tahun 2013 –
2014 terbesar adalah pertanian sebesar 26,93 % dan kedua adalah perdagangan besar
dan eceran, eparasi mabil dan sepeda motor sebesar 17,29%.
Sebagian besar penduduk Majalengka adalah Suku Sunda, dan bertutur
menggunakan.Bahasa Sunda. Namun untuk wilayah Majalengka utara yang biasa
disebut wilayah pekaleranmeliputi Kecamatan Jatitujuh, Ligung, Sumberjaya serta
Desa Patuanan Kecamatan Leuwimunding mayoritas adalahSuku Jawadan bahasa
yang digunakan adalahBahasa Cirebon.Sebagai wilayah yang dilalui oleh dua
kebudayaan besar yaitu Sunda & Jawa maka Kabupaten Majalengka memiliki 11
keragaman seni budayayaitu Sampyong, Wayang Golek, Gaok,

Jaipong,

Sintren,Kacapian,Tarling, Tari TopengKlasik, Kuda Renggong, Gembyung dan
Goong Renteng.
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5.3 Wisata Alam Kabupaten Majalengka
Kabupaten Majalengka memiliki alam yang sangat mempesona, terbukti dari
banyaknya ditemukan berbagai tempat wisata dengan pemandangan yang sangat
indah.Sebagian tempat wisata di Majalengka ini masih tersembunyi dan masih jarang
dikunjungi oleh para wisatawan.Majalengka memiliki setidaknya 20 tempat tujuan
wisata alam yang menarik, tempat-tempat tersebut yaitu:
Tabel 5.3
Wisata Alam Majalengka
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Wisata Alam
Kebun Teh Cipasung
Bendungan Raksasa Rentang
Curug Muara Jaya
Curug Sawer
Curug Tonjong
Air Terjun Cibali
Kolam Renang Balong Sang
Raja
Gunung Batu Tilu
Agro Batu Luhur
Air Terjun Cilutung
Situ Sangiang
Pendakian Gunung Ciremai
Situ Cipadung
Situ Janawi
Talaga Herang
Talaga Loa
Situ Cipanten
Situ Cikuda
Situ Batu
Panorama Cikebo

Desa
Cipasung
Panongan
Argamukti
Argalingga
Teja
Cikondang
Kelurahan Cigasong
Jatimulya
Jerukleueut
Campaga
Sangiang
Argamukti
Pajajar
Indrakila
Teja
Padaherang
Padaherang
Gunung Kuning
Padaherang
Malausma
Tegal Sari

Kecamatan
Lemahsugih
Jatitujuh
Argapura
Argapura
Rajagaluh
Cingambul
Cigasong
Kasokandel
Sindangwangi
Talaga
Banjaran
Argapura
Rajagaluh
Sindang
Rajagaluh
Sindangwangi
Sindangwangi
Sindang
Sindangwangi
Malausma
Maja

1. Kebun Teh Cipasung
Lokasi wisata Kebun Teh Cipasung ini berupa kebun teh yang memiliki
pemandangan yang sangat bagus dan asri.Perkebunan teh memang selalu memberi
kesan yang hijau dan mendamaikan hati.
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Gambar 5.3
Kebun Teh Cipasung
2. Bendungan Raksasa Rentang
Mungkin Bendungan Rentang di Majalengka ini bukan sebuah tempat wisata
pada umumnya, namun bagi warga Majalengka bendungan ini memiliki keindahan
tersendiri sehingga banyak dikunjungi oleh warga Majalengka khususnya saat
liburan akhir pekan.
.
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Gambar 5.4
Bendungan Raksasa Rentang

3. Curug Muara Jaya
Tempat Wisata Curug Muara Jaya di Majalengka Jawa Barat terletak di Desa
Argamukti Kecamatan Argapura Kab.Majalengka.Tempat wisata ini berjarak sekitar
20 km dari Kota Majalengka.Tempat Wiata Curug Muara Jaya menawarkan
keindahan alam berupa air terjun / curug dengan tinggi 73 m. Di tempat ini juga
sering diadakan upacara adat berupa upacara pareresan yang biasanya dilakukan saat
panen raya. Untuk mengunjungi tempat ini anda tidak perlu mengeluarkan biaya
yang besar, cukup dengan uang 4000 rupiah anda sudah dapat mendapatkan tiket
masuk ke tempat wisata Curug Muara Jaya Majalengka Jawa Barat.
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Gambar 5.5
Curug Muara Jaya

4. Curug Sawer
Tempat Wisata di Majalengka selanjutnya adalah Curug Sawer.Seperti
halnya Curug Muara Jaya, tempat wisata ini juga berupa air terjun yang berlokasi di
Desa Argalingga Kecamatan Argapura Majalengka.Curug Sawer ini potensial sekali
apabila dikembangkan sebagai tempat wisata karena memiliki keindahan alam yang
sangat indah serta memiliki air yang jernih dan belum banyak terkontaminasi oleh
kotoran sungai.
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Gambar 5.6
Curug Sawer
5. Curug Tonjong
Tempat Wisata Curug Tonjong merupakan tempat wisata di Majalengka yang
sangat diminati oleh para wisatawan.Lokasi Tempat Wisata Curug Tonjong ini
adalah di Desa Teja Kecamatan Rajagaluh Majalengka. Di Lokasi Curug Tonjong ini
pengunjung dapat melihat pemandangan berupa air terjun yang indah dan masih asri
serta aliran air sungi yang cukup deras dengan bebatuan di sepanjang sungai
tersebut.Di tempat wisata ini juga terdapat jembatan bambu yang menambah kesan
alami dari curug tonjong ini.
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Gambar 5.7
Curug Tonjong
6. Air Terjun Cibali
Tempat Wisata di Majalengka memang sangat banyak berupa air terjun atau
Curug, salah satunya adalah Tempat Wisata Air Terjun Cibali Majalengka.Tmpat
wisata ini berupa air terjun dan terletak di Desa Cikondang Kecamatan Cingambul
majalengka Jawa Barat. Seperti halnya tempat wisata lain di Majalengka, tempat
wsiata ini juga masih asli, sehingga belum banyak wisatawan yang datang ke tempat
wisata ini. Biasanya tempat wisata air terjun Cibali banyak dikunjungi para pelajar
dan pasangan muda-mudi.
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Gambar 5.8
Air Terjun Cibali
7. Kolam Renang Balong Sang Raja
Dinamakan Kolam Renang Sang raja karena pada zaman dahulu, kolam ini
hanya diperuntukkan oleh para pejabat di pemerintahan kerajaan Belanda. Lokasi
pemandian ini sangat indah dengan pemandangan pohonnya yang rindang.

Gambar 5.9
Kolam Renang Balong Sang Raja
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8. Gunung Batu Tilu
Nampaknya tak dapat dipungkiri bahwa gunung dimanapun memiliki
pemandangan yang sangat indah. Tak terkecuali Gunung Batu Tilu di Majalengka
ini.

Gambar 5.10
Gunung Batu Tilu

9. Agro Batu Luhur
Agro Batu Luhur ini ber Lokasi di Desa Jerukleueut, Kecamatan
Sindangwangi atau sekitar lebih dari 22 km dari pusat Kota Majalengka.
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Gambar 5.11
Agro Batu Luhur
10. Air Terjun Cilutung
Obyek wisata Air Terjun Cilutung merupakan salah satu tempat wisata yang
indah di Majalengka Jawa Barat. Lokasi Air Terjun Cilutung adalah di Desa
Campaga Kecamatan Talaga Majalengka.Tempat wisata ini berjarak 28 km dari Kota
Majalengka.akses menuju tempat wisata Air Terjun Cilutung ini cukup baik.
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Gambar 5.12
Air Terjun Cigunung

11. Situ Sangiang dan Makam Sunan Parung
Di tempat wisata Situ sangiang ini pengunjung dapat melihat pemandangan
Situ yang indah serta dapat berziarah ke makam keramat Pucuk Ulum Talaga atau
Sunan Parung.Lokasi tempat wisata ini adalah terdapat di Desa Sangiang Kecamatan
Banjaran Majalengka Jawa Barat. Jarak untuk mencapat Situ Sangiang adalah sekitar
27 km dari pusat kota Majalengka. Akses menuju tempat wisata ini sudah bagus
sehingga dapat membuat pengunjung nyaman.Selain menikmati panorama situ, di
tempat ini pengunjung dapat menyaksikan kegiatan budaya seperti potong kambing
yang diadakan pada waktu-waktu tertentu, biasanya Senin dan Kamis. Selain itu juga
terdapat agrowisata jagung dan susu murni.
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Gambar 5.13
Situ Sangiang

12. Pendakian Gunung Ciremai
Wisata Majalengka yang terakhir ini sangat cocok untuk enda sekalian yang
berjiwa petualang dan suka tantangan.Berbeda dengan tempat wisata sebelumnya,
tempat wisata ini butuh perjuangan yang extra untuk mencapainya.Tempat yang
dimaksud adalah Gunung Ciremai, yang tentu saja untuk mencapai puncaknya anda
harus mendakinya. Gunung Ciremai memiliki beberapa nama lain, diantaranya
adalah Gunung Ceremai, Cereme, Cerme, Cermai dan juga Careme. Gunung Ciremai
secara administratif masuk dalam 3 wilayah, yaitu wilayah Kabupaten Majalengka,
Cirebon dan Kuningan.Tinggi Gunung Ciremai adalah 3.078 mdpl.Wilayah di
sekitar Gunung Ciremai saat ini dikelola oleh Taman Nasional Gunung
Ciremai.Untuk mendaki Gunung Ciremai, anda hanya dikenakan biaya 6500 per
orang. Saran kami apabila anda akan mendaki Gunung Ciremai, sebaiknya
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didampingi oleh orang yang terbiasa mendaki gunung dan tau medan pendakian
Gunung Ciremai ini.

Gambar 5.14
Pendakian Gunung Ciremai
13. Situ Cipadung
Situ ini berada di antara Desa Indrakila Kecamatan Sindang dan Desa Pajajar
Kecamatan Rajagaluh. Karena tempatnya bersebelahan dengan Wisata Prabu
Siliwangi, situ ini menjadi daya tarik tersendiri bagi pengunjung.Memang di tempat
wisata ini terdapat beberapa makam atau buyut atau tempat-tempatkeramat.Di
antaranya di sebelah Situ Cipadung terdapat Buyut Pertapaan Arjuna yang masuk ke
Wilayah Desa Indrakila Kecamatan Sindang.Didalam Objek Wisata Prabu Siliwangi
terdapat beberapa kolam, ada kolam pemandian yang berbentuk situ ada mushola
dan beberapa pedagang. Didalam wisata ini ada tempat pesanggrahan yang
diberinama Pasanggrahan Prabu Siliwangi beserta kuncen tempat. Dalam Wisata
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Prabu Siliwangi ada beberapa tempat yang dikeramatkan yang mempunyai kuncen
tersendiri begitulah kata seorang bapak yang pernah menjadi kuncen yang sekarang
berjualan bajigur di depan situ yang berada di dalam objek Prabu Siliwangi.

Gambar 5.15
Situ Cipadung

5.4 Wisata Budaya Kabupaten Majalengka
Majalengka memiliki setidaknya 10 tempat tujuan wisata budaya, tempattempat tersebut yaitu:
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Tabel 5.4
Wisata Budaya Majalengka
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Wisata Budaya
Museum Talaga Manggung
Rumah Adat Panjalin
Hutan Lindung Patilasan Prabu Siliwangi
Makam Buyut Kyai Arsitem
Makam Eyang Natakusuma
Makam Buyut Israh
Sumur Sindu
Sumur dalem
Makam Pangeran Muhammad
Prabu Siliwangi

Desa
Talaga Wetan
Panjalin Kidul
Pajajar
Sumber Wetan
Talaga Wetan
Sukasari Kidul
Sumber Wetan
Pilangsari
Cicurug
Pajajar

Kecamatan
Talaga
Sumberjaya
Rajagaluh
Jatitujuh
Talaga
Argapura
Jatitujuh
Jatitujuh
Majalengka
Rajagaluh

5.6 Produk Industri Kabupaten Majalengka
Kabupaten Majalengka memiliki potensi industri yang cukup menjanjikan,
bahkan diantaranya, produk-produk tersebut sudah diakui secara nasional bahkan
dunia.Industri-industri yang ada di Kab.Majalengka antara lain industri kecap
Majalengka, industri genting Jatiwangi yang sudah dikenal secara nasional, industri
bola Kadipaten yang sudah diakui dunia. Selain itu Majalengka juga memiliki 9
motif batik asli Majalengka, motif batik tersebut yaitu Motif Bunga Matahari, Motif
Kabupaten Angin, Motif Nyi Rambut Kasih A, Motif Nyi Rambut Kasih B, Motif
Gedong Gincu, Motif Lauk Ngibing A, Motif Lauk Ngibing B, dan Motif Ikan Lele.
Jumlah perusahaan terdaftar sebanyak 9.854 unit dan paling banyak bergerak
di industri makanan/minuman sebanyak 3.108 unit dengan tenaga kerja 9.246 orang,
kemudian industri kayu, barang dari kayu dan gabus dan barang dari anyaman
bamboo, rotan dan sejenisnya sebanyak 2.426 unit dengan jumlah tenaga kerja 7.758
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orang. Sedangkan tenaga kerja terserap lebih banyak di industri kimia dan barang
dari bahan kimia, sebanyak 16.732 orang.
Menurut Perda Majalengka No. 11 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Majalengka 2011-2031, kekuatan adalah potensi yang dimiliki daerah
sebagai modal dalam pembangunan, Kabupaten Majalengka memiliki potensi
sebagai sumber kekuatan yang dapat didayagunakan dalam membangun. Adapun
potensi strategis yang dimiliki sebagaimodal dasar pembangunan adalah:

5.6.1 Posisi Wilayah Kabupaten Majalengka yang Strategis
Posisi Wilayah Kab. Majalengka yang Strategis dijelaskan sebagai berikut:
1. Dalam Tata Ruang Nasional (PP. Nomor 26 tahun 2008) tentang Tata Ruang
Nasional, bahwa di Kabupaten Majalengka akan di bangun BandaraSekunder
Kertajati, dan disekitar akan dibangun pula Pelabuhan Laut Arjuna.
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Gambar 5.16
Rencana Bangunan Bandara Internasional Jawa Barat

2. Dalam sistem perencanaan struktur tata ruang Propinsi Jawa Barat,
Majalengka berada di antara Pusat Kegiatan Nasional (PKN) Bandung dan
PKN Cirebon dengan PKW Kadipaten (Majalengka), serta akses menuju
Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)Indramayu dan PKW Tasikmalaya.Rencana
struktur tata ruang Provinsi Jawa Barat menunjukkan bahwa Kabupaten
Majalengka memiliki posisi strategis yang penataannya lebih diprioritaskan.
3. Posisi strategis Kabupaten Majalengka didukung oleh beberapa kawasan
strategis, sebagai berikut:
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a. Kawasan cepat tumbuh yaitu kawasan di sepanjang koridor BandungCirebon, rencana jalantol Cikopo-Palimanan, jalan tol Cisumdawu, dan
kawasan sekitar bandara Majalengka serta poros Kadipaten-Majalengka.
b. Kawasan potensial tumbuh yaitu kawasan di bagian Selatan: Kabupaten
Majalengka sepanjang koridor jalan Lemahsugih – Bantarujeg – TalagaCikijing.
5.6.2 Ketersediaan Sumber daya Alam yang Potensial
Kabupaten Majalengka sebagai daerah agraris memiliki sumber daya lahan
yang sangat baik digunakan untuk pertanian, perkebunan dan kehutanan dengan
beberapa keunggulannya, serta sumber daya alam lainnya yang potensial berupa
pertambangan, sumber daya air,sumber alam yang indah yang dapat digunakan untuk
pariwisata, sumber daya hutan, minyak dan gas alam yang dapat dimanfaatkan bagi
pengembangan perekonomian daerah.
5.6.3 Jumlah penduduk yang relatif besar dan agamis
Jumlah

penduduk

Kabupaten

Majalengka

diperkirakan

pada

tahun

2015mencapai 1.182.019(Kab.Majalengka Dalam Angka, 2016) penduduk, dengan
kualitas Sumber Daya Manusia yang semakin meningkat,adalah merupakan suatu
potensi

dalam

penyelenggaraan

pemerintahan

dan

pembangunan.Mayoritas

penduduk Kabupaten Majalengka adalah beragama Islam.Kedewasaanpemahaman
agama telah mendorong masyarakat mengimplementasikan nilai-nilai agama dalam
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segala aspek kehidupan serta kerukunan hidup antar umat beragama dapat terjalin
dengan baik.
5.6.4 Karakteristik Budaya Lokal.
Penduduk Majalengka memiliki khasanah dan keunikan dalam keragaman
corak budaya.Potensi budaya daerah Kabupaten Majalengka tercermin dalamtatanan
kehidupan masyarakat, corak kesenian, kreasi produk unggulan, bahasa maupun adat
istiadat dan nilai-nilai kegotong royongan.Potensi keragaman budaya ini apabila
dikelola secara bijaksana, dan demokratis dapat dijadikan sebagai modal dasar
pembangunan.

5.7 Hasil Analisis Matriks Faktor Internal - External
Perumusan strategi diawali dengan analisis faktor internal dan eksternal
untuk dapat menentukan potensi dan peluang Kabupaten Majelengka dengan
didirikannya Bandara Internasional Jawa Barat. Analisis faktor eksternal meliputi (1)
Ekonomi, (2) Sosial, Budaya, Demografis, dan Lingkungan, (3) Politik,
Pemerintahan, dan Hukum, (4) Teknologi, (5) Kompetitif. Analisis faktor internal
meliputi (1) Manajemen, (2) Produksi dan Operasi, (3) Perubahan Perilaku, (4)
Keuangan, (5) SDM, (6) SIM, (7) Pemasaran (Lampiran 1).
Berdasarkan matriks faktor eksternal diperoleh nilai total 2,77 dan internal
2,37 dapat dibuatkan gambar berikut untuk menentukan strategi yang tepat bagi
usaha mikro Kabupaten Majalengka dapat dilihat pada Gambar 2.
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David alih bahasa Dono Sunardi (2009:344)
Gambar 5.17
Matriks Internal – Eksternal

Berdasarkan matriks internal eksternal yang disusun nampak Kabupaten
Majalengka

berada

pada

Kuadran

V,

melalui

strategi

menjaga

dan

mempertahankan.Hasil ini menunjukkan bahwa pengusaha mikro secara umum
hanya mampu menjaga dan mempertahankan bisnis konvensionalnya. Dua strategi
yang dapat dipilih adalah Penetrasi Pasar dan Pengembangan Produk (David alih
bahasa Dono Sunardi (2009:344).Strategi penetrasi pasar adalah mencari pangsa
pasar yang lebih besar untuk produk saat ini di pasar yang ada sekarang melalui
upaya-upaya pemasaran yang lebih baik. Strategi ini berisiko rendah. Pendekatan
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yang

dapat

dilakukan

untuk

strategi

penetrasi

pasar

meliputi:

(1)

mempertahankan/meningkatkan pangsa pasar, (2) mendominasi pertumbuhan pasar,
(3) menghilangkan pesaing, (4) Meningkatkan penggunaan pelanggan. Wainana dan
Oloko (2015) mengemukakan bahwa strategi penetrasi berpengaruh terhadap
pertumbuhan perusahaan.
Strategi pengembangan produk adalah mengupayakan peningkatan penjualan
melalui perbaikan produk saat ini atau pengembangan produk baru. Strategi ini
memiliki risiko menengah. Strategi ini memerlukan perubahan operasi bisnis,
meliputi: (1) riset dan pengembangan, (2) penilaian kebutuhan pelanggan, (3)
kejelasan merk.
Matrix Ansoff sangat bermanfaat untuk perumusan strategi pemasaran,
namun harus diawali dengan analisis SWOT. Perancangan meliputi program
manajemen fungsional (pemasaran, keuangan, produksi, dan SDM) yang terintegrasi,
dimulai permintaan pasar, pembuatan produk, sumber dan penggunaan dana, sampai
dengan SDM yang memahami proses bisnis secara profesional.
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Gambar 5.18
Strategi Pemasaran Alternatif
Berdasarkan analisis Gambar 2 di atas, maka alternatif strategi pemasaran
yang ditawarkan sebagai solusi adalah; (1) market penetration, dan (2) product
development. Merujuk pada Matriks SWOT ini adalah :
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Opportunities:
1. Bertambahnya
lapangan
kerja baru, sektor jasa dan
perdagangan.
2. Kemudahan
transportasi
darat, laut dan udara.
3. Dekat
dengan
daerah
wisata saat ini: Kota
Bandung dan Cirebon
4. Industri yang berhubungan
dengan pertanian
5. Meningkatnya Pariwisata
dan Kuliner Majalengka
6. Kekayaan
alam
yang
belum termanfaatkan.
7. Dukungan
Pemerintah
melalui Perda Majalengka
No. 11 tahun 2011
8. Perkembangan Teknologi
Informasi
9. Perkembangan Teknologi
Produksi

Strengths:
1. Pengenalan
produk
berbahan dasar lokal mulai
dilakukan melalui OVOP
dan BUM Desa
2. Keragaman produk dapat
ditelusuri dengan mudah
melalaui internet
3. Adanya kerjasama dengan
PT
4. Kebersamaan
penduduk
setempat
5. Sifat kekeluargaan dan
keramahan
penduduk
setempat
6. Produk olahan manual
sudah diproduksi, namun
belum dijual ke luar
7. Gerai penjualan produk
lokal sudah ada namun
belum dioptimalkan.
8. Masyarakat berkenan untuk
melakukan inovasi dan
mau berubah
9. Motivasi berusaha tinggi
10. Pemanfaatan
teknologi
memadai
STRATEGI
S-O
(memanfaatkan
kekuatan

Weaknesses:
1. Pengalaman
berusaha
belum ada.
2. Fasilitas mesin produksi
belum ada
3. Kesulitan
bahan
baku
ketika peralihan musim
4. Keterbatasan dana dan
kemampuan mengolah dana
5. Pasar belum terbentuk
6. Spesifikasi produk yang
diperlukan pasar
7. Segmen pasar yang harus
dituju
8. Program promosi yang
harus dilakukan

1.

1.

STRATEGI W-O (bertujuan

untuk
memperbaiki
internal perusahaan untuk kelemahaninternal dengan
menarik keuntungan dari cara mengambil keuntungan
peluang eksternal):
dari peluang eksternal) :

2.

3.

4.

Peningkatan kualitas SDM
di
bidang
jasa
dan
perdagangan (O1, O2, O3,
O4, O5, O6, O7, O8, O9,
S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7,
S8, S9, S10)
Pengembangan
Produk
Baru Berbahan dasar lokal
(O1, O3, O4, O5, O6, O7,
O8, O9, S1, S2, S3, S4, S5,
S6, S7, S8, S9, S10)
Promosi (O2, O3, O4, O5,
O6, O7, O8, O9, S1, S2,
S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9,
S10)
Peningkatan infrastruktur
pariwisata (O1, O2, O3,
O4, O5, O6, O7, O8, O9,
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2.
3.

4.

Pendampingan usaha (O1,
W1, W2, W3, W4)
Survey pasar (O4, W5,
W6, W7, W8)
Fasilitasi dari BUMDesa
untuk
mesin,
fasilitas
penyimpanan (W3,
Menghasilkan
produk
sesuai dengan musim (W3,

Threats:
1. Alih fungsi lahan
2. Alih mata pencaharian
3. Perubahan budaya
4. Masih ada masyarakat
yang menolak
5. Risiko Produksi
6. Risiko Pasar dan Harga
7. Masuknya pesaing yang
lebih berpengalaman dalam
bisnis

S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7,
S8, S9, S10)
STRATEGI
S-T
(menggunakan
kekuatan

STRATEGI W-T (merupakan

taktik
defensif
yang
untuk menghindari atau diarahkan untuk mengurangi
mengurangi
dampak kelemahan internal serta
menghindari
ancaman
ancaman eksternal):
1. Pemberian
ijin
sesuai eksternal):
dengan RTRW (T1,
1. Pelatihan
manajemen,
2.

Penguatan budaya
(T2, T3, T4

lokal

proses
produksi,
pemasaran, dan keuangan

Gambar 5.19
Matriks SWOT

Merujuk pada Matriks SWOT, maka alternatif strateginya adalah :
1. Peningkatan kualitas SDM di bidang jasa dan perdagangan, misalnya jasa
penyimpanan (storage) dan distribusi produk. Pelaku usaha mikro perlu dibekali
tentang pengetahuan manajemen logistik.
2. Pengembangan produk baru berbahan dasar lokal, misalnya inovasi produk
berbahan dasar lokal.
3. Promosi, memanfaatkan kemajuan teknologi informasi.
4. Peningkatan infrastruktur pariwisata melibatkan pelaku usaha mikro.
5. Pendampingan usaha melibatkan PT
6. Survey pasar melibatkan PT
7. Fasilitasi dari BUMDesa untuk mesin, fasilitas penyimpanan, pengembangan
modal, pemasaran produk.
8. Menghasilkan produk sesuai dengan komoditas pertanian yang bersifat musiman.
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9. Pemberian ijin alih fungsi lahan sesuai dengan RTRW
10. Mengembangkan kewirausahaan sosial berbasis budaya lokal
11. Pelatihan manajemen, proses produksi, pemasaran, dan keuangan

Berdasarkan pendadapt David alih bahasa Dono Sunardi (2009) dan
Wheelen, et.al. (2015) bahwa analisis faktor internal dan eksternal merupakan
langkah awal yang diperlukan untuk perumusan strategi. Hasil penelitian ini
memperkuat hasil penelitian Lawranace (2009) bahwa analisis SWOT dapat
digunakan memanfaatkan kekuatan untuk mengatasi kelemahan dan menggunakan
peluan untuk mengatasi hambatan. Walaupun tidak menjamin kesuksesan 100%,
tetapi analisis SWOT akan memperbaiki strategi bisnis yang akan dijalankan dari
aspek kekuatan dan peluang. Selanjutnya member daftar tindakan yang harus
dilakukan.
Hasil penelitian ini juga mendukung hasil penelitian Ommani (2011) yang
menyatakan bahwa strategi untuk manajemen sistem pertanian antara lain (1)
Penetrasi pasar yaitu pengembangan peluang pasar lokal, (2) Pengembangan produk
baru, misalnya mempersiapkan rencana strategis untuk pengembangan pertanian
organik dan mempertimbangkan hasil panen yang berkualitas.
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BAB VI
RENCANA TAHAPAN BERIKUTNYA
Penelitian ini merupakan tahap pertama dari 3 (tiga) tahapan penelitian, yaitu:
1. Tahun I : Mengidentifikasi Kekuatan, Kelemahan, Peluang, dan Ancaman guna
mengetahui potensi lokal untuk mengembangkan Technopreneurship Usaha Mikro.
2. Tahun II : Merencanakan pengembangan program analisis manajemen fungsional Usaha
Mikro dan Kecil (UMK) untuk mengetahui kelemahan manajemen guna menciptakan
keunggulan usaha.
3. Tahun III : Membangun model pengembangan Technopreneurship Usaha Mikro dan
Kecil produk lokal di Kabupaten Majalengka guna menyangga kebutuhan Aerocity.

Populasi penelitian adalah UMK yang terdapat di Kabupaten Majalengka yang
menggunakan bahan lokal untuk menghasilkan produknya.
Metode Pelaksanaan Tahun I:
1. Dalam penelitian ini dilakukan dengan identifikasi terhadap Kekuatan, Kelemahan,
Peluang dan Ancaman guna mengetahui potensi lokal di masing-masing desa dan Usaha
Mikro produk lokal di Kaupaten Majalengka.

2. Hasil identifikasi kemudian dibuat matriks kemudian diberi bobot dan skor,
selanjutnya dilakukan Focus Group Discussion yang melibatkan aparat
desa/kecamatan/kabupaten dan perwakilan UMK untuk menyamakan persepsi
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mengenai matriks faktor external dan internal, serta matriks kompetitif yang
disusun.
3. Menyusun analisis SWOT dan menyusun strategi yang dipilih kemudian dilakukan
diskusi yang melibatkan aparat desa/kecamatan/kabupaten dan perwakilan Usaha Mikro
untuk menyamakan persepsi dan juga sosialisasi arah strategi masing-masing desa untuk
mengembangkan technopreneurship Usaha Mikro di Kabupaten Majalengka.

Metode Pelaksanaan Tahun II:
Berdasarkan hasil analisis potensi dan peluang yang dilakukan, maka
dilanjutkan dengan implementasi strategi yang meliputi pengembangan produk baru
dan penetrasi pasar. Perkembangan produk baru ini bukan merupakan hal yang
mudah, karena akan dihadapkan berbagai masalah, di satu sisi mereka harus
mengembangkan produk baru, namun di sisi lain, mereka menghadapi tantangan
yang berat yang akan dihadapi dan akan menghalangi keberhasilan. Agar proses
perkembangan produk ini akan berkembang dengan baik, maka ada delapan prosesproses tersebut dapat disusun sebagai berikut :
1. Penciptaan ide (idea generation). Usaha mikro dibantu untuk banyak
mengeluarkan gagasan yang baru dan terbaik. Pencarian untuk gagasan
produk baru ini seharusnya dilakukan secara baik dan sistematis, karena bila
tidak, meskipun mendapatkan banyak gagasan, akan tetapi mungkin saja
sebagian besar tidak akan sesuai dengan potensi dan peluang yang tersedia.
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Oleh karena itu tim peneliti akan mendefinisikan secara teliti srtategi
pengembangan produk barunya, menegaskan produk dan pasar yang akan
ditekankan, menegaskan apa yang diinginkan perusahaan dari produk
barunya, pangsa pasar, serta hal-hal lainnya. Pencetusan atau penciptaan
gagasan ini dapat diperoleh dari berbagai sumber, seperti sumber internal,
pelanggan, pesaing, distributor, pemasok dan lain-lain.
2. Penyaringan Ide/Gagasan. Setelah mencetuskan atau menciptakan sejumlah
besar gagasan atau ide, maka tahap selanjutnya adalah menyaring sejumlah
gagasan yang baik dan menyisihkan gagasan tersebut untuk kemudian
disesuaikan dengan sumber daya perusahaan.
3. Pengembangan dan Pengujian Konsep. Gagasan yang telah lolos dari
penyaringan menjadi satu konsep produk yang akan dikembangkan dan
dilakukan pengujiannya. Pengembangan konsep- tugas peneliti adalah
mengembangkan gagasan ini menjadi alternatif konsep produk, mengetahui
sejauh mana setiap konsep menarik perhatian konsumen dan memilih konsep
terbaik.Pengembangan dan pengujian konsep ini harus dirancang sedemikian
rupa sehingga dapat diketahui reaksi dari para pelanggan terhadap setiap
jenis produk baru.
4. Pengembangan strategi pemasaran. Setelah melalui proses pengujian dan
pengembangan konsep, maka langkah selanjutnya adalah mengembangkan
rencana pemasaran untuk memperkenalkan produk baru tersebut ke pasar.
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Strategi

pemasaran

ini

akan

mengalami

berbagai

perbaikan

dan

penyempurnaan dalam proses selanjutnya.
5. Analisis Bisnis. Setelah mengembangkan konsep produk dan strategi
pemasaran, peneliti akandapat mengevaluasi suatu daya tarik dari usulan
bisnis. Peneliti juga melakukan proyeksi penjualan, biaya yang diperlukan,
serta yang akan dicapai, yang mana semuanya itu harus sesuai dengan tujuan
perusahaan.
6. Pengembangan Produk. Pada proses selanjutnya, konsep produk yang telah
dianalisis kemungkinan-kemungkinannya secara teoritis dan ternyata dapat
diterima, maka konsep tersebut dikembangkan menjadi produk secara fisik.
7. Pengujian Pasar. Pengujian pasar ini merupakan proses dimana produk dan
program pemasaran masuk ke dalam kondisi yang lebih nyata. Pengujian
pasar ini memungkinkan pemasar memperoleh pengalaman dengan
pemasaran produk. Tujuan dasar dari pengujian pasar adalah menguji produk
itu sendiri, di dalam situasi yang sebenarnya. Hasil-hasil pengujian pasar
dapat di pakai untuk membuat perakitan penjualan dan laba yang lebih baik.
8. Komersialisasi, meliputi kapan memproduksi, berapa banak diproduksi,
kemana saja wilayah pemasarannya, kepada siapa, dan bagaimana
caranya. Pengembangan produk yang berhasil adalah yang (1) berbeda
dengan orang lain, (2) Masalah pelanggan dipecahkan, (3) Ditawarkan
proposisi nilai pelanggan yang menarik, (4) Pelanggan terlibat langsung.
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Penetrasi pasar adalah strategi yang memfokuskan pada penjualan produkprodukyang ada di pasar yang telah ada sebelumnya.Penetrasi pasar merupakan
perbandingan saat ini versus permintaan pasar potensial dari produk perusahaan
dengan rumus sebagai berikut :
��

Mp = ��x 100

Dimana :
Mp

= Penetrasi Pasar

Dc

= Permintaan pada saat ini

Dp

= Permintaan pasar potensial

Permintaan pada saat ini menggambarkan jumlah total produk-produk yang
bisa dibeli oleh kelompok pelanggan target pra pasti dalam wilayah pasar khusus
melalui kondisi bisnis khusus dan program pemasaran bagi seluruh perusahaan
dalam pasar. Permintaan pasar potensial menggambarkan peluang tambahan yang
tersedia terhadap perusahaan-perusahaan yang sama untuk produk-produk yang sama
di bawah kondisi yang sama pada permintaan pasar potensial yang dipengaruhi oleh
jenis produk, harga, tampilan kemasan baru dan tindakan kompetitor. Penetrasi pasar
merupakan sebuah metode untuk mengukur peluang-peluang potensial pasar secara
keseluruhan.
Tujuan penetrasi pasar adalah:
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1.

Mempertahankan atau meningkatkan pangsa pasar produk. Hal ini dapat dicapai
oleh kombinasi dari strategi harga yang kompetitif, iklan, promosi penjualan dan
mungkin lebih banyak sumber daya pribadi yang didedikasikan untuk menjual.

2.

Aman dari dominasi pertumbuhan pasar.

3.

Restrukturisasi pasar yang matang oleh maneuver dari competitor, ini akan
memerlukan agresifitas kampanye promosi yang gencar, didukung oleh sebuah
strategi harga yang dirancang untuk membuat pasar “kurang menarik“ bagi
kompetitor.

4.

Meningkatkan

penggunaan

oleh

pelanggan

yang

ada,

contohnya:

memperkenalkan program loyalitas konsumen Implementasi penetrasi pasar
sebagai strategi pemasaran di kondisikan sebagai "bisnis seperti biasa". Penetrasi
pasar haruslah di eksekusi pada bisnis yang berfokus hanya pada pasar dan
produk yang sangat di pahami oleh marketer tersebut. diperlukan juga intelegent
pemasaran untuk mendapatkan informasi tentang kompetitor dan kebutuhan
pelanggan. Karena itu, strategi ini akan memerlukan banyak investasi baru
dalam penerapannya sebab harus didahului oleh riset pasar.

Strategi ini dijalankan untuk meningkatkan market share dari produk yang
ada saat ini pada pasar yang ada saat ini melalui usaha-usaha pemasaran yang lebih
gencar. Strategi penetrasi pasar paling sering digunakan dan dikombinasikan dengan
strategi lain. Cara melaksanakan strategi penetrasi pasar dengan menggencarkan
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unsur bauran pemasaran promosi dan harga, yaitu melalui antara lain menaikkan
jumlah tenaga penjualan, meningkatkan anggaran iklan, menawarkan secara gencar
berbagai item promosi penjualan, atau bahkan meningkatkan aktivitas publisitas.
Efektifitas strategi penetrasi pasar tergantung pada beberapa faktor, antara lain: (1)
Pasar belum jenuh, (2) Tingkat pemakaian pelanggan saat ini dapat ditingkatkan
secara signifikan, (3) Market share pesaing turun, tetapi penjualan industri naik, (4)
Kenaikan skala ekonomi berdampak pada keunggulan kompetitif. (5) Ada korelasi
positif signifikan antara kenaikan penjualan dengan kenaikan biaya pemasaran.
1. Untuk Rancangan Program yang terintegrasi dilakukan melalui diskusi kelompok
partisipan UMK dengan tahapan-tahapan sebagai berikut : Mengidentifikasi Isu
Strategis, Analysis, Disain Program dan Penyepakatan.
2. Membuat program kerja bidang dilakukan melalui pemilihan prioritas program
dan peserta.
3. Hubungan antar variabel akan dianalisis dengan
4. Model sosialisasi yang dipilih adalah workshop atau pelatihan.

Metode Pelaksanaan Tahun III:
1. Rancangan Model pengembangan Technopreneurship UMK yang terintegrasi
dilakukan melalui diskusi kelompok aparat desa/kecamatan/kabupaten dan
partisipan UMK dengan tahapan-tahapan sebagai berikut : Mengidentifikasi Isu
Strategis, Analisis, Disain Program dan Penyepakatan.
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2. Membuat program kerja bidang dilakukan melalui pemilihan prioritas program
dan peserta.
3. Model sosialisasi yang dipilih adalah workshop atau pelatihan.
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BAB VII
KESIMPULAN DAN SARAN
7.1 Kesimpulan
Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang sudah dilakukan diperoleh
kesimpulan sebagai berikut:
1. Peluang yang dimiliki Kabupaten Majalengka adalah (1) Bertambahnya
lapangan kerja baru, sektor jasa dan perdagangan, (2) Kemudahan
transportasi darat, laut dan udara, (3) Dekat dengan daerah wisata saat ini:
Kota Bandung dan Cirebon, (4) Industri yang berhubungan dengan pertanian,
(5) Meningkatnya Pariwisata dan Kuliner Majalengka, (5) Kekayaan alam
yang belum termanfaatkan, (6) Dukungan Pemerintah melalui Perda
Majalengka No. 11 tahun 2011, (7) Perkembangan Teknologi Informasi, (8)
Perkembangan Teknologi Produksi.
2. Hambatan yang dihadapi Kabupaten Majalengka adalah (1) Alih fungsi
lahan, (2) Alih mata pencaharian, (3) Perubahan budaya, (4) Masih ada
masyarakat yang menolak, (5) Risiko Produksi, (6) Risiko Pasar dan Harga,
(7) Masuknya pesaing yang lebih berpengalaman dalam bisnis
3. Kekuatan yang dimiliki Kabupaten Majalengka adalah (1) Pengenalan
produk berbahan dasar lokal mulai dilakukan melalui OVOP dan BUM Desa,
(2) Keragaman produk dapat ditelusuri dengan mudah melalaui internet, (3)
Adanya kerjasama dengan PT, (4)Kebersamaan penduduk setempat, (5) Sifat
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kekeluargaan dan keramahan penduduk setempat, (6) Produk olahan manual
sudah diproduksi, namun belum dijual ke luar, (7) Gerai penjualan produk
lokal sudah ada namun belum dioptimalkan, (8) Masyarakat berkenan untuk
melakukan inovasi dan mau berubah, (9) Motivasi berusaha tinggi, (10)
Pemanfaatan teknologi memadai
4. Kelemahan yang dimiliki Kabupaten Majalengka adalah (1) Pengalaman
berusaha belum ada, (2) Fasilitas mesin produksi belum ada, (3)Kesulitan
bahan baku ketika peralihan musim, (4) Keterbatasan dana dan kemampuan
mengolah dan, (5) Pasar belum terbentuk, (6) Spesifikasi produk yang
diperlukan pasar, (7) Segmen pasar yang harus dituju, (8) Program promosi
yang harus dilakukan.
5. Strategi yang perlu dilakukan berdasarkan analisis SWOT adalah

(1)

Peningkatan kualitas SDM di bidang jasa dan perdagangan, (2)
Pengembangan Produk Baru Berbahan dasar local, (3) Promosi, (4)
Peningkatan infrastruktur pariwisata, (5) Pendampingan usaha, (6) Survey
pasar , (7) Pemberian ijin sesuai dengan RTRW, (8) Penguatan budaya lokal.
6. Berdasarkan matriks internal eksternal, strategi yang dipilih adalah penetrasi
pasar meliputi (1) Mempertahankan/meningkatkan pangsa pasar, (2)
Mendominasi

pertumbuhan

pasar,

(3)

Menghilangkan

pesaing,

(4)

Meningkatkan penggunaan pelanggan, dan pengembangan produk yang
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meliputi (1) Riset dan pengembangan, (2) Penilaian kebutuhan pelanggan,
(3) kejelasan merk.
7.2 Saran
Berdasarkan kesimpulan yang telah dilakukan, saran yang disampaikan
kepada Pemerintah Kabupaten Majalengka, beserta aparatur di bawahnya beserta
masyarakat adalah:
1. Peningkatan kualitas SDM di bidang jasa dan perdagangan, (2)
Pengembangan Produk Baru Berbahan dasar lokal, (3) Promosi, (4)
Peningkatan infrastruktur pariwisata, (5) Pendampingan usaha, (6) Survey
pasar , (7) Pemberian ijin sesuai dengan RTRW, (8) Penguatan budaya lokal.
2. Penetras pasar meliputi (1) mempertahankan/meningkatkan pangsa pasar, (2)
mendominasi

pertumbuhan

pasar,

(3)

menghilangkan

pesaing,

(4)

Meningkatkan penggunaan pelanggan. Pengembangan produk yang meliputi
(1) riset dan pengembangan, (2) penilaian kebutuhan pelanggan, (3) kejelasan
merk.
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LAMPIRAN 1
MATRIKS FAKTOR EKSTERNAL INDUSTRI MIKRO KAB. MAJALENGKA
Skor x
Bobot Peringkat Bobot

No Faktor-faktor Eksternal Utama
A Ekonomi
1 Bertambahnya lapangan kerja baru

0.10

3

Kesempatan kerja baru di kawasan
0.30 BIJB dan Aerocity

3

Kab. Majalengka mempunyai potensi
sumber daya bahan baku yang berasal
dari produk pertanian, singkong, beras
0.18 ketan, ubi, bawang merah, sayuran

2 Akses transportasi bahan baku

0.06

Keterangan

3 Akses transportasi produk
0.06

2

0.02

4

Kab. Majalengka terdapat pada jalur
tol Cipali yang menghubungkan kota
0.12 Jakarta, Cirebon, dan Bandung.
Jalan tol yang telah dibangun,
membuka akses pasar menjadi lebih
0.08 luas

0.06

3

Mata pencaharian penduduk mayoritas
0.18 petani

0.00

3

0.00 Belum bersentuhan dengan pariwisata

4 Dekat dengan daerah wisata Kota Bandung dan
Cirebon
5 Industri yang berhubungan dengan pertanian
6 Meningkatnya
Majalengka

Pariwisata

dan

Kuliner

B Sosial, Budaya, Demografis, dan Lingkungan

7 Masih ada masyarakat yang menolak
0.05

1

Masyarakat desa di Kec. Kertajati yang
0.05 tergusur

0.05

2

0.10 Budaya asing lebih mudah masuk

0.05

2

0.05

2

Sektor pertanian menjadi sektor jasa
0.10 dan bisnis
Lahan pertanian berganti menjadi
0.10 bandara dan Aerocity, perumahan

4

Lahan pertanian yang produktif,
0.40 potensi pariwisata dan budaya

0.05

4

RTRW 2011 - 2031, Majalengka
sebagai: Kawasan budidaya, pusat
kegiatan perkotaan dan perdesaan, dan
0.20 Kawasan strategis

0.04

4

0.06

3

8 Perubahan budaya
9 Alih mata pencaharian
10 Alih fungsi lahan
11 Kekayaan alam yang belum termanfaatkan
0.10
C Politik, Pemerintahan, dan Hukum
12 Dukungan Pemerintah Melalui Perda
Majalengka No, 11 tahun 2011

D Teknologi
13 Perkembangan Teknologi Informasi
14 Perkembangan Teknologi Produksi

E Kompetitif

Memanfaatkan teknologi informasi
0.16 untuk inovasi dan promosi
Mengolah produk pertanian dengan
0.18 bantuan teknologi

16 Risiko Produksi
0.09

2

0.09

2

17 Risiko Pasar dan harga

18 Masuknya pesaing yang lebih berpengalaman
dalam bisnis
TOTAL

0.07
1.00

2

Masyarakat belum terbiasa dengan
0.18 sektor bisnis
Masyarakat belum mengetahui potensi
dan peluan pasar demikian pula harga
0.18 yang terbentuk
Investor yang memiliki dana dan
pengalaman akan menjadi pesaing
0.14 yang berat.
2.65

LAMPIRAN 2
MATRIKS FAKTOR INTERNAL INDUSTRI MIKRO KAB. MAJALENGKA

No Faktor-faktor Internal Utama
A

Manajemen
1 Pengenalan produk berbahan dasar lokal mulai
dilakukan melalui OVOP
2 Keragaman produk dapat ditelusuri dengan
mudah melalui internet

Skor x
Bobot Peringkat Bobot

0.04

4

B

Pengusaha mikro tidak menggunakan
0.16 internet untuk mempromosikan produk
Belum ada jaringan kerjasama usaha
0.08 mikro dengan PT, hanya FT Unpas
0.32 Pada umumnya mereka masih kerabat

0.04

4

0.02
0.08

4
4

0.08

4

0.02

2

0.32 Keramahan khas penduduk lokal
Tidak didukung pendidikan yang
0.04 memadai

0.06

3

0.18 Akses pemasaran terbatas

0.04
0.01

3
2

0.04

2

0.12 Pembeli terbatas
0.02 Belum kenal sentuhan teknologi
Produk pertanian tergantung pada
0.08 musim

3 Adaya kerjasama dengan PT
4 Kebersamaan penduduk setempat
5 Sifat kekeluargaan dan keramahan penduduk
setempat
6 Pengalaman berbisnis meneruskan bisnis
sebelumnya

OVOP dicanangkan oleh Bupati
0.16 Majalengka

Produksi dan Operasi
7 Produk olahan manual sudah diproduksi, namun
belum dijual ke luar

8 Gerai penjualan produk lokal sudah ada namun
belum dioptimalkan
9 Fasilitas mesin produksi belum ada
10 Kesulitan bahan baku ketika peralihan musim

C
11
12
13

Perubahan Perilaku (behavior)
Keinginan berinovasi
Bertahan pada budaya leluhur
Keterbukaan terhadap perubahan

D Keuangan
14 Kemampuan mengelola keuangan
15 Akses terhadap sumber modal

E
16
17
18

SDM
Motivasi berusaha tinggi
Tingkat pendidikan formal rendah
Tingkat pengetahuan pengelola bisnis

0.02
0.05
0.04

3
2
3

0.06 Pendidikan terbatas
0.10 Kurangnya pengalaman
0.12 Pendidikan terbatas

0.02

1

0.05

1

0.02 Tidak ada penyuluhan
Risiko terhadap modal pinjaman dan
0.05 laporan keuangan belum mendukung

0.04
0.05

4
2

0.16 Ada keinginan untuk berwirausaha
0.10 Mayoritas SMP - SMA

2

Tidak ada pembinaan pengelolaan
0.04 bisnis

3

Sebagian masyarakat memiliki
0.24 handphone

3

Masyarakat belum memanfaatkan
akses teknologi informasi untuk
0.03 mengelola bisnis

0.06

1

Target pasar masih bersifat lokal dan
0.06 musiman

0.05

1

0.05 Belum dilakukan riset pasar

0.02
F SIM
19 Akses Teknologi Informasi
0.08
20 Pemanfaatan teknologi informasi memadai
untuk bisnis
0.01
G Pemasaran
21 Pasar belum terbentuk
22 Spesifikasi produk yang diperlukan pasar

23 Segmen pasar yang harus dituju jelas, namun
masih berkisar di lokasi setempat
0.04

1

0.04
1.00

1

Belum ada orientasi pasar di luar
0.04 daerah

24 Program promosi yang harus dilakukan
TOTAL

0.04 Tidak ada promosi produk
2.59

LAMPIRAN 3
POTENSI PENGEMBANGAN PRODUK DAN PENETRASI PASAR
NO KECAMATAN
1
LIGUNG

2

SUMBERJAYA

NO DESA
1
Ampel
2
Bantarwaru
3

Beber

4

Beusi

5
6
7

Buntu
Cibogor
Gandawesi

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Kedung kancana
Kertasari
Kodasari
Leuweung hapit
Leuwiliang Baru
Ligung
Majasari
Sukawera
Tegalaren
Ligung Lor

1
2

Bongas Kulon
Bongas Wetan

3
4

Cidenok
Garawangi

POTENSI
Lele, Bata merah, Mebeler
Wisata air cadas Buyut Cidum dan wisata
bendungan air dam, Mebeler, kerajinan besi
Makam Buyu Maskinem, Makam Ki Buyut
Imbaraga, Bata merah, Mebeler
Kaya akan kesenian: wayang kulit, pertunjukan
Sampyong, dan Genjring; Bata merah, Genteng
Bata merah, Genteng, Mebeler
Bata merah, Mebeler
Accesoris, batik, tas Marakarma, konfeksi kaos,
Bata merah, Mebeler
Bata merah
Bata merah
Ranjang besi, kerajinan besi
Mebeler, Paving block
Bata merah, Mebeler
Bata merah, Genteng, Mebeler
Bata merah, Mebeler
Bata merah, Genteng
Bata merah, Genteng
Mebeler
Anyaman rotan, tikar pandan, genteng, mebeuler
Kerajinan besi, Las pagar/trails, tikar pandan, bata
merah
Bata merah, mebeler
Las pagar/trails, kerajinan kaleng (parutan), bata
merah, kapur, mebeler

5
6

Lojikobong
Panyingkiran

7

Panjalin Kidul

8
9
10
11
12
13

PanjalinLor
Parapatan
Rancaputat
Sepat
Sumberjaya
Banjaran

Las pagar/kursi/pagar, bata merah, mebeler,
Dandang, kerajinan besi, kursi meja besi,
kerajinan rotan, kursi meja rotan
Kerajinan besi, pengerjaan kerangka, lukisan, bata
merah, genteng, mebeler, penggilingan plastik
Tikar pandan, bata merah, mebeler,
Dandang
Mebeler
Bata merah
Kerajina kaleng (parutan)
Kerajinan besi, las pagar/trails, kerajinan kaleng
(kompor), sarangka bedog, penggilingan plastik

3

LEUWIMUNDING 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Ciparay
Heuleut
Karangasem
Lame
Leuwikujang
Leuwimunding
Mindi
Mirat
Nanggerang
Parakan
Parungjaya
Patuanan
Rajawangi
Tanjungsari

Mebeulair
AnyamanBambu
Empingmelinjo
AnyamanBambu
AnyamanBambu, Tahu
Bengkel motor, Tempe
AnyamanBambu
Rangginang
AnyamanBambu
Bengkel motor
PenggilinganPadi
Anyaman Bambu
Anyaman Bambu
Tahu

4

RAJAGALUH

Sindangpano
Babakankareo
Cipinang

Mebeler, pakaian jadi, emping melinjo, opak

1
2
3

Kerajinan kawat, anyaman bambu, Mebeler, kaos
dan sablon, pakaian jadi, opak, tahu

5

SINDANGWANGI

4

Cisetu

5
6

Kumbung
Pajajar

7
8

Payung
Rajagaluh

9
10
11

Rajagaluh Kidul
Rajagaluh Lor
Sadomas

12
13

Singawada
Teja

Anyaman bambu, Mebeler, pakaian jadi, opak,
tahu dan tempe
Anyaman bamboo, emping melinjo
Wisata Hutan lindung Prabu Siliwangi, Situ
Cipadung
Mebeler
Wisata Curug Tonjong, aneka keripik, emping
melinjo, opak, tahu tempe, telor asin
Mebeler, emping melinjo, opak, tahu
Mebeler, emping melinjo, opak, tahu
Anyaman bambu, emping melinjo, opak, telor
asin
Mebeler, opak, telor asin
Wisata Situ Janawi

14

Dukuh lebak

Anyaman bambu

1
2

Ujungberung
Bantar Agung

3
4

Lengkong Kulon
Balagedog

5
6

Buahkapas
Jerukleueut

7
8

Lengkong Wetan
Leuwilaja

9
10

Padaherang
Sidangwangi

Sub Rotan, bata merah, emping melinjo
Anyaman Rotan, mebeler, emping melinjo,
keripik pisang
Senapan, Pakaian jadi, mebeler, pengrajin batu
Anyaman Rotan, anyaman bambu/bakul, mebeler,
penggilingan padi
Anyaman bamboo, bata merah, opak
Wisata Agro Batu Luhur, Anyaman Rotan,
Anyaman bamboo, mebeler
Senapan, pengrajin batu, depot nisan
Anyaman Rotan, Anyaman bambu, mebeler, bata
merah
Mebeler
WisataTalaga Herang, Talaga Loa, Situ Cikuda,
Sub Rotan, Anyaman bamboo, mebeler

6

7

8

SUKAHAJI

SINDANG

CIGASONG

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Babakan Manjeti
Candrajaya
Cikalong
Cikeusik
Cikoneng
Ciomas
Jayi
Nanggewer
Padahanten
Palabuan
Salagedang
Sukahaji

Anyaman bambu, telor asin
Anyaman bambu, telor asin, rangginang
Opak
Anyaman bambu
Kerupuk , rangginang

1
2
3
4
5

Pasirayu
Bayureja
Garawastu
Gunung Kuning
Indrakila

6
7

Sangkan Hurip
Sindang

Anyaman bambu, bata merah, emping melinjo
Emping melinjo
Anyaman bambu, mebeler, opak
Anyaman bambu, mebeler, bata merah
Wisata Situ Cipadung, mebeler, penggergajian
kayu
Anyaman bambu, mebeler, opak
Anyaman bambu, mebeler, opak

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Baribis
Batujaya
KelurahanCicenang
KelurahanCigasong
Karayunan
Kawunghilir
Kutamanggu
KelurahanSimpeureum
Tajur
Tenjolayar

Bata merah
Bata merah
Tempe
Bengkellasdanbengkelmobil
AnyamanBambu
Tepungumbi-umbian
AnyamanBambu
Bata merah
AnyamanBambu
Aneka keripik

Anyaman bambu
Anyaman bambu
Anyaman bamboo, telor asin
Tusuk sate, opak
Anyaman bambu
Rangginang

9

10

MAJA

ARGAPURA

1

Cihaur

2
3
4
5
6
7
8

Wanahayu
Cengal
Anggrawati
Cipicung
Malongpong
Tegalsari
Maja Utara

9
10
11
12
13
14
15
16
17

Pasanggrahan
Cieurih
Kertabasuki
Sindangkerta
Banjaran
Paniis
Cicalung
Pageraji
Maja Selatan

18

Nunuk Baru

1

Argalingga

2

Argamukti

3
4

Cibunut
Cikaracak

5
6

Gunungwangi
Haurseah

Anyaman bambu, gula aren, Mebeler,
pengergajian, raginang, tepung beras
Anyaman bambu, gula aren
Anyaman bambu
Tahu
Aneka keripik
Kerupuk, Konveksi kaos
Bata merah, percetakan, opak, raginang, tahu,
pakaian jadi
Bata merah, bola sepak, bawang goreng
Tahu
Kerupuk, raginang
Anyaman bamboo, tahu
Tempe
Bata merah, Mebeler, telor asin
Ayam potong, sapu sabut kelapa, genteng, opak
Anyaman bambu, bata merah, bola sepak
Mebeler , papan/kayu, keripik pisang, oncom,
raginang, tahu, tempe, pakaian jadi

Sayuran, Terasering sayuran dan bawang, Wisata
(Curug Sawer)
Wisata (Curug Muara Jaya), pertanian dan
peternakan
Sayuran
Kopi dancengkeh, peternakan, padi, ubijalar,
ubikayu, cabai, seledri, pisang

11

BANJARAN

7
8
9
10
11

Heubeulisuk
Mekarwangi
Sadasari
Sagara
Sukadana

12
13

SukasariKaler
Sukasari Kidul

14

Tejamulya

1

Banjaran

2
3

Cimeong
Darmalarang

4

Desa Genteng

5

Desa Girimulya

6
7

Hegarmanah
Kagok

8
9

Kareo
Panyindangan

10

Sangiang

Keindahanalam (di bawah kaki GunungCiremai)
Pertaniandanpeternakan
Pertanian, Wisata air terjun pelangi, Goa Lalay
dan Kebun strawbery
Sayuran dan padi dan peternakan ayam
Sayuran, Bawang merah, Bawang Sumenep,
bawang daun, ubi jalar, sosin, cabe
Cengekeh, pisang, kopi, jambu merah, kakao,
wisata makam Buyut Israh
Keindahan alam, lahan terasering bawang daun
sumber daya alam yang tinggi.
tanaman padi, jamur merang
jagung, kol, bawang daun, pisang
Padi, cengkeh, jagung, tomat dan tanaman
palawija
pertanian dan peternakan, Jagung, Tomat, Daun
Bawang, perahan susu, telur ayam.
tanah pertanian sawah dan perkebunan
pertanian dan perkebunan.
padi, cabe, ubi kayu, jagung, ubi jalar, kubis tomat
dan kacang panjang, cengkeh dan kelapa,
peternakan yaitu sapi, kambing, unggas dan
perikanan
buah - buahan, palawija, kentang, padi, bawang,
kol, sawi, wisata Situ Sangiang dan Makam

Sunan Parung

12

13

BANTARUJEG

CIKIJING

11
12
13

Sindangpala
Sunia
Suniabaru

1
2
3

Babakansari
Bantarujeg
Cikidang

4

Cimangguhilir

5

Cinambo

6
7
8

Cipeundeuy
Gununglarang
Haurgeulis

9
10

Salawangi
Silihwangi

11
12

Sindanghurip
Sukamenak

13

Cikijing

1
2
3
4

Bagjasari

peternakan ayam, domba, dan budidaya ikan

Banjaransari
Cidulang

padi, sayur-sayuran, buah-buahan
pertanian, peternakan unggas, dan

jasa pengangkutan, utilitas, padi, umbi-umbian,
bawang, sayur-mayur,
tembakau,
Padi,palawija, mentimun, oyong, pisang, mangga
dan kacang panjang.
lezet atau waluh, padi dan jagung, kacangkacangan, jenis ubi-ubian, tomat, bawang merah,
kubis, mentimun, buncis, terong dan bayam.
Hutan pinus, jagung, padi sawah, cabe, mentimun,
dan buncis.
pertanian.
jagung, padi, bawang merah, dan bawang daun,
ayam potong, pembuatan sangkar burung
padi, palawija, dan hortikultura
Padi dan jagung, ayam, itik, kambing, sapi, dan
kerbau,
Jagung, padi, cabai, dan cengkeh, sapi potong,
ayam petelur, dan domba.
bawang daun, bawang merah, padi, kol, soshin,
pecay, ubi jalar.

5

Cikijing

6
7
8

Cilangcang
Cipulus
Cisoka

9

Jagasari

10

Kancana

11
12
13

Kasturi
Sindang
Sindangpanji

14

14

CINGAMBUL

Sukamukti

15

Sukasari

14

Sunalari

1

Cidadap

perdagangan(konveksi pembuatan celana jeans)
perdagangan, jasa (salon, periasan pengantin),
pembuatan pakaian (jeans), dan makanan yang
diproduksi oleh usaha keluarga (home industry)
petani dan buruh tani
sayuran, buah-buahan, dan hasil pertanian
Ubi kayu, ternak Ayam Petelur, Ayam Pedaging
(ayam broiler),dan Kambing
Padi,tomat, budidaya ternak ayam broiler dan
ikan.
padi, jagung, cabai, tomat, sayur, dan singkong.
konveksi kerudung, warung, berjualan pulsa,
usaha menjahit, bengkel, berjualan makanan
ringan seperti seblak dan lotek.

Petani padi, pandai besi, pedagang, pegawai.
toko/warung kelontong, rumah makan,
warung/kedai makanan minuman, pedagang kain
di pasar, dan pedagang keliling/eceran, Home
Industry Desa Sukamukti adalah konveksi pakaian
jadi (Blue Jeans).
industri pakaian busana muslim (Kerudung dan
Baju Koko) dan industri rumah tangga lainnya.
padi dan palawija, peternakan kambing dan
budidaya ikan mujair.
padi pada musim hujan dan cabai pada musim

kemarau, Peternak Ikan Lele dan Ayam Boiler.
2

Cikondang

3
4
5
6

Cimanggugirang
Cingambul
Cintaasih
Ciranjeng

7

Kondangmekar

8

Maniis

9

Muktisari

10
11

Nagarakembang
Rawa

12

Sedaraja

13

Wangkelang

padi dan bawang. Peternakan unggas, kambing
dan sapi, wisata air terjun Cibali
padi dan bawang merah
padi.
pekerja, buruh, dan wirausahawan sebagai
pedagang eceran/ritel dan bertani, dengan hasil
komoditinya berupa padi dan bawang.
padi, jagung, kacang-kacangan, sayur-sayuran,
berbagai jenis palawija, buah-buahan, seperti
alpukat, mangga, salak, peternakan sapi, ayam,
burung puyuh, kambing, angsa, dan bebek.
bawang, cabai, umbi-umbian, dan padi. Aci
Ganyong.
bawang merah, menanam daun bawang, dan
menanam cabai hijau, kerajinan, sepertisabluk,
boboko (bakul), piring bambu, baki (nampan)
dari bambu,kipas, bakul, topi dan telenan.
konveksi, kacang bogor, dan keripik singkong
Padi, pedagang keripik, singkong, kelapa, dan
bambu
Padi unggul, singkong, cabai, tomat dan sawi
hijau, budidaya ikanmas dan ikan nila, peternakan
sapi, domba, kerbau, dan unggas ayam. industri
kerudung dan industri gula aren
produksi konfeksi dan industri rumah tangga
seperti kripik singkong,

15

16

MALAUSMA

LEMAHSUGIH

1

Banyusari

2
3
4
5

Buninagara
Cimuncang
Ciranca
Jagamulya

6
7
8
9
10

Lebakwangi
Malausma
Sukadana
Werasari
Girimukti

1

Bangbayang

2
3
4
5
6

Borogojol
Cibulan
Cigaleuh
Cipasung
Cipasung

padi dan sayur mayur.

Padi, jagung serta sayuran, memelihar ayam,
kambing serta ikan nila.
Padi, dan sampingan berupa Jagung dan Kedelai,

Padi, palawija (jagung, kedelai, kacang tanah, ubi
kayu dan ubi jalar), sayuran (bawang, cabai,
kentang), dan buah-buahan (pisang, rambutan,
alpukat, lengkeng).
perkebuanan bambu, cengkeh, kelapa dalam, kopi,
kayu.
Peternakan ayam kampung, sapi, kambing, dan
domba.
Perikanan berupa budidaya ikan mas, mujair, ikan
lele, dan ikan nilem.

Petani,dan wisata yakni perkebunan teh KNPI
atau sering disebut dengan Kebun Teh Cipasung.

17

TALAGA

7
8

Kepuh
Lemah Putih

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Mekar Wangi
Mekarmulya
Padarek
Sadawangi
Sinargalih
Sukajadi
Sukamaju
Dayeuhwangi
Dayeuhwangi
Lemahsugih

1

Argasari

2

Campaga

Buruh tani dan beberapa diantaranya adalah para
pemodal (juragan) dan sebagian kecil adalah
petani.
Teh, palawija, dan sayuran. Usaha sampingan
selain bertani adalah sebagai peternak Domba ras
Garut dan pembesaran sapi.

Padi dan tembakau

Petani,banyak berbagai jenis sayuran yang
ditanam
Padi. Untuk tanaman palawija ada jagung, ubi,
kacang tanah, bengkoang, singkong dan ketela
pohon. Untuk sayuran ada cabai, tomat, kol, sawi,
kacang mereah, dan lain sebagainya.
Ternak ayam, bebek, kambing, dan sapi.
Dikelilingi persawahan dan perkebunan serta
palawija, wisata air terjun Cilutung

3

Cibeureum

Padi, palawija, dan sayuran.
Industri makanan, jasa pengangkutan, toko
kelontong, pengecer gas dan bahan bakar minyak
serta usaha air minum kemasan.
Terdapat pula usaha di bidang peternakan
diantaranya peternak sapi dengan jumlah, kerbau,
ayam kampung, ayam boiler, domba, dan peternak
burung beo.

4
5

Cicanir
Cikeusal

Padi
Padi dan singkong,
Sektor peternakan difokuskan pada populasi sapi,
kerbau, kambing, ayam, bebek dan entog.
Sektor industri yaitu Industri Rumah Tangga
dengan berbagai jenis kegiatan yang dikelola oleh
Ibu Rumah Tangga (IRT) dan/atau Kelompok,
seperti opak, tahu, dan raginang.

6
7

Ganeas
Gunungpamik

8
9

Jatipamor
Kertarahayu

Komoditas pertanian yang dihasilkan adalah padi,
palawija (jagung, umbi-umbian) dan komoditas
holtikultura yaitu tomat, cabai, pecay, dan lainlain.
kerajinan, warung, toko, home industry,
peternakan (domba, ayam, sapi, kerbau, dan
kuda), dan perikanan (budidaya ikan gurame, lele,
mujair, bawal, mas, dan ikan nila).
Pertanian,perkebunan dn home industry.
Sektor pertanian, desa ini menjadi ‘surganya’

Sayuran. Sawi, tomat, cabai merah keriting, daun
bawang.
Sektor perkebunan, kesemek merupakan
primadona desa ini.
Sektor peternakan dengan beberapa jenis populasi
ternak semisal Sapi, Kerbau, Ayam, Bebek,
Kambing dan lain-lainnya, menjadi komoditi
unggulan desa
10
11

Lampuyang
Margamukti

12

Mekarraharja

Hasil pertaniannya berupa padi, sayuran, dan
palawija.
Sektor peternakan, seperti peternakan sapi,
kambing, ayam, dan itik.
Memiliki produk home industry unggulan, antara
lain kerajinan pembuatan makanan ringan Opak
Ketan, Kokolontong, Keripik Singkong, Kerupuk,
Rengginang.
Memiliki potensi sumber alam yaitu batu andesit
juga tekstur tanahnya sangat baik dipakai
pembuatan batu bata dan bahan keramik

13

Salado

Sektor pertanian, terdapat juga sektor perikanan,
seperti budidaya ikan mas, nila, dan ikan hias

Pertanian, dengan komoditas utamanya berupa
padi, sayuran, dan berbagai jenis palawija.
Peternak, salah satu yang terbanyak yaitu peternak
ayam broiler.
Sektor perikanan terdapat pula budidaya ikan lele.
Terdapat UKM, seperti gula aren, seroja, keripik
pisang, keripik pedas, dan kerupuk.
Potensi sumber daya alam berupa kayu terutama
kayu albasia.

14

Sukaperna

15
16

Talagakulon
Talagawetan

17

Mekarhurip

Bekerja di sektor pertanian, baik petani maupun
buruh tani. Beberapa okupasi masyarat desa
diantara lain ialah Pedagang, PNS, Polisi,
Karyawan Swasta, Pengrajin, dan Sopir.
Industri olahan pangan berkembang dengan cukup
pesat salah satunya adalah Industri Keripik.Mulai
dari keripik singkong, pisang sampai talas.

Wisata Museum Talaga Manggung, makam
Eyang Natakusuma
Pertanian merupakan aspek paling menonjol.
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pertanian, terdapat juga peternakan di Desa
Mekarhurip, yakni peternakan domba dan itik.

LAMPIRAN 4
Format Biodata Ketua dan Anggota Tim Pengusul
A. Identitas Diri
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Nama Lengkap (dengan gelar)
Jenis kelamin
Jabatan Fungsional
NIP/NIK/Identitas lainnya
NIDN
Tempat dan Tanggal Lahir
E-mail
Nomor Telepon/HP
Alamat Kantor
Nomor Telepon/Faks
Lulusan yang Telah Dihasilkan
Mata Kuliah yang Diampu

Dr. Hj. Ellen Rusliati, SE., MSIE.
P
Lektor
1510025
0404046202
Jakarta/4 April 1962
ellenrusliati@yahoo.co.id
081320681053
Jl. Taman Sari No. 6 – 8 Bandung
022-4233646, 022-4208363
S1 = 50 orang; S2 = 10 orang; S3 = 3 orang
1. Manajemen Keuangan
2. Manajemen Strategik
3. Manajemen Risiko

B. Riwayat Pendidikan
S-1
Nama Perguruan Tinggi Fakultas
Ekonomi
Universitas
Pasundan
Bidang Ilmu
Tahun Masuk-Lulus
Judul
Skripsi/Tesis/Disertasi

Manajemen
1980 – 1986
Pengaruh Modal
Kerja terhadap
Return
On
Investment pada
PN
Kertas
Padalarang

Nama
Pembimbing/Promotor

Drs. Ahmad
Mubin

S-2
Teknik dan
Manajemen
Industri
Institut Teknologi
Bandung
Manajemen
1988 - 1992
Perilaku Penyelia
Pemasaran
yang
Efektif
dengan
Mmperhatikan
Faktor
Situasi
Kedewasaan
Bawahan
dan
Karekteristik
Pekerjaan
1. Prof. Dr. Ir.
FX.
Mardi

S-3
Doktor Ilmu
Ekonomi
Universitas
Padjadjaran
Manajemen
2002 - 2007
Pengaruh
Informasi
Akuntansi
terhadap Fungsi
Manajemen,
Kebijakan
Produksi
dan
Kinerja Proses
Bisnis Internal
1. Prof. Dr. Hj.
Ria
Ratna

Hartanto
2. Dra. Indriyati
Sunaryo, MSc.

Ariawati,
TG.,MSi.
Ak.
2. Prof. Azhar
Susanto,
SE., MBA.,
Ak.
3. Prof. Dr. Hj
Ina Primiana
Sagir, SE.,
MSIE.

C. Pengalaman Penelitian Dalam 5 Tahun Terakhir
(Bukan Skripsi, Tesis, dan Disertasi)

No

Tahun

1

2017

2

2017

Judul Penelitian

Pendanaan
Sumber*
Jml (JutaRp)
Merancang
Pengembangan DRPM
56.000.000
Technopreneurship Usaha Mikro
dan Kecil dengan analisis SWOT
dan Manajemen Fungsional di
Kabupaten Majalengka
Pengembangan
FE UNPAS
7.500.000
Technopreneurship pada Industri
Makanan
Skala
Mikro
di
Kecamatan
Maja
Kabupaten
Majalengka
Jawa
Barat
(Penelitian kelompok dengan Dr.
Hj. Mulyaningrum, SE., MHum.
dan Hj. Mujibah A Sufyani, SE.,
MM).

3
* Tuliskan sumber pendanaan baik dari skema penelitian DRPM maupun dari sumber
lainnya.
D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat dalam 5 Tahun Terakhir

No
1

Judul Pengabdian Kepada Masyarakat

Pendanaan
Sumber*
Jml (Juta Rp)
Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi Ubi FE UNPAS
5.600.000,Jalar di Desa Kertabasuki- Kecamatan
Maja Kabupaten Majalengka, Provinsi
Jawa Barat (Pengabdian kelompok dengan

Dr. Hj. Mulyaningrum, SE., MHum. dan
Hj. Mujibah A Sufyani, SE., MM).
2
Teknologi Tepat Guna untuk Produk FE UNPAS
5.600.000
Olahan Ubi Jalar di Desa Kertabasuki
Kecamatan Maja Kabupaten Majalengka
(PKM
Kelompok
dengan
Dr.
Mulyaningrum, SE., MHum., dan Hj.
Mujibah A. Sufyani, SE., MM)
3
Pengembangan Badan Usaha Milik Desa FE UNPAS
5.600.000,Berorientasi Kinerja di Kecamatan Maja
Kabupaten
Majalengka
(Pengabdian
kelompok dengan Dr. Hj. Mulyaningrum,
SE., MHum. dan Hj. Mujibah A Sufyani,
SE., MM).
* Tuliskan sumber pendanaan baik dari skema pengabdian kepada masyarakat
DRPM maupun dari sumber lainnya .

E. Publikasi Artikel Ilmiah Dalam Jurnal dalam 5 TahunTerakhir

No
Judul Artikel Ilmiah
Nama Jurnal
1
Credit Risk, Market Risk, Trikonomika
Operational Risk and Liquidity
Risk on Profitability of Banks in
Indonesia
Muhammad Fahrul, Ellen
Rusliati
2
Service Quality, Interest Rate, Trikonomika
and Deposit On Call On
Profitability (Study in Bank
Mandiri Branch Office in PT.X)
Renny Sunarny, Ellen Rusliati
3

Volume/Nomor/Tahun
Vol 15, No 2 (2016)

Vol 15, No 1 (2016)

F. Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation) dalam 5 TahunTerakhir

No

NamaTemuIlmiah/Seminar

JudulArtikelImiah

WaktudanTempat

1

Konferensi II Asosiasi Pusat Studi
Wanita/Gender dan Anak Seluruh
Indonesia (Berkelompok dengan
Dr. Mulyaningrum, SE., MHum.,
dan Hj. Mujibah A. Sufyani, SE.,
MM)

Pendampingan
Palembang, 24 – 26
Wirausaha
Baru Agustus 2016
bagi
Kelompok
Wanita Tani (KWT)
di Desa Kertabasuki
Kecamatan
Maja
Kabupaten
Majalengka

2
3
G. Karya Buku dalam 5 TahunTerakhir

No

Judul Buku

Tahun

Jumlah
Halaman

Penerbit

1
2
3
H. Perolehan HKI dalam 10 TahunTerakhir

No
Judul/Tema HKI
Modul Perbankan
1
2
3

Tahun
2016

Jenis
Hak Cipta

Nomor P/ID
082617

I. Pengalaman Merumuskan Kebijakan Publik/Rekayasa Sosial Lainnya dalam
10 TahunTerakhir

No

Judul/Tema/Jenis Rekayasa
Sosial Lainnya yang Telah
Diterapkan

Tahun

Tempat
Penerapan

Respon
Masyarakat

1
2
3
J. Penghargaan dalam 10 tahunTerakhir (dari pemerintah, asosiasi atau institusi
lainnya)

No

Jenis Penghargaan

Insitusi Pemberi
Penghargaan

1
2
3

LAMPIRAN 5
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Abstract
The purpose of this study was to examine the development of micro business potential to
utilize aerocity opportunity in Majalengka District that would change the livelihood and culture
of the community. The local potential in Majalengka were agriculture and natural resource-based
tourism. Processing of local raw materials into products that fit the needs of the community
would be able to increase the income of the population. The research method used was
descriptive qualitative. The results showed the right strategy was market penetration and new
product development. Efforts to be taken to support the strategy included (1) Improving the
quality of human resources in services and trade, (2) Innovation of new local based products, (3)
Promotion of information technology utilization, (4)Increasing tourism infrastructure involving
micro businessmen, (5) Business assistance, market survey, and management training involve
Higher Education, (6) Village Owned Enterprise facilitation of machinery, storage, capital
development, product marketing, (8) Producing products according to agricultural commodities.
Keywords: micro business, potencies, opportunities, Majalengka

INTRODUCTION
Minister of Cooperatives and SME, said that the number of entrepreneurs in Indonesia is
about 1.65% of the population. Singapore 7%, Malaysia 5% and Thailand 4% (Republika,
12/3/2015). If the number of entrepreneurs increases, it will also boost the economy of the
country, with increasing employment, which will ultimately be able to improve the quality of
community welfare. If the efforts only focus on big cities, it will increase people’s welfare, but
uneven and gini ratio will not decrease from 41%. Therefore, it is necessary to develop
entrepreneurship in rural areas.
Majalengka is a district in West Java whose geographical conditions are divided into 3
zones: (1) 40.03% mountains, (2) 31.27% corrugated/hilly, and (3) 28.70% lowlands of the total
regency area. It also consists of 26 sub-districts and 330 villages. This condition allows the
potential growth of local specific natural resources. As a lowland area supported by its strategic
position, Majalengka Regency is very suitable to be developed into a business and industrial city,
therefore the Government of West Java Province establishes Majalengka as a priority in
infrastructure development that is Kertajati International Airport (www.bps.go.id Data
Pembangunan Kabupaten Majalengka, 2015). With the concept of developing Kertajati as

Aerocity, it will make Majalengka as a center for various supporting industries, as well as a
center of economic growth in the eastern region of West Java Province.
In detail, the potential of Majalengka District has been determined by Majalengka
Regulation No. 11 of 2011 on Spatial Planning in 2011 - 2031 as:
a)

Cultivation areas consisting of production forests, agriculture, fisheries, mining, industry,
tourism, settlements and other designations,
b) Center of urban and rural activities,
c) Strategic area of West Java and Regency.
Majalengka District will become a very strategic area for new economic growth for the
eastern region of West Java Province before the opening of Kertajati International Airport.
Therefore, the people should prepare to deal with competitive market development situations,
changes in livelihoods and culture. This should be prepared for them to anticipate for
modernization. Micro businessmen need to be invited to innovate and pay attention to market
demands, so that agricultural products can be absorbed by the market and provide added value.
Most of Majalengka District’s people are farmers, so rural development remains a
priority, including human resources and agribusiness-based economic development and
agricultural technology implementation in order to increase production and productivity as an
effort to strengthen food security and fulfillment of industrial raw materials.
The result of the preliminary observation revealed that the people of Majalengka District
generally use agricultural products only for their own consumption and the rest are sold directly
to the market. There is no crop processing process from local agricultural products, so the price
fallson harvest time. As a result, even though farmers live well, they are not really better than
before. From the preliminary data, it is found that the public interest for entrepreneurship is quite
high, but it has not been supported by the application of appropriate technology and adequate
management system, therefore the potential has not added significant value. Some communities
have already processed their crops manually and very simply. As a result, the processed products
of these agricultural products do not last long, and do not have high selling value. Their products
are only sold in the local market, so the profit is not optimal. Eventually their entrepreneurial
spirit is channeled to sell foreign products. Some people who have the potential to develop
entrepreneurship even move to other cities, so the local potential left dormant and managed
perfunctory.
Micro Enterprise is a productive business owned by individual and/or individual business
entity with asset criteria of ≤ Rp 50 million and turnover of ≤ Rp 300 million, based on Law no.
20 year 2008 on Micro, Small, Medium Enterprise (www.bi.go.id). Micro enterprises are often
confronted to functional management constraints. Cooperation between suppliers, entrepreneurs,
and output markets is needed to ensure the availability of raw materials and markets. The ability
of micro enterprises to produce local processed agricultural products that vary according to
market demand will demand diversification and product differentiation. This research will be
conducted in order to improve the competitiveness and the effectiveness of production and
marketing for micro businesses in Majalengka District to improve welfare.
The low capability to diversify and differentiate local processed products according to
market demand of the community in Majalengka District is caused by the lack of information

about the development of needs of the current consumers, so the local farmers' products do not
have the ability to compete. As a result, marketing activities become ineffective. Besides, it also
requires a synergy between people in various matters related to product marketing management
to increase sales. This research is expected to produce a micro business development strategy, so
that the potential development of local agricultural products can be utilized more optimal, and
well sold and effective in producing and marketing generate profits.
LITERATURE REVIEW
Specific objectives of the study consist of: (a) Identifying potential local agricultural
products using Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats (SWOT) analysis to identify local
potentials that can be developed to meet market needs, obtaining available opportunities, and
building competitiveness and penetrating internal constraints and competition, (b) Analyzing
functional management that includes production management, product marketing management,
financial system, and human resource management.
From the background of the problem, we obtained information on the condition of the
society and micro businessmen in Majalengka District generally have the following
characteristics: (1) Lack in product diversification and differentiation in accordance with market
demand, (2) Lack in the possession of concept of integrated production strategy and tactics and
market in order to have an advantage to compete, (3) Having a strong entrepreneurial spirit, but
less developed optimally
The process of formulating alternative strategies of Majalengka District development is
done through a series of analysis that cover several stages beginning with descriptive analysis by
identifying vision, mission and objectives. This identification is important to know further about
the targets to be achieved. Internal analysis is done in the fields of management, marketing,
finance, production/operation, human resources, and behavior change, while external analysis is
done by considering Political, Economic, Socio-Cultural Demography, Technology factor.
The identification results will further be incorporated into the framework of strategy
formulation consisting of (David, 2009 translated by Dono Sunardi): (1) the input stage which is
the stage of summarizing the basic information or input required in formulating the strategy. At
this stage External Factors Evaluation (EFE) and Internal Factors Evaluation (IFE) matrix are
generated. This analysis is conducted to identify various external-internal factors that have
significant influence in achieving the predetermined objectives, (2) the matching stage, which is
the focusing stage and generating the appropriate strategy alternatives company condition. At
this stage, IE matrix is produced which is the result of internal-external environment analysis that
provides an overview of the company's position, as well as strategies that must be implemented
in maintaining its position. Then, the SWOT (Strengths Weaknesses Opportunities and Threats)
matrix provides a combination of strategies that can be done based on identification of the threats
and weaknesses, (3) Alternative micro-enterprise development strategy, which is a recommended
strategy to be a strategy that can be a guide for Majalengka Regency.
Internal factor analysis include 7 factors (management, production and operation,
behavior change, finance, human resources, management information system, and marketing)
and external factors cover include 5 factors (economic, social culture, demography and
environment, technology and competitive) qualitatively arranged in the form of internal and

external factor matrix and SWOT matrix, which subsequently resulted in an alternative microenterprise development strategy. The framework of this study can be seen in Figure 1.
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Research Paradigm
METHODS

The method used in this research were survey and observation method in several
locations in Majalengka regency. We could dissect, discuss, and recognize the problems, and got
justification on the condition and practices that were in progress. In addition, evaluation and
comparison of what people could do in handling similar situations or problems could also be
used in future plans and decision-making. To apply survey research method in operational, hence
it required a research design which is suitable to the condition of the depth the research was
conducted. The research design focused on the micro-enterprise including the following
processes: (a) Identification and diagnosis of research problems based on preliminary research
results, (b) Determination of conceptual framework for research problems and relationships with
previous researches, (c) Formulating research problems including making specifications of
objectives, scope, (d) Developing a framework, (e) Selecting and defining variable
measurements, (f) Preparing tools and techniques for data collection, (g) Performing editing and
processing data, (h) ) Analyzing the data qualitatively, (i) Reporting of research results, including
research process, discussion and interpretation of data, generalization, and suggest some
suggestions and future research work.
RESULTS
Based on Majalengka map, we can identify zone of area and sub-district, as in Table 1.

No
1
2
3
4
5
6
7
8

Table 1
Sub Districts and Zone of Majalengka Regency
Mountain zone with
Corrugated/hilly zone
altitude of 500 - 857 m
No with altitude of 50 - 500 m No
above sea level
above sea level
Argapura
1 Bantarujeg
1
Lemahsugih
2 Majalengka
2
Malausma
3 Sindang
3
Cingambul
4 Sukahaji
4
Cikijing
5 Rajagaluh
5
Talaga
6 Sindangwangi
6
Banjaran
7 Panyingkiran
Maja
8 Cigasong
9 Kasokandel
10 Jatiwangi
11 Palasah
12 Leuwimunding

Lowland zone with
altitude of 19 - 50 m
above sea level
Kadipaten
Dawuan
Sumberjaya
Ligung
Jatitujuh
Kertajati

Mountainous and hilly areas have abundant natural resource potential such as vegetables,
fruits, food as well as tourism sector. The flat lowland areas were supported by strategic
positions as the connecting areas of 4 districts: Sumedang, Indramayu, Cirebon and Kuningan,
potentially developed into business and industrial zones, so it was natural that the West Java
Provincial Government saw Majalengka as one of the priorities of infrastructure development to
support the acceleration of development including the mega project of West Java International
Airport development that will be built in Kertajati sub-district, as well as centers for the
relocation of various industries and its concept which was integrated with various facilities such
as residential, university, hospital, shopping center, bussines center, resort, recreation.

Majalengka Regency GRDP (Gross Regional Domestic Product) contribution majorly
from agriculture sector that reached 26,85% far above West Java. Here is the contribution of
Majalengka Regency GRDP compared to West Java Province in 2016. Contribution of the
processing industry sector in Majalengka Regency is much lower than West Java Province.
Table 2
Contribution of each sector to GRDP
Majalengka District and West Java in 2016
Category
Description
Majalengka
(%)
A
Agriculture, Forestry, Fishery
26.85
C
Processing Industry
14.31
F
Construction
11.99
Large and Retail Trading, Car and Motorcycle
16.56
G
Reparation
H
Other Services
2.54
I
Provision of Accommodation and Dining
3.12
Source: Badan Pusat Statistik West Java and Majalengka

West Java
(%)
8.90
42.49
8.12
15.15
1.95
2.60

Perda No. 11 Tahun 2011 Local Regulation no. 11 Year 2011 on Majalengka Regional
Spatial Plan 2011-2031 stated that this objective condition would encourage the development
acceleration significantly, so Majalengka was demanded to develop, synchronize and synergize
to the acceleration of development more comprehensively covering human resource development,
infrastructure, economy based on agribusiness as well as small and medium industries and
various other fields including the field of government for the creation of a good bureaucratic
system, professional, clean and accountable. To improve public services based on minimum
service standards as amission to achieve public trust, both government and society must walk
hand in hand in order to actualize the vision of Religious, Advanced and Prosperous Majalengka
Regency.
West Java International Airport and Kertajati Aerocity were built in Majalengka Regency
in the north,precisely in Kertajati Sub District. The airport would be built in 5 villages namely,
Kertajati Village, Kertasari Village, Bantarjati Village, Sukakerta Village, and Sukamulya
Village. The construction of the two mega projects caused the demand for land for nonagricultural activities to increase. Based on the Regional Spatial Plan of Majalengka Regency,
the land needed for the two mega projects was 5,000 Ha, for the airport 1,800 Ha and the
aerocity 3,200 ha. Regional designation for the development was the airport and aerocity area in
Kertajati sub-district, residential and service area in Jatitujuh Subdistrict, and for industrial area
in Ligung Subdistrict. The region that experienced significant development was Jatitujuh
Subdistrict with its development pattern following government policy that were area designation,
distance, accessibility, and land use.
Ligung and Jatitujuh areas are located in the lowlands, while the people in this area
cultivated rice, onions and other agricultural commodities as their livelihood. The construction of
the international airport without transit in the area will be an excellent opportunity if the
landscape of the area can be improved. The existing agricultural sector is not only profitable in
terms of economy but also able to be an agrotourism place in the lowlands. Currently

agrotourism is only on the plateau with the main attraction of fruits and flowers. However,
tourists are always concerned about the hot weather that can actually be overcome by planting
trees with shade canopy and beautiful flowering. Agrotourism in the lowlands with rice
commodities, for example, or onions will be one of the most creative tourist attractions with the
help of professional landscaping experts.
Kadipaten, Kasokandel, and Sumberjaya areas were the most frequently passed by
vehicles to Cirebon and Central Java. Majalengka government can revitalize the existing
terminal in Kadipaten as Rest Area, a shopping center, or souvenir shop, and also restaurant that
could also provide typical culinary and icon of Majalengka. Therefore, Majalengka can also
increase the income of the community around Kadipaten.
Panyingkiran, Kasokandel, Jatiwangi, Palasah, and Leuwimunding areas were
quiteextensive for the development of several sectors. For example, Panyingkiran is a strategic
area whose longitudinal maps is along the highway. The sectors that can be developed in this
area are shopping, recreation and electronic centers. Panyingkiran is the meeting point between
north and south Majalengka, and also is close to the city as well. Meanwhile Jatiwangi is the
largest tile manufacturer in Majalengka which can be developed into industrial areas that
produce various products.
The area of Majalengka, Cigasong, Sukahaji, Sindang, Rajagaluh, Bantarujeg and
Sindangwangi were areas close to the city center andcity park. It is also the symboland iconthat
reflects the city itself. These areas needed to be displayed especially the city park. In such big
cities, citypark is a must-icon. Therefore, Majalengka City Square can be used to be a
comfortable park for recreation or hanging around in. Icon in Majalengka city can also be added
because it can leave and bring memories to visitors. In addition to the prohibition of public
transportation and the limitation of private vehicles passing by, Jalan Ahmad Yani is also one of
the attractions in Majalengka, away from traffic and crowds in the administrative area.
The area of Maja, Banjaran, Cikijing, Cingambul, Malausma and Talaga are highland
areas in Majalengka. These areas are very suitable for the development of integrated agriculture
such as fishery, livestock and forestry which can be used as agro integrated tourism. Agriculture
can also develop various popular fruits such as strawberry and grapes that can be used as fruit
garden, or dairy cattle tour, horse tour, fishing venues and outbound tours surrounded by lush
forests. These will be a very interesting tourist attraction, by the help of landscape architecture
experts.
Argapura and Lemahsugih areas are highland. These areas are a buffer to maintain the
balance of nature. Protected forests in this area were very useful for microclimate. Meanwhile,
the agricultural sector was still well developed in this area, but farmers must understand which
sites are feasible and not feasible for planting. Training for terracing system creation is needed
for farmers to prevent the occurrence of landslides in hilly areas (Ayu Maimun, 2016).
The population of Majalengka Regency in 2015 based on Population Projection 20102020 was 1,182,019: 590,690 of them are male and the rest 591,419 are female. The number of
open unemployed is 4.01% or 24,420 people (male 18,407 and female 5,883). Majalengka
community, including the labor force and people who never had any education reaches 14.68%,
people whowere graduated from primary school are 44.96%, graduated from junior high

education 18.84%, graduated from secondary education 15.32% and diploma and bachelor
graduate 6.23% (Kabupaten Majalengka Dalam Angka, 2016).
The main occupations of the population were agriculture, forestry, hunting, and fisheries.
It reachess 28.69%. Meanwhile, trade, retail, restaurant and hotel reaches 26.83% and processing
industries reach 17.80%. Majalengka community were majorly farmers, agricultural sector
contribution to GRDP formation reaches 32.85% with economic value reaches Rp 353.7 billion.
Agriculture in Majalengka was relatively fertile. The area of land used for rice fields is about
41.55% or 50,035 ha, using 72,10% irrigation and the rest of it is rainfed (Kabupaten
Majalengka Dalam Angka, 2016). Total productivity of rice in 2015 reached 664,993 tons,
decreased 2.89% compared to 2014, as a result of the decrease of planting area. Dry land of
70,389 Ha is used mostly for garden, state forest, and yard and building. The biggest total output
of rice came from Kertajati and Ligung sub districts.
Majalengka Regency had a very enchanting nature, as evidenced by various tourist
attractions found with a very beautiful scenery. Most of the tourist attractions in Majalengka
werestill uncovered and rarely visited by tourists. Majalengka had at least 20 interesting natural
tourist destinations. These places are shown in Table 3.
Strategic position of Majalengka Regency is described as followed:
1. Based on National Spatial Plan (Law no. 26 of 2008) on National Spatial Planning,
Majalengka Regency will be the region to build Kertajati Secondary Airport. The area around
it will also be built Arjuna Sea Port.
2. In the spatial planning system of West Java Province, Majalengka is located between the
Bandung National Activity Center and Cirebon National Activity Center with Kadipaten
Regional Activity Center (Majalengka), as well as access to Indramayu Regional Activity
Center and Tasikmalaya Regional Activity Center. Spatial Plan of West Java Province
shows that Majalengka Regency has a strategic position which the arrangement is prioritized.
3. The strategic position of Majalengka Regency is supported by several strategic areas, such as
follows:
a. The fast-growing area is the area along Bandung-Cirebon corridor, Cikopo-Palimanan
highway plan, Cisumdawu highway, and the area around Majalengka airport and the
Kadipaten-Majalengka axis.
b. The potential growing areas are in the South: Majalengka Regency along the
Lemahsugih - Bantarujeg - Talaga - Cikijing road corridor.

No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Table 3
Majalengka Cultural Tourism
Agrotourism
Village
Kebun Teh Cipasung
Cipasung
Panongan
Bendungan Raksasa Rentang
Argamukti
Curug Muara Jaya
Argalingga
Curug Sawer
Teja
Curug Tonjong
Cikondang
Air Terjun Cibali
Kelurahan Cigasong
Kolam Renang Balong Sang Raja
Jatimulya
Gunung Batu Tilu
Jerukleueut
Agro Batu Luhur
Campaga
Air Terjun Cilutung
Sangiang
Situ Sangiang
Argamukti
Pendakian Gunung Ciremai
Pajajar
Situ Cipadung
Indrakila
Teja
Situ Janawi
Padaherang
Talaga Herang
Padaherang
Talaga Loa
Gunung Kuning
Situ Cipanten
Padaherang
Situ Cikuda
Malausma
Situ Batu
Tegal Sari
Panorama Cikebo

Sub District
Lemahsugih
Jatitujuh
Argapura
Argapura
Rajagaluh
Cingambul
Cigasong
Kasokandel
Sindangwangi
Talaga
Banjaran
Argapura
Rajagaluh
Sindang
Rajagaluh
Sindangwangi
Sindangwangi
Sindang
Sindangwangi
Malausma
Maja

Majalengka District as an agrarian area had excellent land resources used for agriculture,
plantation and forestry with several advantages, as well as other potential natural resources such
as mining, water resources, beautiful natural resources that could be used for tourism, forest
resources, oil and natural gas that can be utilized for the development of the regional economy.
The population of Majalengka Regency was predicted to reach 1,182,019 (Majalengka
Dalam Angka, 2016) by 2015. The population, with the increasing quality of Human Resources,
was a potential in the administration and development. Majority of the population of Majalengka
Regency was Moslem. Maturity of religion understanding had encouraged people to implement
religious values in all aspects of life and harmony of life. The relationship among other religions
could also be well established.
Majalengka residents had a repertoire and uniqueness in the diversity of cultural features.
The cultural potential of Majalengka Regency is reflected in the public life order, art style,
superior product creation, language and customs and values of mutual cooperation. If these
potentiall of cultural diversity are wisely and democratically managed, they could be as the basic
capital of development.
The formulation of strategy began with the analysis of internal and external factors to
determine the potential and opportunities of Majelengka Regency with the establishment of

International Airport of West Java. Analysis of external factors include (1) Economic, (2) Social,
Cultural, Demographic, and Environment, (3) Politics, (2) Production and Operation, (3)
Behavioral Changes, (4) Finance, (5) Human Resources, (6) Competitive, SIM, (7) Marketing
(Appendix 1). Based on the external factor matrix obtained, the total value was 2.77 and internal
was 2.37. These can be seen in Figure 2 to determine the right strategy for micro business of
Majalengka Regency .
Based on the external internal matrix, it appeared that Majalengka Regency is located in
Quadrant V, through maintaining strategy. This result showed that micro entrepreneurs in
general were only able to maintain their conventional business. Two strategies choosen were
Market Penetration and Product Development (David, translated by Dono Sunardi, 2009:344).
The market penetration strategy was to seek a greater market share for current products in
existing markets through better marketing efforts. This strategy had low risk. Approaches to
market penetration strategies included: (1) maintaining / increasing market share, (2) dominating
market growth, (3) eliminating competitors, (4) increasing customer use. Wainana and Oloko
(2015) argued that the penetration strategy had an effect on the company's growth.
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Figure 2
Internal – External Matrix
Product development strategy was to strive for increased sales through current product
improvements or new product development. This strategy had medium risk. This strategy
required changes in business operations, including: (1) research and development, (2) customer
needs assessment, (3) brand clarity.
Ansoff Matrix was very useful for the formulation of marketing strategies, but must be
preceded by SWOT analysis. The design included an integrated functional management
(marketing, finance, production, and human resources) program, starting with market demand,

product creation, source and use of funds, to human resources who understood business
professionally. Based on the analysis of Figure 2, the alternative marketing strategy offered as a
solution are; (1) market penetration, and (2) product development.
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Figure 3
Marketing Alternative Strategy
The result of SWOT analysis performed shown in Figure 4 refers to SWOT Matrix.

Opportunities:
1. Increase in new employment, service and trade
sector
2. Raw material transportation access
3. Product transportation access
4. Close to tourist areas: Bandung City and Cirebon
City
5. Agriculture related industry
6. Increase in Majalengka Tourism and Culinary
7. Untapped natural wealth
8. Government support through Majalengka Regulation
no. 11 of 2011

Strengths:
1. The introduction of local
based products is started
through OVOP (One Village
One Product) and Village
Owned Enterprise
2. The diversity of products can
be traced easily through the
internet
3. Cooperation with Companies
4. Solidarity of local people
5. he nature of kinship and the
hospitality of the local people
6. Manually prepared products
have been produced, but not
yet sold outside
7. Local product sales booth
already exists but not yet
optimized
8. Willingness to innovate
9. Openness towards change
10. High motivation to try
11. Information technology access
12. Utilization
of
adequate
information technology for
business
STRATEGY S-O (using internal
strengths to attract advantages from
external opportunities):
1. Increasing of the quality of
human resources in service
and trade
2. Development of New Local
Based Products
3. Promotion
4. Improvement of Tourism
Infrastructure

Weaknesses:
1. Business experience in
continuing
previous
business
2. Production
machine
facility is not available
3. Difficulty
of
raw
materials during seasonal
transition
4. Hang on to predecessor
practice
5. The ability to manage
finance
6. Access on capital
7. Low level of formal
education
8. Knowledge level on
business management
9. Market is yet formed
10. Product
specification
required by the market
11. Aimed market segment
must be clear, but still
around the local area
12. Promotion program that
must be done
STRATEGY W-O (aimed to
fix internal weakness by
taking advantages of external
opportunities):
1. Business assistance
2. Market survey
3. Facilities from Village
Owned Enterprise for
machinery,
storage
facility
4. Produce
products
according to season

9. Information Technology development
10. Product Technology development
Threats:
1. There are still people who refuse
2. Culture change
3. Livelihood transition
4. Land usage transition
5. Production risk
6. Market and Price risk
7. The entry of more experienced competitors in
business

STRATEGY S-T (using strengths
to avoid or lessen the effect of
external threats):
1. License
granting
in
accordance with Regional
Spatial Plan
2. Local culture strengthening

STRATEGY
W-T
(is
defensive tactic which is
directed to lessen internal
weaknesses and to avoid
external threats):
1. Management, production
process, marketing and
financial training

Figure 4
SWOT Matrix
Referring to the SWOT Matrix, the alternative strategies are:
1.

Increasing the quality of human resources in the field of services and trade, such as storage
services and product distribution. Micro businessmen need to be equipped with knowledge
of logistics management.
2. Development of new local based product, for example innovation of local based product.
3. Promotion, utilizing advances of information technology.
4. Increased tourism infrastructure involving micro businessmen.
5. Business assistance involves Companies.
6. Market survey involves Companies.
7. Facilities from Village Owned Enterprise for machinery, storage facilities, capital
development, product marketing.
8. Producing products according to seasonal agricultural commodities.
9. Approval of land use permition in accordance with Regional Spatial Plan.
10. Developing social entrepreneurship based on local culture.
11. Management, production process, marketing and financial training.
CONCLUSION
Based on the research and discussion that had been done, it can be obtained these
following conclusions:
1.

Opportunities owned by Majalengka Regency were (1) Increase in new employment, service
and trade sector, (2) Ease of land, sea and air transportation, (3) Close to current tourist
areas: Bandung and Cirebon, (4) Industry related to agriculture, (5) Increase in Majalengka
Tourism and Culinary, (5) Untapped natural wealth, (6) Government Support through
Majalengka Regulation no. 11 of 2011, (7) Information Technology Development, (8)
Development of Production Technology.

2.

The obstacles faced by Majalengka Regency were: (1) Land usage transition, (2) Livelihood
transition, (3) Cultural change, (4) Society’s refusal, (5) Production Risks, (6) Market and
Price Risks, (7) The entry of competitors who are more experienced in business.

3.

The strengths of Majalengka Regency were (1) The introduction of local based products is
started through OVOP (One Village One Product) and Village Owned Enterprise, (2) The

diversity of products can be easily traced through the internet, (3) Cooperation with
Companies, (4) Solidarity of local people, (5) The nature of kinship and the hospitality of
the local people, (6) Manually prepared products have been produced, but not yet sold
outside, (7) Local product sales booth already exist but not yet optimized, (8) The
community is willing to innovate and change, (9) High motivation to try, (10) Utilization of
adequate technology
4.

The weaknesses of Majalengka Regency were (1) There is no business experience, (2)
Production facilities are not available, (3) Difficulty of raw materials during seasonal
transition, (4) Limited funds and ability to process, (5) Market is yet formed, (6) Product
specifications required by the market, (7) Market segment that must be aimed, (8) Promotion
program that must be done.

5.

Strategy that needs to be done based on SWOT analysis were (1) Increasing the quality of
human resources in service and trade, (2) Development of New Local Based Products, (3)
Promotion, (4) Improvement of Tourism Infrastructure, (5) Business assistance, (6) Market
survey, (7) License granting in accordance with Regional Spatial Plan, (8) Strengthening
local culture.

6.

Based on external internal matrix, the chosen strategy was market penetration included (1)
Maintaining/increasing market share, (2) Dominating market growth, (3) Eliminating
competitors, (4) Increasing customer usage, and product development consisted of (1)
Research and development, (2) Assessment of customer needs, (3) brand clarity.

Based on the conclusions made, the suggestions submitted to the Government of
Majalengka District, along with the apparatus under and the community were:
1.

Improving the quality of human resources in the field of services and trade, (2) Development
of New Local Based Products, (3) Promotion, (4) Improvement of tourism infrastructure, (5)
Business assistance, (6) Market survey, (7) License granting in accordance with Regional
Spatial Plan, (8) Strengthening local culture.

2.

Markete penetration consisted of (1) Maintaining/increasing market share, (2) Dominating
market growth, (3) Eliminating competitors, (4) Increasing customer usage. Product
development consisted of (1) Research and development, (2) Assessment of customer needs,
(3) Brand clarity.
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