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ABSTRAKSI 
Kelayakan dan strategi dalam pengembangan usaha merupakan upaya 

mencari posisi bersaing yang menguntungkan dalam suatu industri atau arena 
fundamental dimana persaingan berlangsung. Layak tidaknya suatu industri dapat 
dinilai dari jumlah produk yang dihasilkan serta nilai jual produk tersebut. Selain itu 
teori pemasaran menyatakan bahwa kunci sukses sebuah perusahaan bersaing 
tergantung pada penyesuaian secara dinamis terhadaplingkungan yang kompleks 
dan selalu berubah-ubah.Terjadinya perubahan tersebut ditandai oleh naik 
turunnya penjualan produk atau jasa yang disebabkan gejolak faktor ekstern 
(demografi,keadaan, perekonomian, selera konsumen dan pesaingan) serta faktor 
intern (penjualan oleh perantara dan penyedia keterbatasan sumber daya, 
teknologi dan motivasi manajemen). 
 Penelitian ini menggunakan sampel data industri penghasil genteng  
Kedunggebang Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2012. Alat analisis yang 
digunakan adalah R/C rasio dan analisis SWOT. 
Hasil analisis menyatakan bahwa industri kecil penghasil genteng ini memiliki 
kelayakan usaha dan perlu adanya upaya peningkatan daya saing seperti 
peningkatan SDM para pekerja, menjaga kualitas hasil produksi, pemberian dana 
pinjaman lunak dan perbaikan infrastruktur pendukung. 
 
Kata kunci: kelayakan dan strategi pengembangan. 
 
 

ABSTRACT 
Feasibility and business development strategies in an effort to find a 

favorable competitive position in an industry or a fundamental arena in which 
competition takes place. The appropriateness of an industry can be judged from 
the number of products and the sale value of the product. Besides marketing 
theory states that the key to the success of a company depends on the competing 
dynamically adjusting to the environment is complex and always changing. The 
occurrence of such change is marked by the rise and fall of sales of products or 
services which caused turmoil external factors (demographics, the state, the 
economy, consumer tastes and competition) and internal factors (sales by 
intermediaries and providers of limited resources, technological and management 
motivation). 
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This study uses data sample Kedunggebang’s tile-producing industry in the 
district of Banyuwangi  in 2012. The analytical tool used is the R / C ratio and 
SWOT analysis. 
Results of the analysis states that small industries producing this tile has a 
business feasibility and the need for efforts to increase competitiveness such as 
human resource development workers, maintain the quality of the production, 
provision of soft loans and improvement of supporting infrastructure. 
 
Keywords: Feasibility and strategic development 
 
PENDAHULUAN 
 Industri kecil merupakan salah 
satu jenis industri yang menjadi 
andalan bagi setiap daerah 
dikarenakan sebagai salah satu industri 
yang mampu menyerap tenaga kerja 
dan menampilkan ciri khas daerah 
tersebut. Perkembangan industri kecil 
ini memang cukup menjanjikan pada 
saat ini. Hal ini tidak terlepas dari 
kekuatan dari dalam industri sendiri 
dan ditopang oleh lingkungan yang 
mendukung termasuk kebijakan 
pemerintah. 
 Industri genteng merupakan 
salah satu andalan industri kecil yang 
ada di Banyuwangi. Sebagai salah satu 
industri kecil, usaha ini juga mengalami 
banyak kendala khususnya pemasaran 
produk. Selama ini, pola pemasaran 
produk hanya dilakukan berdasarkan 
pesanan. Perlunya pengembangan 
strategi pasar menjadi kunci utama 
keberhasilan pemasaran produk 
genteng ini. Menurut data Dinas 
Perindustrian dan Perdagangan tahun 
2012 jumlah industri kecil penghasil 
genteng di Banyuwangi sebanyak 308 
industri yang terkonsentrasi di 
kecamatan Kedunggebang. 
 Sebenarnya, dengan semakin 
banyaknya keberadaan industri kecil 
penghasil genteng ini mampu 
menjadikan kecamatan Kedunggebang 
ini menjadi sentra industri genteng. 
Terserapnya tenaga kerja juga menjadi 
solusi dalam usaha mengurangi tingkat 

penggangguran. Tidak seperti jenis 
industri yang lain, industri genteng ini 
menjadi industri yang bersifat jangka 
panjang karena masih dibutuhkan oleh 
masyarakat umum. 

Salah satu kendala penting 
dalam pengembangan industri kecil 
penghasil genteng ini adalah lemahnya 
strategi pemasaran yang digunakan 
oleh para pemilik usaha. Terkadang, 
para pemilik usaha hanya menerapkan 
strategi sederhana saja seperti pola 
pemasaran yang hanya bersifat lokal 
dan melakukan produksi hanya 
sebatas modal, tanpa ada keinginan 
untuk mengembangkan usaha melalui 
pinjaman modal. 

Pentingnya pemilik usaha 
mengetahui faktor-faktor kunci sukses 
eksternal dan internal lingkungan 
perusahaan merupakan nilai lebih 
untuk daya saing perusahaan. 
Pengembangan strategi di suatu 
industri, selain bertindak dinamis juga 
harus selalu menerapkan prinsip-
prinsip unggul dimana industri harus 
meninggalkan kebiasaan-kebiasaan 
yang lama yang sudah tidak berlaku 
dan terus menerus melakukan inovasi. 
Karena sekarang bukanlah jaman 
dimana produsen memaksakan 
kehendak terhadap konsumen, 
melainkan sebaliknya konsumen 
memaksakan kehendaknya terhadap 
produsen. 

 Dengan menganalisis aspek 
internal dan eksternal suatu industri 
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kecil maka dapat ditentukan strategi 
pengembangan dengan mengevalusi 
kekuatan (strength), kelemahan 
(weakness), peluang (opportunity) dan 
ancaman (threat). Implikasinya, 
diharapkan dapat meningkatkan 
pendapatan keluarga penghasil 
genteng dan digunakan sebagai dasar 
dalam pengambilan keputusan bagi 
pengembangan industri kecil penghasil 
genteng ini. 

Berdasarkan uraian diatas, 
maka penelitian mencoba menganalisis 
keberhasilan industri kecil penghasil 
genteng dalam meningkatkan 
kelayakan usahanya dan bagaimana 
menerapkan strategi pemasaran yang 
sesuai dengan kebutuhan konsumen. 
Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk 
mengambil judul Analisis Kelayakan 
dan Strategi Pengembangan Industri 
Kecil Penghasil Genteng Kecamatan 
Kedunggebang di Banyuwangi. 
 
Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang 
yang telah di uraikan maka dapat 
diambil suatu permasalahan sebagai 
berikut; 

a. Bagaimanakah tingkat 
kelayakan dari Industri 
genteng Kedunggebang? 

b. Bagaimanakah cara 
menentukan mapping 
strategi pengembangan 
industri genteng 
Kedunggebang 
berdasarkan lingkungan 
internal dan eksternal? 

 
Tujuan Penelitian 
Penelitian ini bertujuan untuk;  
a. menganalisis tingkat kelayakan dari 

industri genteng kedunggebang. 
b. menganalisis rumusan strategi 

pengembangan industri genteng 
Kedunggebang di Kabupaten 

Banyuwangi melalui identifikasi 
faktor internal (analisis kekuatan 
dan kelemahan) dan eksternal 
(analisis peluang dan ancaman). 

 
LANDASAN TEORI 
Pengertian Industri Kecil 

Industri Kecil dan Menengah 
tergolong batasan Usaha Kecil dan 
Menengah menurut Undang-undang 
No. 20 tahun 2008 tentang Usaha 
Mikro, Kecil, dan Menengah, maka 
batasan Industri Kecil dan Menengah 
didefinisikan sebagai berikut: 
1. Industri Kecil adalah kegiatan 

ekonomi produktif yang berdiri 
sendiri, yang dilakukan oleh orang 
perorangan atau badan usaha yang 
bukan merupakan anak perusahaan 
atau bukan cabang perusahaan 
yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi 
bagian baik langsung maupun tidak 
langsung dari Usaha Menengah 
atau Usaha Besar yang memiliki 
kekayaan bersih lebih dari 
Rp50.000.000,00 (lima puluh juta 
rupiah) sampai dengan paling 
banyak Rp500.000.000,00 (lima 
ratus juta rupiah) tidak termasuk 
tanah dan bangunan tempat usaha; 
atau memiliki hasil penjualan 
tahunan lebih dari Rp 
50.000.000,00 (lima puluh juta 
rupiah) sampai dengan paling 
banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu 
miliar rupiah). 

2. Industri Menengah adalah 
kegiatan ekonomi produktif yang 
berdiri sendiri, yang dilakukan oleh 
orang perorangan atau badan 
usaha yang bukan merupakan anak 
perusahaan atau bukan cabang 
perusahaan yang dimiliki, dikuasai, 
atau menjadi bagian baik langsung 
maupun tidak langsung dari Usaha 
Kecil atau Usaha Besar. Industri 
menengah memiliki kekayaan 



Analisis Kelayakan Dan Strategi Pemasaranindustri Kecil Penghasil Genteng… 
 

Jurnal Ilmiah PROGRESSIF, Vol.12 No.34 April 2015  Page 53 
 

bersih lebih dari Rp500.000.000,00 
(lima ratus juta rupiah) sampai 
dengan paling banyak 
Rp10.000.000.000,00 (sepuluh 
milyar rupiah) tidak termasuk tanah 
dan bangunan tempat usaha; atau 
memiliki hasil penjualan tahunan 
lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua 
milyar lima ratus juta rupiah) sampai 
dengan paling banyak 
Rp50.000.000.000,00 (lima puluh 
milyar rupiah). 

Batasan mengenai skala usaha 
menurut BPS, yaitu berdasarkan 
kriteria jumlah tenaga kerja sebagai 
berikut: 
a.    Industri Kecil          : 5-19 orang 
b.    Industri Menengah : 20-99 orang 
 
Analisis R/C Ratio 

Pendapatan menurut Supranto 
(2009) dapat juga disebut sebagai 
keuntungan yang merupakan selisih 
antara penerimaan total (total revenue) 
dengan biaya total (total cost). 
Penerimaan merupakan perkalian 
antara harga produk (price) dengan 
jumlah produk yang dihasilkan 
(quantity), sedangkan biaya terdiri dari 
biaya tetap (fixed cost) dan biaya 
variable (variable cost). Secara 
matematis, analisis pendapatan dapat 
ditulis sebagai berikut: 

Y = TR – TC  
TR = P x Q  
TC = TFC + TVC  

Keterangan: 
Y = Pendapatan 
TR = Penerimaan Total 
TC = Biaya Total 
P = Harga persatuan 
Q = Jumlah Produksi 
TFC = Total biaya tetap 
TVC = Total biaya variable 
 Biaya diklasifikasikan menjadi 
dua yaitu (1) biaya tetap (Fixed cost) 
dan (2) biaya tidak tetap (Variable 

cost). Biaya tetap pada umumnya 
didefinisikan sebagai biaya-biaya yang 
relative tetap jumlahnya dan terus 
dikeluarkan walaupun produksi yang 
diperoleh banyak ataupun sedikit. 
Biaya tidak tetap merupakan biaya 
yang besarnya berubah-ubah sesuai 
dengan produksi yang dihasilkan 
(Rangkuti, 2006).  

Biaya total merupakan 
keseluruhan biaya yang digunakan 
pada saat proses produksi 
berlangsung, terdiri dari biaya tetap 
dan biaya variable.   

Analisa R/C ini digunakan 
untuk mengetahui tingkat efisiensi 
biaya produksi, yaitu dengan 
membandingkan total penerimaan (TR) 
dengan total biaya (TC). Tingginya nilai 
R/C ratio disebabkan oleh produksi 
yang diperoleh dan harga komoditi 
yang sangat berpengaruh terhadap 
penerimaan perusahaan sebagai 
pengusaha. Pengusaha harus selalu 
mempertimbangkan biaya produksi 
secara proporsional dan efisien, 
dipengaruhi oleh pengetahuan, 
ketrampilan pengusaha dalam 
penggunaan masukan, teknologi 
secara tepat guna dan penggunaan 
tenaga kerja yang berorientasi pada 
pencapaian produksi yang maksimum. 
Dalam analisa ini, jika nilai R/C ratio 
lebih besar dari satu berarti usaha 
tersebut telah efisien dan layak untuk 
dikembangkan. Apabila nilai R/C ratio 
efisien, maka akan berpengaruh besar 
pada tingkat pendapatan yang 
diperoleh oleh pengusaha.      
  
Analisis Strategi Pemasaran  

Strategi pemasaran 
merupakan suatu cara atau langkah 
untuk mengetahui dan memahami 
keinginan pelanggan sedemikian rupa 
sehingga produk atau jasa sesuai 
dengan keinginan konsumen. Strategi 
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harus disesuaikan dengan kondisi 
pasar serta kemampuan perusahaan 
dan perilaku pesaing.  
 Menurut pendapat Rangkuti 
(2006) strategi dalam konteks 
pemasaran adalah bagaimana merk 
suatu produk mencapai tujuannya. 
Strategi pemasaran juga dapat 
diartikan sebagai alat fundamental 
yang dirancang secara sistematis untuk 
mencapai tujuan perusahaan dengan 
mengembangkan keunggulan bersaing 
yang berkesinambungan melalui 
pelayanan pasar. 
  Strategi memberikan arah 
dalam kaitannya dengan variabel-
variabel seperti segmentasi pasar, 
identifikasi pasar, sasaran, positioning, 
elemen bauran pemasaran dan biaya 
pemasaran. Strategi pemasaran 
meliputi kegiatan penyeleksi dan 
menjelaskan salah satu target pasar 
dan mengembangkan serta 
memelihara suatu bauran pemasaran 
yang akan menghasilkan kepuasan 
bersama dengan pasar yang dituju. 
 Strategi pemasaran yang 
umum dilakukan adalah penggunaan 
analisis SWOT (Strengths, 
Weaknesses, Opportunities, Threats). 
Analisa ini didasarkan pada logika yang 
dapat memaksimalkan kekuatan 
(Strengths) dan peluang 
(Opportunities), namun secara 
bersamaan dapat meminimalkan 
kelemahan (Weakness) dan ancaman 
(Threats).  

Analisa SWOT 
mengkombinasikan lingkungan internal 
Strengths dan Weaknesses serta 
lingkungan eksternal Opportunities dan 
Weaknesses. Analisis kombinasi 
SWOT, dimana strategi SO (Strengths 
dan Opportunities)  menggunakan 
kekuatan internal perusahaan untuk 
meraih peluang yang ada di luar 
perusahaan, strategi WO ( 

Weaknesses dengan Opportunities ) 
bertujuan untuk memperkecil 
kelemahan-kelemahan internal 
perusahaan, dengan memanfaatkan 
peluang-peluang eksternal, misalnya 
mengadakan joint venture dengan 
perusahaan lain yang mempunyai 
kompetensi. Strategi ST ( Strengths 
dan Threats ) bertujuan untuk 
menghindari atau mengurangi dampak 
dari ancaman-nacaman eksternal serta 
strategi WT ( Weaknesses dan Threats 
) yang merupakan taktik untuk 
bertahan dengan cara mengurangi 
kelemahan internal serta menghindari 
ancaman. 
 
Matrik SWOT 

Matriks SWOT merupakan 
alat analisis penting yang dapat 
digunakan dalam mengembangkan 
empat macam strategi. Menurut 
Rangkuti (2006), perlunya pembuatan 
kombinasi empat sel factor strategis. 
Empat macam strategi tersebut adalah 
(Rangkuti, 2006): 
1. strategi SO 

strategi ini dibuat untuk 
menggunakan kekuatan yang 
dimiliki perusahaan dengan cara 
menghindari ancaman 

2. strategi ST 
adalah strategi untuk 
menggunakan kekuatan yang 
dimiliki perusahaan dengan cara 
menghindari ancaman  

3. strategi WO 
strategi ini diterapkan berdasarkan 
pemanfaatan peluang yang ada 
dengan cara mengatasi kelemahan 
yang dimilki 

4. strategi WT 
strategi ini didasarkan pada 
kegiatan yang bersifat defensive 
dan ditujukan untuk meminimalkan 
kelemahan yang ada serta 
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menghindari ancaman 
Tabel 2.  Matrik SWOT 

                                                                 
Internal 

 
 

     Eksternal 

 
 

STRENGTHS  
(S) 

 

 
 

WEAKNESSES  
(W) 

 
 

OPPORTUNITIES  
(O) 

 

STRATEGI (S-O) 
Ciptakan strategi yang 

menggunakan kekuatan 
untuk memanfaatkan 

peluang 

STRATEGI (W-O) 
Ciptakan strategi 

yang meminimalkan 
kelemahan untuk 
memanfaatkan 

peluang 

 
 

THREATS 
 (T) 

 

STRATEGI (S-T) 
Ciptakan strategi yang 

menggunakan kekuatan 
untuk mengatasi 

ancaman 

STRATEGI (W-T) 
Ciptakan strategi 

yang meminimalkan 
kelemahan dan 

menghindari 
ancaman 

Sumber : (Rangkuti, 2006) 

METODE PENELITIAN 
Populasi Penelitian 

Menurut Arikunto (2006:115) 
populasi adalah keseluruhan subyek 
penelitian, sehingga yang menjadi 
populasi dalam penelitian ini adalah 
industri penghasil genteng di 
Kecamatan Kedunggebang Kabupaten 
Banyuwangi yang terdaftar pada Dinas 
Perindustrian Kabupaten Banyuwangi 
yaitu sebanyak 317 industri genteng 
Kedunggebang. Dikarenakan adanya 
keterbatasan waktu, biaya serta tenaga 
maka penelitian ini menggunakan 
penelitian sampel. 
 
Sampel Penelitian 

Teknik pengambilan sampel 
dilakukan dengan sistem Non 
Probability Sampling dengan teknik 
Purposive Sampling yaitu teknik 
pengambilan sampel yang dilakukan 
secara sengaja, dimana sampel yang 
diambil merupakan keterwakilan 
populasi masing-masing industri kecil 
tanpa melihat wilayah yang dteliti. 

Penelitian populasi merupakan 
penentuan pengambilan keseluruhan 
obyek penelitian yang kurang dari 100 
obyek. Jika obyek penelitian lebih dari 
100, maka dapat diambil sampel 
penelitian sebesar 10% - 15% dengan 
didasarkan pada kriteria spesifik yang 
ditetapkan peneliti. 

Dari 308 populasi penelitian, 
diambil sampel penelitian sebesar 10% 
x 308 = 30,8 dibulatkan menjadi 31 
sampel peneltian. Sampel yang diambil 
ini telah memenuhi dasar pertimbangan 
dari peneliti. 
 
Metode Analisa Data 
Dalam penelitian ini menggunakan 
beberapa teknik analisa data, yaitu: 

1. Analisis R/C rasio 
Analisis R/C ratio dengan formulasi 
sebagai berikut: 

 R/C ratio = total penerimaan (TR)  
        total biaya (TC) 
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Dimana: 

a. total penerimaan (TR) = hasil 
kali antara output yang 
dihasilkan dengan tingkat harga 
output 

b. total biaya (TC) = penjumlahan 
dari total biaya tetap (TFC) 
dengan total biaya variable 
(TVC)  

Kriteria pengambilan keputusan: 
a) R/C ratio > 1, berarti 

penggunaan biaya pada 
industry kecil sale pisang telah 
efisien 

b) R/C ratio ≤ 1, berarti 
penggunaan biaya pada indutri 
kecil sale pisang tidak efisien. 
 

2. Analisis SWOT 
Analisis SWOT 

(strengths, weaknesses, 
opportunities, strengths)  adalah 
identifikasi berbagai faktor 
secara sistematis untuk 
merumuskan strategi 
perusahaan. Analisis ini 
didasarkan pada logika yang 
dapat memaksimalkan kekuatan 
(strengths) dan peluang 
(opportunities), namun secara 
bersamaan dapat 
meminimalkan kelemahan, 
(weakness) dan ancaman 
(threats). Analisis SWOT 
membandingkan antara faktor 
eksternal; peluang dan 
ancaman dengan faktor internal; 
kekuatan dan kelemahan 
(Rangkuti, 2006). Analisis 
SWOT pada dasarnya 
mencakup analisis faktor 
eksternal dan faktor internal. 
Dalam analisis SWOT, 
dilakukan perbandingan antara 
faktor – faktor strategis internal 
maupun eksternal untuk 

memperoleh strategi terhadap 
masing – masing faktor 
tersebut, kemudian dilakukan 
skoring. Berdasarkan hasil yang 
diperoleh kemudian ditentukan 
fokus rekomendasi strategi. 
 

3.  Matrik SWOT 
Matriks SWOT merupakan alat 
analisis penting yang dapat 
digunakan dalam 
mengembangkan empat 
macam strategi. Menurut 
Rangkuti (2006), perlunya 
pembuatan kombinasi empat 
sel factor strategis. Empat 
macam strategi tersebut 
adalah: 

a. strategi SO 
strategi ini dibuat untuk 
menggunakan kekuatan yang 
dimiliki perusahaan dengan cara 
menghindari ancaman 

b. strategi ST 
adalah strategi untuk menggunakan 
kekuatan yang dimiliki perusahaan 
dengan cara menghindari ancaman  

c. strategi WO 
strategi ini diterapkan berdasarkan 
pemanfaatan peluang yang ada 
dengan cara mengatasi kelemahan 
yang dimilki 

d. strategi WT 
strategi ini didasarkan pada 
kegiatan yang bersifat defensive 
dan ditujukan untuk meminimalkan 
kelemahan yang ada serta 
menghindari ancaman 

 
HASIL ANALISIS 
Analisis R/C rasio 

Analisa R/C rasio yang 
digunakan untuk mengetahui besarnya 
penerimaan yang akan diperoleh 
setiap satuan penggunaan biaya 
produksi atau membandingkan 
besarnya penerimaan dengan total 
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biaya yang dikeluarkan (TR/TC). Jika 
diperoleh hasil R/C ratio ≥ 1, maka 
usaha tersebut layak. 

Untuk mengetahui nilai 
kelayakan pada industry penghasil 
genteng kedunggebang dapat kita lihat 
pada tabel: 

 
 
 
 
 
 

Tabel 1. Hasil Perhitungan R/C rasio Industri Genteng Kedunggebang 

No Nama Pemilik 
Total Biaya Total Penerimaan R/C Ratio Keterangan 

(TC) (TR)     

1 Tamsir 138,240,000 144,000,000 1.04 Layak 

2 Wasit 138,240,000 144,000,000 1.04 Layak 

3 Manizan 138,240,000 144,000,000 1.04 Layak 

4 Paimin 138,240,000 144,000,000 1.04 Layak 

5 Boimin 138,240,000 144,000,000 1.04 Layak 

6 Tukiyat 138,240,000 144,000,000 1.04 Layak 

7 Iksan 138,240,000 144,000,000 1.04 Layak 

8 Hariyono 138,240,000 144,000,000 1.04 Layak 

9 Sumardi 138,240,000 144,000,000 1.04 Layak 

10 Meseman 138,240,000 144,000,000 1.04 Layak 

11 Rejo 138,240,000 144,000,000 1.04 Layak 

12 Budi 138,240,000 144,000,000 1.04 Layak 

13 Tiram 154,560,000 193,200,000 1.25 Layak 

14 Marjuki 154,560,000 193,200,000 1.25 Layak 

15 Junarto 154,560,000 193,200,000 1.25 Layak 

16 Sukirno 154,560,000 193,200,000 1.25 Layak 

17 Marsono 154,560,000 193,200,000 1.25 Layak 

18 Muradi 154,560,000 193,200,000 1.25 Layak 

19 Meselan 154,560,000 193,200,000 1.25 Layak 

20 Sumiyati 154,560,000 193,200,000 1.25 Layak 

21 siti muntamah 154,560,000 193,200,000 1.25 Layak 

22 Sugiman 154,560,000 193,200,000 1.25 Layak 

23 imam gozali 154,560,000 193,200,000 1.25 Layak 

24 Sarengat 154,560,000 193,200,000 1.25 Layak 

25 Tukiyo 172,800,000 216,000,000 1.25 Layak 

26 edy  172,800,000 216,000,000 1.25 Layak 

27 Kasiyan 172,800,000 216,000,000 1.25 Layak 
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28 Tarjiman 172,800,000 216,000,000 1.25 Layak 

29 Solikhin 192,000,000 240,000,000 1.25 Layak 

30 Katirin 278,400,000 348,000,000 1.25 Layak 

31 Katimin 192,000,000 240,000,000 1.25 Layak 

Sumber: data sekunder, 2012, diolah 
 

Dari tabel 1 diatas, 
menunjukkan bahwa nilai R/C ratio 
pada industri kecil penghasil genteng 
kedunggebang menunjukkan nilai diatas 
1 (R/C >1), yang berarti bahwa industri 
genteng tersebut layak dilakukan. 

 
Mapping Identifikasi Faktor Internal 
dan Eksternal 

Mapping strategi untuk 
pengembangan industry genteng 
Kedunggebang di kabupaten 
Banyuwangi adalah dengan 
menggunakan mapping SWOT dimana 
mapping ini merupakan alat analisis 
untuk: 
1. Mengidentifikasi faktor-faktor internal 

perusahaan yang terdiri dari 
kekuatan dan kelemahan 

perusahaan serta faktor-faktor 
eksternal yang terdiri dari peluang 
dan ancaman. 

2. Memberikan formulasi strategi yang 
terbaik yang dapat mendukung 
pengembangan industry genteng 
kedunggebang di kabupaten 
Banyuwangi. 

Mapping SWOT dilakukan 
berdasarkan asumsi bahwa suatu 
strategi yang efektif akan 
memaksimalkan kekuatan dan peluang 
serta meminimalkan kelemahan dan 
ancaman untuk pengembangan usaha 
ini. 

Untuk mengetahui secara lebih 
jelas faktor internal dan eksternal 
perusahaan, dapat dijelaskan sebagai 
berikut:

 

Tabel 2. Faktor Internal dan Eksternal 

Faktor-faktor Strategi Internal   

Strength (S)   Weakness (W)   

Ketersediaan bahan baku tanah S1 
Kualitas Sumber daya kurang 
terampil W1 

Lokasi Usaha S2 Keterbatasan transportasi W2 

Pengalaman pengusaha S3 Lahan usaha yang masih kurang W3 
Ketersediaan tenaga kerja cukup 
banyak S4 

Variasi bentuk genteng yang masih 
kurang W4 

Kualitas produk S5 
Penggunaan teknologi masih 
sederhana W5 

Faktor-faktor Strategi Eksternal   

Opportunity (O)   Threats (T)   

Minimnya persaingan dari daerah lain 
dengan O1 Perubahan cuaca tidak menentu T1 

produk yang sama 
 

Daerah pemasaran yang masih T2 
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terbatas 

Potensi wilayah sangat mendukung O2 Munculnya produk non genteng T3 

Peningkatan jumlah rumah penduduk O3 Lemahnya daya beli masyarakat T4 
Dukungan pemerintah terhadap usaha 
kecil O4 Agen yang kesulitan membayar T5 
Hubungan produsen dan pengusaha O5 

  Sumber:data primer, 2012. 
 
Analisis Lingkungan Internal 
a. Ketersediaan Bahan Baku 
Tanah(S1). 
 Industri kecil genteng 
kedunggebang merupakan industri yang 
menjadikan tanah sebagai bahan baku 
utama dalam menghasilkan produknya. 
Selama ini, industri genteng 
kedunggebang tidak kesulitan untuk 
memperoleh bahan bakunya, karena 
kondisi tanah diwilayah kedunggebang 
sangat cocok untuk produk genteng 
yang dibutuhkan. Ketersediaan bahan 
baku ini, sangat mendukung 
keberlangsungan industri kecil genteng 
ini agar tetap berproduksi. 
 
b. Lokasi Usaha (S2). 
 Lokasi industri genteng dekat 
dengan bahan baku. Hal ini 
memudahkan industri genteng 
kedunggebang sangat mudah untuk 
mendapatkan bahan baku yang 
diinginkan. Selain itu, dengan semakin 
mudahnya memperoleh bahan baku 
harga yang diperoleh juga lebih murah, 
sehingga dapat menekan biaya 
produksi.  
 
c. Pengalaman Pengusaha (S3). 
 Pengusaha industri genteng 
mempunyai ketrampilan dan 
pengalaman yang cukup dalam 
mengelola industri genteng 
kedunggebang ini karena sudah lama 
menggeluti usaha ini dan sudah 
menjadi usaha turun temurun. Banyak 
pengusaha genteng yang memulai 

usahanya mulai dari tahun 1980-an. 
Keterampilan dan pengalaman 
pengusaha yang memadai sangat 
dibutuhkan pengusaha dalam 
menjalankan usahanya, mengingat 
usaha penghasil genteng ini 
memerlukan ketelitian dan keahlian 
karena memiliki resiko yang cukup 
tinggi 
 
d. Ketersediaan tenaga kerja (S4) 
 Industri genteng kedunggebang 
ini sangat mudah dalam memperoleh 
tenaga kerja disekitar lokasi industri. 
Umumnya tenaga kerja yang terlibat 
dalam proses produksi tidak terdapat 
spesifikasi dan keterampilan khusus 
sehingga pekerjaan dapat dilakukan 
oleh tenaga kerja laki-laki maupun 
wanita (S4). 
 
e. Kualitas Produk (S5) 
 Bahan baku yang berkualitas 
yang digunakan oleh pengusaha 
industri genteng menghasilkan produk 
genteng yang berkualitas pula. Bahan 
baku tanah di wilayah kedunggebang 
memiliki kualitas yang baik. Tanah yang 
diambil bukan bunga tanah melainkan 
tanah dengan kedalaman 25 cm 
dibawah bunga tanah. 
 
f. Kualitas sumber daya kurang 
terampil (W1) 
 Tenaga kerja memiliki 
ketrampilan dan keahlian yang kurang 
dalam melakukan proses produksi. Hal 
ini menyebabkan pemilik usaha perlu 
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terus memantau kegiatan produksi. 
Kurangnya keterampilan tenaga kerja 
dikarenakan rata-rata tenaga kerja tidak 
memiliki pengalaman dan memiliki 
tingkat pendidikan yang rendah 
sehingga sulit menerima informasi yang 
diperlukan dalam proses produksi (W1). 
 
g. Keterbatasan transportasi (W2) 
 transportasi disini adalah 
penyediaan layanan antar bahan baku 
ke tempat produksi dan ke tempat agen 
atau pembeli langsung. Keterbatasan 
armada transportasi inilah yang 
menyebabkan penjualan genteng mulai 
terhambat. (W2) 
 
h. Lahan usaha yang masih kurang 
(W3). 
 Biasanya industry genteng ini 
terkendala lahan yang terbatas, karena 
dikelola oleh rumah tangga. Hal ini 
menyebabkan pembuatan genteng 
dalam jumlah banyak terkendala oleh 
lahan yang masih kurang luas. (W3). 
 
i. Varian bentuk genteng yang 

masih kurang (W4) 
Pembuatan genteng ini 

biasanya didasarkan pada pola 
cetakan. Sehingga, hasil dari genteng 
yang dicetak tidak dapat disesuaikan 
dengan keinginan konsumen. Apalagi 
jika pada saat proses produksi, mesin 
cetak mengalami kerusakan, maka 
dibutuhkan waktu yang cukup lama 
untuk mengganti mesin cetak tersebut 
(W4). 

 
j. Penggunaan Teknologi yang masih 
sederhana (W5) 
 Teknologi yang diterapkan pada 
industry kecil genteng kedungebang 
masih sederhana. Hal ini dikarenakan 
proses pembuatan genteng masih 
mengandalkan peralatan sederhana 
seperti tungku dan sinar matahari untuk 

pengeringan dari genteng basah ke 
genteng kering yang siap dijual (W5). 
 
Analisis Lingkungan Eksternal 
a. Minimnya persaingan dengan 
daerah lain dengan produk sama 
(O1). 
 Persaingan usaha untuk 
industry kecil genteng kedunggebang di 
kabupaten Banyuwangi masih sangat 
minim. perbedaan bahan baku 
pendukung industri ini khususnya tanah 
didaerah lain menjadi faktor penyebab 
daerah lain tidak mampu menghasilkan 
produk yang sama sehingga daerah lain 
tidak bisa memasarkan hasil 
produksinya ke kabupaten Banyuwangi 
(O1) 
 
b. Potensi wilayah sangat 
mendukung (O2) 
 Wilayah kedunggebang 
memiliki kualitas tanah yang cukup baik 
dan khususnya dapat tersedia dalam 
jumlah yang banyak dan dalam waktu 
yang cukup lama juga. Dari sini, potensi 
bermunculan industri genteng  bisa 
terjadi. (O2). 
 
c. Peningkatan jumlah rumah 
penduduk (O3) 
 Saat ini kebutuhan akan rumah 
menjadi prioritas semua orang. Dengan 
meningkatnya jumlah penduduk, berarti 
kebutuhan akan rumah dan genteng 
khususnya juga akan meningkat  (O3). 
 
d. Dukungan pemerintah terhadap 
usaha kecil (O4) 
 Industri genteng kedunggebang 
di kabupaten Banyuwangi umumnya 
merupakan industri kecil. Saat ini 
pemerintah Banyuwangi berupaya 
mendukung pengembangan industri 
kecil salah satunya dengan sering 
diadakannya penyuluhan oleh dinas 
Perindustrian agar hasil yang diperoleh 
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lebih baik. Penyediaan infrastruktur 
akses jalan juga telah disediakan (O4). 
 
e. Hubungan pemasok/produsen dan 
pengusaha (O5) 
 Terjalinnya hubungan yang baik 
antara pemasok atau produsen dengan 
agen penjual juga mampu 
meningkatkan penjualan dan eksistensi 
industri kecil genteng. Pengusaha atau 
agen juga akan berupaya membantu 
memasarkan produk genteng ini (O5). 
 
f. Perubahan cuaca tidak menentu 
(T1) 
 Saat ini sulit sekali memprediksi 
kondisi cuaca yang mudah berubah. Hal 
ini menyebabkan proses produksi 
terhambat jika cuaca tidak mendukung. 
Pada musim hujan, mengakibatkan 
proses penjemuran genteng yang 
banyak mengalami kesulitan  (T1). 
 
g. Daerah pemasaran yang terbatas 
(T2) 
 Daerah pemasaran industri 
kecil genteng kedunggebang ini 
mengalami keterbatasan. Hal ini 
disebabkan tingginya biaya distribusi ke 
daerah lain. Jika biaya distribusi 
semakin tinggi, otomatis nilai jual 
produk juga semakin tinggi sehingga 
nantinya mempengaruhi minat 
konsumen untuk membeli produk ini 
(T2). 
 
h. Munculnya produk non genteng 
(T3) 
 Produk genteng saat ini mulai 
tergeser dengan produk baja ringan 
(galvalum). Hal ini dikarenakan harga 
genteng yang berangsur mahal, dan 
resiko lebih mudah pecah, sehingga 
banyak konsumen saat ini beralih ke 
penggunaan baja ringan sebagai atap 
karena dianggap lebih murah dan tahan 
lama (T3).  

 
i. Lemahnya daya beli masyarakat 
(T4). 
 Keadaan perekonomian saat ini 
mengalami kelesuan sehingga 
berakibat pada turunnya pendapatan 
masyarakat.Semakin tingginya harga 
bahan kebutuhan pokok mengakibatkan 
pendapatan masyarakat hanya 
digunakan untuk membeli kebutuhan 
pokok saja atau jika terjadi kerusakan 
pada atap rumah, konsumen memilih 
membeli produk yang lebih murah 
dibanding produk genteng 
kedunggebang (T4). 
 
j. Agen yang kesulitan membayar 
(T5) 
 Pola pemasaran industri kecil 
genteng kedunggebang ini lebih banyak 
menggunakan sistem kredit. Dengan 
sistem kredit ini diharapkan semua 
toko/agen/grosir dapat membantu 
penjualan produk ini. Tetapi pada 
kenyataannya, banyak sekali 
toko/agen/grosir langganan kesulitan 
untuk membayar dikarenakan mereka 
lebih mementingkan pembayaran 
barang-barang yang mempunyai daya 
jual tinggi ataupun terkadang digunakan 
untuk membayar tagihan hutang 
kepada pihak-pihak lain yang lebih 
mendesak(T5). 
 
Matriks SWOT 

 Setelah mengetahui faktor 
internal dan eksternal, maka dapat 
dibentuk matriks SWOT sebagai 
rancangan kombinasi dari factor internal 
dan eksternal. Formulasi kombinasi 
strategi ini membantu pengusaha untuk 
memilih strategi yang akan diterapkan  
dan alternatif strategi sebagai 
pendukung keberhasilan industri kecil 
penghasil genteng kedunggebang 
kecamatan  Banyuwangi. Matriks 
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SWOT memberikan langkah-langkah 
kebijakan yang dapat diambil oleh 
pengusaha untuk mendukung kekuatan 
yang dimiliki, mengurangi kelemahan, 
memanfaatkan peluang serta mengatasi 

ancaman terhadap pengembangan 
inustri kecil penghasil genteng 
kedunggebang 

 

 
Tabel 3 Matrik SWOT 

 
                     IFAS 
 
 
 
EFAS 
 
 

STRENGTH (S) 
1. Ketersediaan bahan 

baku 
2. Lokasi usaha 
3. Pengalaman Pengusaha 
4. Ketersediaan tenaga 

kerja cukup banyak 
5. Kualitas produk 

WEAKNESS (W)  
1. Kualitas sumber daya 

kurang terampil 
2. Keterbatasan 

transportasi 
3.  Lahan usaha yang 

masih kurang 
4. Varian bentuk genteng 

yang masih kurang 
5. Penggunaan teknologi 

masih sederhana 

OPPORTUNITY (O) 
1. Minimnya 

persaingan dari 
daerah lain dengan 
produk yang sama 

2. Potensi wilayah 
sangat mendukung 

3. Peningkatan jumlah 
rumah penduduk. 

4. Dukungan 
pemerintah 
terhadap usaha 
kecil 

5. Hubungan produsen 
dan pengusaha 

STRATEGI S-O 
1. Meningkatkan Volume 

produksi untuk memenuhi 
kebutuhan konsumen 

2. Mempertahankan kualitas 
bahan baku, sehingga 
toko/agen/grosir dan 
konsumen langsung 
masih setia pada produk 
yang dihasilkan. 

3. Mempertahankan 
Marketing Network 

4. Memperbanyak bentuk 
dan ukuran produk 

5. Mempertahankan 
ketersediaan produk.  

STRATEGI W-O 
1. Penggalian modal 
2. Promosi  
3. Mengikuti pelatihan 

THREATS (T) 
1. Perubahan cuaca 

tidak menentu 
2. Daerah pemasaran 

yang masih terbatas 
3. Munculnya produk 

non genteng  
4. Turunnya daya beli 

masyarakat 
5. agen yang kesulitan 

membayar 

STRATEGI S-T 
1. Melakukan diversifikasi 

produk 
2. Pengembangan 

keunggulan komparatif 
3. Membuat kesepakatan 

bersama tentang sistem 
pembayaran yang 
menguntungkan 

STRATEGI W-T 
1. Melakukan 

pendekatan dengan 
masyarakat sekitar 

2. Kerjasama dengan 
perusahaan besar 
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Formulasi strategi bagi 
pengembangan industri kecil genteng 
kedunggebang di kabupaten 
Banyuwangi akan sangat berpengaruh 
terhadap keberlanjutan usaha. 
Berdasarkan perhitungan dengan 
menggunakan mapping SWOT dipilih 
formulasi strategi untuk mendukung 
pengembangan industri kecil genteng 
kedunggebang yaitu dengan strategi S-
O, S-T, W-O, W-T 
 Formulasi Strategi 
pengembangan yang telah dipilih juga 
didukung oleh alternatif strategi yang 
lain, sehingga jika strategi yang telah 
dipilih ternyata tidak dapat dilaksanakan 
dengan baik, industri kecil genteng 
kedunggebang  dapat mendukungnya 
dengan alternatif strategi yang lain. Hal 
ini dilakukan agar keberlangsungan 
proses produksi dapat terlaksana. 
 
KESIMPULAN DAN SARAN 
Kesimpulan 
 Berdasarkan hasil penelitian 
dan pembahasan sebelumnya, maka 
dapat diambil beberapa kesimpulan 
sebagai berikut: 
1. Pengelolaan industri kecil genteng 

kedunggebang dinyatakan layak. Hal 
ini ditunjukkan dengan nilai R/C 
rasio yang diperoleh lebih besar dari 
1, sehingga industri kecil genteng 
kedunggebang layak untuk 
dikembangkan. 

2. Dari hasil mapping SWOT diperoleh 
formulasi strategi yang mendukung 
antara lain sebagai berikut: 
a. Formulasi strategi S-O 

Formulasinya yaitu dengan 
meningkatkan volume produksi, 
memperhatikan kualitas bahan 
baku, mempertahankan 
marketing network, 
mempertahankan jenis dan rasa 
produk dan mempertahankan 

ketersediaan produk genteng di 
pasar. 

b. Formulasi strategi W-O 
Formulasinya yaitu dengan cara 
melakukan penggalian modal, 
penngkatan promosi dan 
pelatihan bagi tenaga kerja 
c. Formulasi strategi S-T 

Formulasinya yaitu dengan 
cara diversifikasi produk dan 
meningkatkan keunggulan 
komparatif. 

d. Formulasi strategi W-T 
Formulasinya yaitu dengan 
cara melakukan pendekatan 
dengan masyarakat sekitar 
dan mengadakan kerjasama 
dengan perusahaan besar. 

SARAN 
1. Hendaknya pemilik industri 

lebih memperhatikan 
keberlangsungan proses 
produksi dengan memperbarui 
peralatan pendukung dan 
peningkatan SDM tenaga 
kerjanya serta memperhatikan 
kebutuhan konsumen yang 
mulai berubah. 

2. Untuk peneliti selanjutnya, 
hendaknya mempertimbangkan 
untuk menghitung kelayakan 
usaha dari segi manajemen 
keuangan agar berguna bagi 
kelanjutan industri 

. 
DAFTAR PUSTAKA 
Arikunto, Suharsimi. 2006. Prosedur 

Penelitian Suatu 
Pendekatan Praktis. 
Rineka Cipta. Jakarta. 

Dinas Perindustrian Banyuwangi, 2012, 
Industri Kecil Di 
Banyuwangi. 

Kotler, P. 2002. Manajemen 
Pemasaran Analisis, 
Perencanaan, 



Analisis Kelayakan Dan Strategi Pemasaranindustri Kecil Penghasil Genteng… 
 

Jurnal Ilmiah PROGRESSIF, Vol.12 No.34 April 2015  Page 64 
 

Implementasi dan 
Kontrol. ; PT. Prehallindo, 
Jakarta 

Nazir, Moh. 2011. Metode Penelitian, 
Ghalia Indonesia, Jakarta. 

Rangkuti, F, 2006. Analisis SWOT 
Teknik Membedah Kasus 
Bisnis, PT. Gramedia 
Pustaka Umum, Jakarta. 

Sumarni, M dan J. Soeprihanto. 2003. 
Pengantar Bisnis Dasar-

dasar Ekonomi 
Perusahaan. Liberty. 
Yogyakarta. 

Supranto, J. 2009, Statistik Teori dan 
Aplikasi Jilid 2, Erlangga. 
Jakarta. 

Swastha, B. 2010. Manajemen 
Penjualan Edisi 3. BPFE. Yogyakarta 
Tjiptono, Fandi, 2005, Pemasaran 
Jasa, Bayumedia, Malang 

 


