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ABSTRAKSI 

Koperasi yang terjadi di Banyuwangi tidak terlepas dari perkembangan koperasi 
secara nasional. Dalam suasana persaingan yang semakin kompetitif, dan mengglobal 
keberadaan usaha koperasi dituntut untuk dapat bersaing dengan pelaku usaha lainnya, 
karena lembaga ini dianggap cukup representatif dalam memberdayakan ekonomi 
masyarakat.. Harus diakui usaha koperasi ini tidak terlepas dari tantangan dan 
hambatan, baik dari segi permodalan, sumberdaya manusia, manajemen, minimnya 
penguasaan teknologi informasi, iklim berusaha, dan distribusi jasa/produk yang 
dihasilkan.Menghadapi berbagai tantangan tersebut koperasi perlu melakukan strategi-
strategi yang memadai agar apa yang menjadi harapan bersama dapat tercapai. Adapun 
strategi yang harus dianalisis untuk perkembangan dan kemajuan koperasi ada dua 
bagian besar yaitu faktor lingkungan eksternal koperasi dan faktor lingkungan internal 
koperasi. Lingkungan eksternal akan timbul peluang (Opportunity) dan ancaman 
(Threat), lingkungan internal akan  timbul kekuatan (Strenght) dan kelemahan 
(Weaknesses). 

     Setelah melalui analisis SWOT di temukan strategi yang perlu dipertimbangkan 
bagi pengambil kebijakan maupun bagi koperasi itu sendiri. Adapun Strategi yang perlu 
diterapkan untuk perkembangan koperasi sektor riil di Kabupaten Banyuwangi adalah 
sebagai berikut: Koperasi dapat dikembangkan baik dari segi jumlah, jenis, maupun 
jumlah anggota dengan dukungan pemerintah, meningkatkan produktivitas dan kualitas 
produk yang dihasilkan agar mempunyai daya saing yang kuat.melaui pelatihan- 
pelatihan, meningkatkan produktivitas dan kualitas produk yang dihasilkan agar 
mempunyai daya saing yang kuat.melaui pelatihan- pelatihan, melakukan pelatihan-
pelatihan agar SDM yang dimiliki dapat meningkat kemampuan dalam pengelolaan 
koperasi, melakukan pelatihan-pelatihan agar SDM ysng dimiliki dapat meningkat dalam 
kemampuan penguasaan teknologi informasi. 

 
Kata Kunci : Opportunities, Threat, Strenght, Weaknesses. 

 
ABSTRACT 

 
Cooperative happens in Banyuwangi is inseparable from the development of 

cooperatives nationwide. In an increasingly competitive atmosphere of competition, and 
the global existence of the cooperative effort required to compete with other businesses, 
because these institutions are considered to be fairly representative of the economic 
empowerment of the community. Admittedly this cooperative effort is inseparable from 
the challenges and barriers, both in terms of capital, human resources, management, 
lack of mastery of information technology, business climate, and the distribution of 
services / products. 

Facing these challenges need to perform cooperative strategies are sufficient to 
what the mutual expectations can be achieved. The strategy should be analyzed for the 
development and progress of the cooperative there are two major parts of the external 
environmental factors and internal environmental factors cooperatives cooperatives. The 
external environment will arise opportunities (Opportunity) and threats (Threat), the 
internal environment will arise strength (Strength) and weaknesses (Weaknesses). 

After going through the SWOT analysis found that strategies need to be 
considered for policy makers and for the cooperative itself. The strategy needs to be 
applied to the development of the real sector cooperatives in Banyuwangi is as follows: 
Cooperatives can be developed both in terms of number, type, and number of members 
with government support, improve productivity and product quality in order to have strong 
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competitiveness. Through the trainings, improve productivity and product quality in order 
to have strong competitiveness. Through trainings, trainings so that human resources 
can increase the ability in the management of cooperatives, conduct trainings in order 
arrives owned HR can increase the ability of mastery of information technology. 

 
Keywords: Opportunities, Threat, Strenght, Weaknesses 

 
   

1. PENDAHULUAN 
Sebagaimana kita ketahui bahwa 

Koperasi yang ada di Indonesia tumbuh 
dan berkembang sejak jaman kolonial 
Belanda hingga sekarang. Tentunya 
didalam perkembangannya koperasi 
mengalami pasang surut, berbagai 
rintangan, kendala dan tantangan, namun 
dengan berbagai cobaan tersebut 
koperasi menjadi tangguh dan kuat.Dalam 
suasana persaingan yang semakin 
kompetitif, dan mengglobal keberadaan 
usaha koperasi dituntut untuk dapat 
bersaing dengan pelaku usaha lainnya, 
karena lembaga ini dianggap cukup 
representatif dalam memberdayakan 
ekonomi masyarakat. Harus diakui usaha 
koperasi ini tidak terlepas dari tantangan 
dan hambatan, baik dari segi permodalan, 
sumberdaya manusia, manajemen, 
minimnya penguasaan teknologi 
informasi, iklim berusaha, dan distribusi 
jasa/produk yang dihasilkan. Sebagai 
bahan kajian bahwa koperasi merupakan 
bentuk organisasi usaha yang cocok 
dengan budaya Indonesia yaitu kegotong 
royongan, saling membantu sesama dan 
meraih keberhasilan bersama dan 
ujungnya sejahtera secara bersama. 
Disamping itu peran koperasi perlu terus 
ditingkatkan untuk menghadapi 
perekonomian dunia yang semakin 
kapitalis sehingga dengan koperasi yang 
semakin berkembang dan maju akan 
menjadi filter perekonomian yang kapitalis 
tersebut. 

     Menghadapi berbagai tantangan 
tersebut koperasi perlu melakukan 
strategi-strategi yang memadai agar apa 
yang menjadi harapan bersama dapat 
tercapai. Adapun strategi yang harus 
dianalisis untuk perkembangan dan 
kemajuan koperasi ada dua bagian besar 
yaitu faktor lingkungan eksternal koperasi 
dan faktor lingkungan internal koperasi. 
Lingkungan eksternal akan timbul peluang 
(Opportunity) dan ancaman (Threat), 

lingkungan internal akan  timbul kekuatan 
(Strenght) dan kelemahan (Weaknesses). 
Analisis ini berguna untuk koperasi agar 
koperasi mampu mengembangkan dirinya, 
mengembangkan permodalan,  
mengembangkan sumberdaya manusia, 
mengembangkan manajemen, 
mengembangkan penguasaan teknologi 
informasi, mengembangkan iklim 
berusaha, mengembangkan  distribusi 
jasa/produk yang dihasilkan dan 
mengembangkan jumlah anggota yang 
dapat dilayani. 

     Hasil dari pendataan yang 
dilakukan kepada koperasi sektor riil akan 
dijadikan komponen-komponen untuk 
menentukan peluang (Opportunity), 
ancaman (Threat), dan kekuatan 
(Strenght), kelemahan (Weaknesses) 
sebagai bahan analisis. Selanjutnya dari 
kekuatan dan kelemahan dibandingkan 
dengan peluang dan ancaman akan timbul 
berbagai strategi yaitu strategi S-O, S-T, 
W-O dan W-T, yang kemudian dari 
keempat strategi tersebut akan diambil 
strategi yang tepat untuk pengembangan 
koperasi di Kabupaten Banyuwangi 
dimasa yang akan datang. 

 
RUMUSAN MASALAH 

       Dari latar belakang yang 
dikemukakan agar koperasi terus 
mengalami pertumbuhan dan 
perkembangan diperlukan srtategi yang 
tepat dan terarah agar dapat membantu 
koperasi yang ada di Kabupaten 
Banyuwangi mampu bersaing dengan 
pelaku ekonomi dan pengaruh ekonomi 
secara global. Oleh karena itu, dapat 
dirumuskan masalah sebagai berikut: 

1. Variabel-variabel apa saja 
yang menjadi peluang (Opportunities), 
ancaman (Threat), dan kekuatan 
(Strenght) ,kelemahan (Weaknesses) 
terhadap koperasi yang ada diseluruh 
wilayah Kabupaten Banyuwangi. 
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2. Strategi apa yang harus 
diterapkan sesuai dengan kondisi 
Koperasi di Kabupaten Banyuwangi. 

 
TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN 

Tujuan Penelitian 
1. Untuk mengetahui peluang 

(Opportunities),  ancaman (Threat), dan 
kekuatan (Strenght) kelemahan 
(Weaknesses) terhadap Koperasi di 
Kabupaten Banyuwangi. 

2. Untuk melakukan perumusan 
strategi yang tepat berdasarkan variabel-
variabel yang menjadi peluang 
(Opportunity), ancaman (Threat), dan 
kekuatan (Strenght) kelemahan 
(Weaknesses), Koperasi di Kabupaten 
Banyuwangi. 

Manfaat Penelitian 
1. Hasil Penelitian ini diharapkan 

dapat menjadi bahan pertimbangan atau 
sebagai bahan masukan kepada 
pengambil kebijakan terutama Dinas 
Koperasi dan UMKM Kabupaten 
Banyuwangi 

2. Hasil Penelitian ini diharapkan 
dapat juga menjadi khasanah pencerahan 
dan bahan pertimbangan para pengurus, 
pengawas, manajer Koperasi di 
Kabupaten Banyuwangi agar dapatnya 
koperasi yang dikelola dapat lebih 
berkembang. 

 
2. TINJAUAN PUSTAKA 
1. Koperasi 

       Pada hakekatnya koperasi 
merupakan suatu lembaga ekonomi yang 
sangat diperlukan dan penting untuk 
dipertahankan, koperasi merupakan suatu 
alat bagi orang-orang yang ingin 
meningkatkan taraf hidupnya. Dasar 
kegiatan koperasi adalah kerjasama yang 
dianggap sebagai suatu cara untuk 
memecahkan berbagai masalah atau 
persoalan yang dihadapi oleh masing-
masing masyarakat khususnya untuk 
kalangan ekonomi yang lemah. 

Menurut Ropke (2003), koperasi 
adalah badan usaha koperasi dimiliki oleh 
anggota, yang merupakan pemakai jasa. 
Fakta ini membedakan koperasi dari 
badan usaha (perusahaan) bentuk lain 
yang pemiliknya pada dasarnya adalah 
para penanam modal, Dari definisi ini, 
dapat ditarik kesimpulan penting, Fakta 

bahwa orang-orang membentuk koperasi 
adalah untuk memenuhi kebutuhannya 
akan pelayanan, yang sebagian besar 
dinyatakan dalam tujuan-tujuannya, 
bagaimana koperasi ini diawasi, dibiayai, 
dan dioperasikan serta bagaimana Sisa 
Hasil Usaha (SHU) didistribusikan. 
Tingkatkeberhasilan koperasi dalam 
mencapai tujuan-tujuannya, menjelaskan 
alasan-keunggulan koperasi bagi anggota 
pengguna jasa untuk menjadi 
pelanggannya, dari pada menjadi pemilik 
perusahaan yang berorientasi pada 
penanaman modal. 

 
 
2 Ciri-ciri Koperasi 

       Adapun ciri-ciri koperasi 
menurut Revrisond (2000), dapat ditinjau 
dari berbagai segi, yaitu: 

a. Dilihat dari pelakunya, 
koperasi adalah organisasi ekonomi yang 
beranggotakan orang-orang yang pada 
umumnya memiliki kemampuan ekonomi 
terbatas. Orang-orang yang memiliki 
kemampuan ekonomi terbatas ini secara 
sukarela menyatukan dirinya dalam 
koperasi, sebagai upaya untuk 
memperbaiki kondisi ekonomi mereka. 
Dengan latar belakang seperti itu, dapat 
disaksikan bahwa koperasi pada dasarnya 
adalah suatu bentuk perusahaan 
alternatif, yang didirikan oleh warga 
masyarakat berekonomi lemah, yang 
karena keterbatasan ekonominya, tidak 
mampu melibatkan diri dalam kerjasama 
ekonomi melalui bentuk-bentuk 
perusahaan selain koperasi. 

b. Dilihat dari tujuannya, 
Tujuan koperasi pada dasarnya adalah 
untuk memperjuangkan kepentingan dan 
meningkatkan kesejahteraan ekonomi 
para anggotanya. Karena anggota 
koperasi secara keseluruhan terdiri dari 
warga kelompok masyarakat yang 
berbeda-beda, maka tujuan koperasi 
secara khusus akan ditentukan oleh 
permasalahan ekonomi yang dihadapi 
oleh para anggotanya. 

c. Dilihat dari segi 
hubungannya dengan negara, sebagai 
salah satu pelaku ekonomi, peranan 
koperasi dalam perekonomian suatu 
negara akan sangat ditentukan oleh 
sistem perekonomian dan sistem politik 
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yang dianut oleh negara yang 
bersangkutan. Namun demikian, bila 
diperhatikan perkembangan koperasi di 
banyak negara, dapat disaksikan bahwa 
keberadaan koperasi pada umumnya 
sangat besar manfaatnya bagi 
perkembangan perekonomian negara-
negara tersebut. 

 
3. Bentuk dan Jenis Koperasi di 

Indonesia 
Menurut Undang-Undang Nomor 17 

Tahun 2012 Pasal 82, menyatakan bahwa 
(1) Setiap Koperasi mencantumkan 

jenis Koperasi dalam Anggaran Dasar. 
(2) Jenis Koperasi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada 
kesamaan kegiatan usaha dan/atau 
kepentingan ekonomi anggota. 

       Sedangkan Pasal 83 
menyatakanJenis Koperasi sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 82 terdiri dari: 

a. Koperasi konsumen; 
b. Koperasi produsen; 
c. Koperasi jasa 
d. Koperasi Simpan Pinjam. 
Adapun penjelasan dari masing-

masing jenis koperasi tertuang 
didalam.Pasal 84, yakni, 

(1) Koperasi konsumen 
menyelenggarakan kegiatan usaha 
pelayanan di bidang penyediaan barang 
kebutuhan Anggota dan non-Anggota. 

(2) Koperasi produsen 
menyelenggarakan kegiatan usaha 
pelayanan di bidang pengadaan sarana 
produksi dan pemasaran produksi yang 
dihasilkan Anggota kepada Anggota dan 
non-Anggota. 

(3) Koperasi jasa 
menyelenggarakan kegiatan usaha 
pelayanan jasa non-simpan pinjam yang 
diperlukan oleh Anggota dan non-
Anggota. 

(4) Koperasi Simpan Pinjam 
menjalankan usaha simpan pinjam 
sebagai satu-satunya usaha yang 
melayani Anggota. 

 
4. Faktor-faktor Keberhasilan Koperasi 

       Menurut Hanel dalam Hendar 
(2005), diperlukan beberapa persyaratan 
untuk tumbuh dan berkembangnya 
koperasi, persyaratan tersebut antara lain: 

a. Organisasi koperasi 
harus berusaha secara efisien atau 
produktif, artinya koperasi harus 
memberikanmanfaat dan menghasilkan 
potensi peningkatan pelayanan yang 
cukup bagi anggotanya. Dengan kata lain, 
sebagai perusahaan, koperasi harus 
berusaha secara efisien yang sanggup 
bersaing dengan berhasil di pasar. 

b. Organisasi koperasi 
harus efisien atau efektif bagi anggotanya, 
artinya setiap anggota akan menilai 
bahwa manfaat yang diperoleh karena 
berpartisipasi dalam usaha bersama 
merupakan kontribusi yang lebih effektif 
dalam mencapai kepentingan dan tujuan-
tujuannya, ketimbang hasil yang mungkin 
diperoleh dari pihak lain. 

c. Dalam jangka panjang, 
koperasi harus memberikan kepada setiap 
anggota suatu saldo positip antara 
pemanfaatan (insentif) yang diperolehnya 
dari koperasi dan sumbangan 
(kontribusinya) kepada koperasi. 

d. Koperasi harus mampu 
menghindari terjadinya situasi di mana 
kemanfaatan dari usaha bersama itu 
menjadi milik umum, artinya koperasi 
harus mampu mencegah timbulnya 
dampak-dampak dan penumpang gelap 
yang terjadi karena kedudukan sebagai 
orang luar semakin menariknya atau 
karena usaha koperasi mengarah ke 
usaha bukan anggota. 

       Dengan demikian dapat 
diartikan keberhasilan koperasi dapat 
dilihat dari beberapa faktor antara lain: 
kalau dilihat jumlah koperasi secara 
keseluruhan di suatu daerah adalah 
koperasi kelompok per kelompok 
koperasi, jumlah koperasi aktif dan non 
aktif, keanggotaan, volume usaha, 
permodalan, asset dan sisa hasil usaha. 
Sedangkan Koperasi dikatakan berhasil 
apabila, organisasi berjalan secara efisien, 
jumlah anggota yang dilayani semakim 
bertambah, berkembangnya kuantitas 
asset usaha, jasa, pendapatan, SHU, 
simpan pinjam, kekayaan, modal sendiri 

 
5.  Pengertian Strategi 

       Suatu organisasi bisnis yang 
besar pada umumnya memperoleh modal 
dari para anggota organisasi/pemegang 
saham. Mereka merupakan salah satu 
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pihak yang berkepentingan harus 
dipuaskan oleh manajemen organisasi. 
Para anggota/pemegang saham sangat 
berkepentingan dalam keberhasilan 
organisasi karena mereka menanamkan 
sebagian kekayaannya sebagai modal 
organisasi/perusahaan oleh karena itu 
dengan keberhasilan itu, mereka akan 
memperoleh keuntungan berupa deviden 
yang secara berkala dibagi-bagikan 
kepada mereka. Makin tinggi tingkat 
keuntungan yang diraih perusahaan , 
makin besar pula deviden yang akan 
diperoleh oleh para pemilik pemegang 
saham. 

      Kelompok internal lain yang 
berkepentingan adalah para anggota 
organisasi yang bersangkutan. Ketika  
para anggota organisasi masuk ke 
perusahaan, mereka membawa berbagai 
hal seperti ilmu pengetahuan, 
keterampilan, pengalaman, bakat, latar 
belakang sosial, kepribadian, harapan dan 
berbagai macam kebutuhan, baik yang 
sifatnya kebendaan, maupun yang bersifat 
sosial, psikologis, mental dan intelektual. 
Dengan memasuki organisasi, para 
anggota memang sudah menyatakan 
kesediannya untuk menerima kewajiban 
tertentu, berupa penggunaan sebagian 
waktu, tenaga, kemampuan, untuk 
menyelenggarakan fungsi dan tugas yang 
dipercayakan kepadanya. Sebaliknya para 
karyawan berhak menerima imbalan, 
penghargaan dan perlakuan sesuai 
dengan harkat dan martabatnya dari 
organisasi.  

      Untuk mencapai hal tersebut 
organisasi harus mampu beradaptasi 
dengan lingkungannya dengan 
menerapkan berbagai strategi, strategi 
yang dimaksud adalah, Menurut Ismail 
(2012), strategi didefinisikan sebagai 
berbagai cara untuk mencapai tujuan. 
Sedangkan menurut Sarwono (2013) 
strategi dapat diartikan sebagai usaha 
manajerial menumbuh kembangkan 
kekuatan organisasi/perusahaan untuk 
mengeksploitasi peluang bisnis yang 
muncul guna mencapai tujuan 
organisai/perusahaan yang telah 
ditetapkan sesuai dengan visi yang telah 
ditentukan. Sedangkan menurut Porter 
dalam Rangkuti (2001), Strategi adalah 
alat yang sangat penting untuk mencapai 

keunggulan bersaing. Sedangkan menurut 
Rangkuti (2001) suksesnya strategi 
berdasarkan dua konsep yaitu: (a) 
Distinctive Competence, tindakan yang 
dilakukan oleh organisasi/perusahaan 
agar dapat melakukan kegiatan lebih baik 
dibandingkan dengan pesaingnya, (b) 
Competitive Advantage, kegiatan spesifik 
yang dikembangkan oleh 
organisasi/perusahaan agar lebih unggul 
dibandingkan dengan pesaing. Dapat 
diambil kesimpulan bahwa strategi adalah 
cara atau alat organisasi untuk dapatnya 
unggul dari pada pesaing yang akhirnya 
dapat menguntungkan organisasi. 
6. Lingkungan Eksternal. 

       Lingkungan eksternal di negara 
sedang berkembang memiliki karakteristik 
yang khas. Berbeda secara signifikan 
dengan negara maju. Lingkungan 
eksternal di banyak negara berkembang 
lebih sering berubah dan perubahannya 
seringkali mendadak. Dengan demikian, 
memilikin kecenderungan yang tak 
menentu. Pemerintah biasanya masih 
banyak melakukan intervensi. 
Pengambilan keputusan ekonomis dan 
politis tampak tidak transparan. Oleh 
karena itu, tingkat ketidakpastian usaha 
menjadi lebih besar. Akibatnya dapat 
dikatakan bahwa lingkungan eksternal di 
negara sedang berkembang memiliki 
pengaruh yang jauh lebih besar dalam 
menentukan kegagalan atau keberhasilan 
manajemen dibanding di negara maju. 
Berbeda dengan situasi di negara maju 
yang justru menunjuk pada pentingnya 
faktor internal. 

Manajemen di negara sedang 
berkembang dituntut untuk secara dini, 
jernih dan terus menerus mengamati 
perubahan lingkungan eksternal. Apalagi, 
jika organisasi/ perusahaan yang dikelola 
berskala besar. Terlebih lagi jika 
organisasi/ perusahaan tersebut memiliki 
kaitan erat dengan perubahan kebijakan 
pemerintah. Bahkan, sepertinya dapat 
dikatakan bahwa kejelian mengamati dan 
mengantisipasi perubahan lingkungan 
eksternal merupakan salah satu prasyarat 
pokok keberhasilan manajemen bisnis di 
negara sedang berkembang. 

       Analisis lingkungan eksternal 
dimaksudkan untuk mencoba 
mengidentifikasi peluang (Opportunity) 
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bisnis yang perlu dengan segera 
mendapatkan perhatian eksekutif dan 
disaat yang sama diarahkan untuk 
mengetahui ancaman (Threats) bisnis 
yang perlu mendapatkan antisipasi. 

       Sebagaimana diketahui , 
analisis lingkungan eksternal perusahaan 
terutama bertujuan untuk mengidentifikasi 
sejumlah peluang dan ancaman yang 
berada dilingkungan eksternal organisasi/ 
perusahaan . Peluang (Opportunity) 
merupakan tren positif yang berada di 
lingkungan eksternal organisasi/ 
perusahaan maka peluang usaha tersebut 
berpotensi untuk menghasilkan laba bagi 
organisasi/ perusahaan secara 
berkelanjutan. 

Adapun yang dimaksud ancaman 
(Threats) adalah berbagai tren negatif 
yang terdapat di lingkungan eksternal 
organisasi/ perusahaan dan apabila 
ancaman ini tidak diantisipasi dengan baik 
oleh organisasi/ perusahaan maka 
ancaman tersebut berpotensi 
menimbulkan kerugian bagi organisasi/ 
perusahaan. 

       Menurut Barney dan Hesterly 
dalam (Ismail, 2012) menyebutkan dua 
jenis alat analisis yang dapat digunakan 
organisasi/perusahaan untuk 
mengidentifikasi peluang dan ancaman 
yang berasal dari lingkungan eksternal 
organisasi/ perusahaan. Kedua alat 
analisis tersebut adalah analisis struktur 
industri yang dapat digunakan untuk 
mengidentifikasi berbagai peluang usaha 
yang berasal dari lingkungan eksternal 
organisasi/perusahaan, dan analisis five 
force yang dapat digunakan untuk 
mengidentifikasi berbagai ancaman yang 
berasal yang berasal dari lingkungan 
eksternal organisasi/perusahaan. 
 
7.  Lingkungan Internal 

Para perumus strategi menyatakan 
dalam bidang apa perusahaan bergerak 
sekarang dan dibidang apa perusahaan 
akan bergerak dimasa yang akan datang. 
Perumusan strategi hanya akan 
berlangsung secara efektif apabila para 
perumus strategi dalam perusahaan 
memahami dengan tepat visi misi 
perusahaan tersebut, disertai penilaian 
yang akurat dari kondisi lingkungan 
eksternal. Tetapi pemahaman yang tepat 

tentang kondisi lingkungan eksternal 
tersebut harus dikaitkan dengan suatu 
analisis yang mendalam tentang  situasi 
internal yang dihadapi oleh perusahaan 
yang bersangkutan. Agar strategi dapat 
diimplementasikan dengan efektif, ada 
tiga hal yang perlu diperhatikan: 

Pertama: strategi yang dirumuskan 
harus konsisten dengan situasi 
persaingan yang dihadapi oleh 
perusahaan. 

Kedua: Strategi harus 
memperhitungkan secara realistik 
kemampuan perusahaan menyediakan 
berbagai sumber daya, sarana prasarana 
dan dana yang diperlukan untuk 
mengoperasionalkan strategi tersebut. 

Ketiga: Strategi yang telah 
ditentukan dioperasionalkan secara teliti. 
Operasional strategi merupakan ujian 
akhir dari strategi itu sendiri. 

     Perumusan suatu strategi pasti 
mengetahui dan mengakui bahwa 
melakukan suatu analisis internal sebagai 
bagian integral dari keseluruhan upaya 
menciptakan profil organisasi. Perumusan 
strategi dihadapkan pada kendala: 

a) Penilaian yang subyektif 
b) Perhitungan-perhitungan yang tidak 

selalu dapat dikualifikasikan 
c) Kenyataan bahwa bisnis selalu 

bergerak dalam kondisi dinamis 
yang pada dirinya mengandung 
ketidak pastian. 

d) Terdapat faktor-faktor yang berada 
diluar kemampuan organisasi untuk 
mengendalikannya. 
       Salah satu instrumen analisis 

yang dapat digunakan adalah analisis 
SWOT dimana akan diketahui secara jelas 
dan pasti faktor-faktor internal yang 
menjadi kekuatan organisasi yang dapat 
mencakup (1) saluran distribusi yang 
handal (2) posisi kas perusahaan (3) 
lokasi yang menguntungkan (4) 
keunggulan dalam menerapkan teknologi 
sekaligus tepat guna (4) struktur 
organisasi yang digunakan dan lain 
sebagainya. Tetapi tidak kalah pentingnya 
untuk dikenali secara tepat adalah 
berbagai kelemahan yang mungkin 
terdapat dalam diri perusahaan tersebut. 
Kelemahan tersebut dapat muncul dari 
berbagai bentuk seperti kelemahan (1) 
manajerial, (2) fungsional (3) operasional 
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(4) struktural (5) kelemahan yang bersifat 
psikologis. Kelemahan manajerial misal 
dapat berupa gaya kepemimpinan yang 
otokratik padahal gaya yang diperlukan 
adalah gaya demokratik atau partisipasi. 
Kelemahan fungsional dapat berupa 
ketidak mampuan perusahaan 
meluncurkan produk baru meskipun 
diketahui bahwa produk yang selama ini 
dipasarkan tidak lagi memenuhi selera 
konsumen dan dipasar telah beredar 
produk subsitusi yang lebih canggih dan 
diminati oleh konsumen. Kelemahan 
struktural dapat berbentuk penggunaan 
tipe dan struktur organisasi. Kelemahan 
yang bersifat psikologis dapat berupa 
keangkuhan organisasi, rasa puas diri 
karena terpengaruh oleh keberhasilan 
dimasa lalu, keengganan mengubah kultur 
organisasi yang tidak sesuai lagi dengan 
tuntutan kondisi persaingan yang 
dihadapi. 
 
8. EFAS (External Factor Analysis 
Summary) 

      Rangkuman analisis faktor-faktor 
eksternal adalah analisis yang dibuat 
berdasarkan pengamatan, evaluasi dan 
data yang berasal dari luar organisasi 
yang nantinya digunakan sebagai alat 
analisis untuk menentukan strategi. 
Adapun faktor-faktor eksternal yang dapat 
mempengaruhi strategi adalah terdiri dari 
peluang (Opportunity) dimana untuk 
menentukan peluang tentunya 
disesuaikan dengan konteks orgaanisasi/ 
perusahaan yang akan diteliti. Sedangkan 
ancaman biasanya terdiri dari: ancaman 
masuknya pesaing potensial, daya tawar 
pemasok, persaingan antar perusahaan 
sejenis, produk substitusi, daya tawar 
pembeli. Langkah selanjutnya dalam 
analisis EFAS adalah menentukan 5 
sampai dengan 10 peluang dan 5 sampai 
10 ancaman yang kemudian dimasukkan 
kedalam tabel. 
 
9. IFAS (Internal Factor Analysis 
Summary) 

       Rangkuman analisis faktor-
faktor internal yang menjadi kekuatan 
organisasi dapat mencakup : saluran 
distribusi yang handal, posisi kas 
perusahaan, lokasi yang menguntungkan, 
keunggulan dalam menerapkan teknologi 

sekaligus tepat guna, struktur organisasi 
yang digunakan dan lain sebagainya. 
Tetapi tidak kalah pentingnya untuk 
dikenali secara tepat adalah berbagai 
kelemahan yang mungkin terdapat dalam 
diri perusahaan tersebut. Kelemahan 
tersebut dapat muncul dari berbagai 
bentuk seperti kelemahan manajerial, 
fungsional, operasional, struktural, 
kelemahan yang bersifat psikologis. 
Langkah selanjutnya dalam analisis IFAS 
adalah menentukan 5 sampai dengan 10 
kekuatan dan 5 sampai 10 kelemahan 
yang kemudian dimasukkan kedalam 
tabel. 
10. Strategi Kualitatif 

Pada tahap pencocokan, pembuat 
strategi melakukan identifikasi sejumlah 
alternative strategi dengan mencocokkan 
informasi input berupa factor eksternal 
dan internal yang diperoleh pada tahap 
input. Pada tahap pencocokan ini, 
dilakukan identifikasi hanya dengan 
menggunakan matriks SWOT (Strengths, 
Weaknesses, Opportunities, danThreat).  
Langkah-langkah tahapan kerja 
TOWS/SWOT adalah sebagai berikut: 

1.Buat daftar peluang eksternal 
perusahaan. 

2.Buat daftar ancaman eksternal 
perusahaan. 

3.Buat daftar kekuatan kunci internal 
perusahaan. 

4.Buat daftar kelemahan kunci internal 
perusahaan. 

5.Cocokkan kekuatan-kekuatan internal 
dan peluang-peluang eksternal dan 
catat hasilnya dalam sel strategi SO. 

6.Cocokkan kelemahan-kelemahan 
internal dan peluang-peluang 
eksternal dan catat hasilnya dalam sel 
strategi WO. 

7.Cocokkan kekuatan-kekuatan internal 
dan ancaman-ancaman eksternal dan 
catat hasilnya dalam sel strategi ST.  

8.Cocokkan kelemahan-kelemahan 
internal dan ancaman-ancaman 
eksternal dan catat hasilnya dalam sel 
strategi WT. 

 
Matriks Threats - Opportunities-
Weaknesses - Strengths (TOWS) 
merupakan matching tool yang penting 
untuk membantu para manajer 
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mengembangkan empat tipe strategi. 
Keempat strategi yang dimaksud adalah: 

a. Strengths – Opportunities (SO),yaitu 
dengan mengembangkan suatu 
strategi dalam memanfaatkan 
kekuatan (S) untuk mengambil 
manfaat dari peluang (O) yang ada. 

b. Weaknesses – Opportunities 
(WO),yaitu dengan mengembangkan 
suatu strategi dalam memanfaatkan 
peluang (O) untuk mengatasi 
kelemahan (W) yang ada.  

c. Strengths – Threats (ST),yaitu 
dengan mengembangkan suatu 
strategi dalam memanfaatkan 
kekuatan untuk menghindari ancaman 
(T). 

d. Weaknesses – Threats (WT), yaitu 
dengan mengembangkan suatu 
strategi dalam mengurangi 
kelemahan (W) dan menghindari 
ancaman (T). 

 
11. Strategi Kuantitatif 

Pada tahap input, semua informasi 
dasar mengenai faktor-faktor internal dan 
eksternal perusahaan yang dibutuhkan 
dalam merumuskan strategi dirangkum 
oleh pembuat strategi. Hal ini dapat 
dilakukan dengan menggunakan dua 
teknik formulasi strategi, yaitu:  
1. Matriks External Factor Evaluation 
(EFE) 
Matriks EFE digunakan untuk 
mengevaluasi faktor-faktor eksternal 
perusahaan. Data eksternal dikumpulkan 
untuk menganalisa hal-hal menyangkut 
persoalan ekonomi, sosial, budaya, 
lingkungan, politik, pemerintahan, hukum, 
teknologi, persaingan di pasarindustri di 
mana perusahaan berada. Hal ini penting 
karena factor eksternal berpengaruh 
secara langsung maupun tidak langsung 
terhadap perusahaan.  
Langkah – langkah tahapan kerja EFE 
Matriks sebagai berikut: 
  
2.Matriks Internal Factor Evaluation (IFE) 
Matriks IFE digunakan untuk mengetahui 
factor - faktor  internal perusahaan 
berkaitan dengan kekuatan dan 
kelemahan yang dianggap penting. Data 
dan informasi aspek internal perusahaan 
dapat digali dari beberapa fungsional 
perusahaan, misalnya dari aspek 

manajemen, keuangan, SDM, pemasaran. 
Pada prinsipnya tahapan kerja IFE matriks 
sama dengan EFE matriks.  
Langkah-langkah tahapan kerja IFE 
Matriks sebagai berikut: 

a. Buat daftar critical success factors 
(CSF) untuk aspek internal yang 
mencakup Strength (Kekuatan) dan 
weakness (Kelemahan) bagi 
perusahaan.  

b. Tentukan bobot (weight) dari CSF tadi 
dengan skala yang lebih tinggi bagi 
yang berprestasi tinggi dan begitu 
pula sebaliknya. Jumlah seluruh 
bobot harus sebesar 1.0.  

c. Tentukan rating setiap CSF antara 1 
sampai 4, dimana 

1.Kelemahan utama; 
2.Kelemahan kecil; 
3.Kekuatan kecil; 
4.Kekuatan utama. 
d. Rating ditentukan berdasarkan 

efektivitas strategi perusahaan. 
Dengan demikian, nilainya didasarkan 
pada kondisi perusahaan.  
Kalikan nilai bobot dengan nilai rating-
nya untuk mendapatkan skor semua 
CSF. 

e. Jumlahkan semua skor untuk 
mendapatkan skor total bagi 
perusahaan yang dinilai. Skor total 
4.0 Kuadran I (positif, positif) 

Posisi ini menandakan sebuah 
organisasi yang kuat dan berpeluang, 
Rekomendasi strategi yang diberikan 
adalah Progresif, artinya organisasi 
dalam kondisi prima dan mantap sehingga 
sangat dimungkinkan untuk terus 
melakukan ekspansi, memperbesar 
pertumbuhan dan meraih kemajuan 
secara maksimal. Kuadran II (positif, 
negatif) 

Posisi ini menandakan sebuah 
organisasi yang kuat namun menghadapi 
tantangan yang besar. Rekomendasi 
strategi yang diberikan adalah 
Diversifikasi Strategi, artinya organisasi 
dalam kondisi mantap namun menghadapi 
sejumlah tantangan berat sehingga 
diperkirakan roda organisasi akan 
mengalami kesulitan untuk terus berputar 
bila hanya bertumpu pada strategi 
sebelumnya. Oleh karenya, organisasi 
disarankan untuk segera memperbanyak 
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ragam strategi taktisnya. Kuadran III 
(negatif, positif) 

Posisi ini menandakan sebuah 
organisasi yang lemah namun sangat 
berpeluang. Rekomendasi strategi yang 
diberikan adalah Ubah Strategi, artinya 
organisasi disarankan untuk mengubah 
strategi sebelumnya. Sebab, strategi yang 
lama dikhawatirkan sulit untuk dapat 
menangkap peluang yang ada sekaligus 
memperbaiki kinerja organisasi. Kuadran 
IV (negatif, negatif) 

Posisi ini menandakan sebuah 
organisasi yang lemah dan menghadapi 
tantangan besar. Rekomendasi strategi 
yang diberikan adalah Strategi Bertahan, 
artinya kondisi internal organisasi berada 
pada pilihan dilematis. Oleh karenanya 
organisasi disarankan untuk 
meenggunakan strategi bertahan, 
mengendalikan kinerja internal agar tidak 
semakin terperosok. Strategi ini 
dipertahankan sambil terus berupaya 
membenahi diri. 
 
12. Penyusunan Strategi 

       Formulasi strategi merupakan 
perencanaan jangka panjang yang 
berkaitan dengan pengembangan misi, 
tujuan, strategi dan kebijakan 
organisasi/perusahaan. Formulasi strategi 
dimulai dengan kegiatan analisis 
situasional, yaitu suatu proses untuk 
menemukan kecocokan strategis anatara 
peluang yang ada di lingkungan eksternal 
organisasi/perusahaan dengan kekuatan 
internal organisasi/perusahaan sementara 
pada saat yang sama memperhitungkan 
berbagai ancaman yang ada di lingkungan 
eksternal organisasi/perusahaan dengan   
Kelemahan internal   
organisasi/perusahaan. 

       Salah satu alat analisis 
situasional yang banyak digunakan oleh 
organisasi/ perusahaan dalam melakukan 
formulasi adalah analisis SWOT/TOWS 
(Strenght, Weaknesses, Opportunities, 
Threats). Hasil dari analisis SWOT adalah 
berasal dari suber daya dan kemampuan 
internal yang dimiliki 
organisasi/perusahaan serta sejumlah 
peluang selama ini belum dimanfaatkan 
organisasi/perusahaan. Berdasarkan hasil 
EFAS dan IFAS maka 
organisasi/perusahaan dapat melakukan 

formulasi arah strategi dengan 
menggunakan matrik TOWS/SWOT. 

 
3. METODE PENELITIAN 
1. Rancangan Penelitian 

      Penelitian yang akan dilakukan 
adalah penelitian pada koperasi sektor Riil 
yang ada di seluruh wilayah Kabupaten 
Banyuwangi, mengenai Stretegi yang 
seharusnya dilakukan oleh seluruh 
koperasi sektor riil yang ada. 

       Analisis penelitian ini 
menggunakan analiis SWOT yaitu analisis 
yang menggunakan dua pendekatan, 
pendekatan eksternal organisasi/ 
perusahaan yang terdiri dari peluang 
(Opportunities), ancaman (Threats) dan 
pendekatan internal organisasi/ 
perusahaan yang terdiri dari kekuatan 
(strenght), kelemahan (Weaknesses). Dari 
masing-masing penekatan tersebut akan 
muncul beberapa strategi yaitu strategi S- 
O, strategi S-T, strategi W-O dan strategi 
W-T. Selain dari pada itu strategi yang 
dibuat juga berdasarkan pembobotan 
untuk masing-masing pendekatan 
eksternal maupun pendekatan internal, 
yang akan menghasilkan berada dimana 
atau pada kuadran keberapa strategi 
tersebut. 

 
2. Subyek Penelitian 
2.1. Populasi 

      Populasi adalah wilayah 
generalisasi terdiri dari obyek atau subyek 
yang mempunyai kualitas dan karakteristik 
tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 
untuk dipelajari dan kemudian ditarik 
kesimpulannya (Sugiyono, 2004). 
Populasi dalam penelitian ini adalah 
seluruh koperasi sektor riil yang tersebar 
diseluruh kabupaten Banyuwangi yang 
berjumlah 101 koperasi.  

 
2.2. Sample 

       Sampel adalah sebagian dari 
jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 
populasi tersebut. Dikarenakan jumlah 
populasi pada penelitian ini hanya 101 
maka populasi dalam penelitian ini 
bertindak pula sebagai sampel atau dapat 
dikatakan bahwa penelitian ini 
menggunakan metode penelitian populasi, 
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3.3. Instrumen Penelitian. 
       Dalam penelitian ini alat atau 

intrumen yang digunakan adalah melalui 
kuisioner, dengan menggunakan kuisioner 
akan didapatkan data lebih efektif dan 
praktis pada kondisi tertentu.  

       Tahap awal dari pengolahan 
data adalah mengecek data yang masuk, 
apakah sudah terisi semua atau ada 
beberapa yang kosong (tidak terisi), data 
yang layak dipakai adalah data yang 
lengkap terisi, yang tidak lengkap 
dianggap data tidak valid dan tidak 
terpakai. 

 
3.4. Lokasi dan Waktu Penelitian 
3.4.1.  Lokasi 

Lokasi penelitian ini akan dilakukan 
pada koperasi sektor riil yang berada 
diseluruh wilayah Kabupaten Banyuwangi,  

 
3.4.2.  Waktu Penelitian 

       Waktu penelitian akan 
dilaksanakan pada tanggal 1 Oktober 
2014 sampai dengan tanggal 10 
Nopember 2014. 

 
5.5. Prosedur Pengambilan dan 
Pengumpulan Data 

       Pengambilan sampel dalam 
penelitian merupakan populasi yang 
ditetapkan sebelumnya. Upaya yang 
dilakukan agar sampel dapat memenuhi 
kriteria adalah dengan menyebarkan 
kuesioner pada koperasi sektor riil yang 
ada diseluruh Kabupaten Banyuwangi. 

       Penyebaran kuisioner ini 
dilakukan dengan memberikan kuisioner 
kepada seluruh koperasi sektor rill di 
wilayah kabupaten Banyuwangi. 
Pemberian kuisioner kepada koperasi 
sektor rill tersebut dilakukan dengan cara 
diberikan langsung kepada pengurus 
koperasi atau karyawan yang dianggap 
mampu untuk menjawab dengan bantuan 
surveyor. Setelah kuisioner yang 
disebarkan kepada koperasi sektor riil 
tersebut terkumpul, tahap selanjutnya 
adalah dilakukan penyortiran kuisioner 
didasarkan pada kelengkapan isian serta 
pemenuhan yang telah ditetapkan. 

       Kuisioner yang disebarkan 
kepada pelangggan nantinya berjumlah 
101, dengan harapan dapat memenuhi 
syarat semuanya. 

3.6. Teknik Analisis Data. 
3.6.1. Analisis Kualitatif 

       Analisis yang dilakukan dengan 
cara membandingkan antara pengaruh 
eksternal organisasi/ perusahaan yang 
terdiri dari peluang, ancaman dengan 
menggunakan tabel EFAS dipadukan 
dengan pengaruh internal organisasi/ 
perusahaan yang terdiri dari kekuatan dan 
kelemahan dengan menggunakan tabel 
IFAS. Dari perpaduan tersebut dianalisis 
yang nantinya akan muncul beberapa 
strategi yaitu strategi S-O, strategi S-T, 
strategi W-O dan strategi W-T.  

 
3.6.2. Analisis Kuantitatif 

       Analisis yang dilakukan dengan 
cara memberikan bobot nilai pada masing-
masing item pernyataan yang terdapat 
pada peluang, ancaman dan kekuatan, 
kelemahan yang dapat menentukan 
strategi mana yang paling tepat.  

 
PEMBAHASAN 
1. Analisis Kualitatif 

       Analisis kualitatif adalah adalah 
suatu proses penelitian dan pemahaman 
berdasarkan pada metodologi yang 
menyelidiki suatu fenomena  sosial dan 
masalah manusia. Pada pendekatan ini 
peneliti menekankan sifat realitas yang 
terbangun secara sosial, hubungan erat 
antara peneliti dan subyek yang diteliti 
(Juliansyah, 2012). 

       Didalam penelitian ini analisis 
yang disajikan adalah berupa hasil 
pendataan yang sudah dilakukan 
kemudian dikompilasi dengan fenomena, 
gejala yang berkembang diakhir-akhir ini 
sehingga memunculkan faktor-faktor, 
peluang dan ancaman, kekuatan, dan 
kelemahan. 

 
1.1. EFAS (External Factor Analysis 
Summary) 
a. Peluang. 

 Faktor-faktor yang menjadi 
peluang Koperasi sektor Riil di Kabupaten 
Banyuwangi adalah sebagai berikut: 

1. Jumlah penduduk usia produktif yang 
cukup besar belum menjadi anggota 
Koperasi. 

2. Besarnya perhatian pemerintah 
Republik Indonesia terhadap 
koperarasi. 
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3. Diterbitkannya Undang-Undang 
Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 
2012 Tentang Perkoperasian. 

4. Semakin terbukanya pasar terutama 
pasar Asean melalui Masyarakat 
Ekonomi Asean 

5. Semakin terbuka dan mudahnya 
informasi- informasi yang dibutuhkan 
oleh Koperasi melalui berbagai 
media. 

6. Diharapkan mampu bersaing dengan 
lembaga lain yang saat ini sudah lebih 
maju 

7. Melakukan pengembangan usaha 
pada SDM untuk mencapai target. 

8. Meningkatnya daya beli masyarakat 
Banyuwangi. 

9. Adanya peluang pasar bagi 
komoditas yang dihasilkan koperasi 

 
b. Ancaman. 

Faktor-faktor yang menjadi ancaman 
Koperasi sektor Riil di Kabupaten 
Banyuwangi adalah sebagai berikut: 
1. Semakin banyaknya usaha swasta 

bergerak dibidang yang sama dengan 
koperasi namun dengan kualitas lebih 
unggul dari pada koperasi. 

2. Masyarakat Ekonomi Asean yang 
berlaku tahun 2015 dimungkinkan akan 
membanjirnya produk produk dari 
negara Asean masuk di Indonesia 
termasuk di Banyuwangi. 

3. Keterbatasan informasi pasar dan 
teknologi 

4. Kendala dalam akses permodalan 
5. Kapasitas SDM yang relatif rendah 

disebabkan faktor budaya yang 
membatasi ruang geraknya dalam 
berorganisasi 

6. Belum dikenalnya keberadaan koperasi 
dikalangan masyarakat. 

 
5.2.2. IFAS (Ixternal Factor Analysis 
Summary) 
a. Kekuatan 
Faktor-faktor yang menjadi kekuatan 

Koperasi sektor Riil di Kabupaten 
Banyuwangi adalah sebagai berikut: 

1. Telah memiliki badan hukum 
2. Kepengurusan yang demokratis 
3. Banyaknya unit usaha yang dikelola 
4. Bertujuan meningkatkan kesejahteraan 

anggota dan bukan sematamata 
mencari keuntungan  

5. Membantu membuka lapangan 
pekerjaan  

6. Bersifat terbuka dan sukarela, orang 
terhimpun dalam koperasi atau masuk 
menjadi anggota dengan dasar 
sukarela.  

7. Besarnya harga penjualan pada 
koperasi  tidak memberatkan anggota.  

8. Prinsip pengelolaan bertujuan 
memupuk laba untuk kepentingan 
anggota.  

9. Sisa Hasil Usaha (SHU) yang 
dihasilkan koperasi dibagikan kepada 
anggota sebanding dengan jasa usaha 
masing-masing anggota. 

b. Kelemahan 
Faktor-faktor yang menjadi 

kelemahan Koperasi sektor Riil di 
Kabupaten Banyuwangi adalah sebagai 
berikut: 
1. Keterbatasan dibidang permodalan. 
2. Pengurus kadang-kadang tidak jujur. 
3. Kurangnya kerja sama antara 

pengurus, pengawas dan 
anggotanya. 

4. Rendahnya kesadaran berkoperasi 
pada anggota. 

5. Tingkat kemampuan dan 
profesionalisme SDM koperasi belum 
memadai. 

6. Kurangnya tenaga yang menguasai 
teknologi informasi 

7. Lemahnya dalam 
pengelolaan/manajemen usaha 

8. Kurangnya pengetahuan bisnis para 
pengelola koperasi 

9. Pengelola yang kurang inovatif 
10. Masih kurangnya kepercayaan untuk 

saling bekerjasama dengan pelaku 
ekonomi lain dan antar koperasi 

11. Kurangnya pengetahuan dan 
keterampilan teknis dalam bidang 
usaha yang dilakukan 

12. Kurangnya kesadaran anggota akan 
hak dan kewajibannya (partisipasi 
anggota rendah). 
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DIAGRAM MATRIK SWOT 

 
IFAS 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EFAS 

STRENGHS (S) 
 Telah memiliki badan hukum 
 Kepengurusan yang 

demokratis 
 Banyaknya unit usaha yang 

dikelola 
 Bertujuan meningkatkan 

kesejahteraan anggota dan bukan 
sematamata mencari keuntungan  

 Membantu membuka 
lapangan pekerjaan  

 Bersifat terbuka dan 
sukarela, orang terhimpun dalam koperasi 
atau masuk menjadi anggota dengan dasar 
sukarela.  

 Prinsip pengelolaan 
bertujuan memupuk laba untuk kepentingan 
anggota.  

 Sisa Hasil Usaha (SHU) 
yang dihasilkan koperasi dibagikan kepada 
anggota sebanding dengan jasa usaha 
masing-masing anggota 

WEAKNESSES (W) 
 Keterbatasan dibidang 

permodalan. 
 Pengurus kadang-kadang 

tidak jujur. 
 Kurangnya kerja sama 

antara pengurus, pengawas dan 
anggotanya. 

 Rendahnya kesadaran 
berkoperasi pada anggota. 

 Tingkat kemampuan dan 
profesionalisme SDM koperasi belum 
memadai. 

 Kurangnya tenaga yang 
menguasai teknologi informasi 

 Kurangnya pengetahuan 
bisnis para pengelola koperasi 

 Pengelola yang kurang 
inovatif 

 Masih kurangnya 
kepercayaan untuk saling bekerjasama 
dengan pelaku ekonomi lain dan antar 
koperasi 

 Kurangnya pengetahuan dan 
keterampilan teknis dalam bidang usaha 
yang dilakukan 

 

OPPORTUNITIES (O) 
 Jumlah penduduk usia 

produktif yang cukup besar belum menjadi 
anggota Koperasi. 

 Besarnya perhatian 
pemerintah terhadap koperarasi. 

 Diterbitkannya Undang-

STRATEGI SO 
Ciptakan strategi yang menggunakan 

kekuatan untuk memanfaatkan peluang 
 Koperasi dapat 

dikembangkan baik dari segi jumlah, jenis, 
maupun jumlah anggota dengan dukungan 
pemerintah. 

STRATEGI WO 
Ciptakan strategi yang meminimalkan 

kelemahan untuk memanfaatkan peluang 
 Lebih aktif untuk mengakses 

dana pinjaman dengan bunga rendah dari 
pemerintah 

 Melakukan pelatihan-
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 Semakin terbukanya pasar 
terutama pasar Asean melalui Masyarakat 
Ekonomi Asean 

 Semakin terbuka dan 
mudahnya informasi- informasi yang 
dibutuhkan oleh Koperasi melalui berbagai 
media. 

 Diharapkan mampu 
bersaing dengan lembaga lain yang saat 
ini sudah lebih maju 

 Melakukan pengembangan 
usaha pada SDM untuk mencapai target. 

 Meningkatnya daya beli 
masyarakat Banyuwangi. 

 Adanya peluang pasar bagi 
komoditas yang dihasilkan koperasi 

 Meningkatkan produktivitas 
dan kualitas produk yang dihasilkan agar 
mempunyai daya saing yang kuat.melaui 
pelatihan- pelatihan 

 Melakukan pelatihan-
pelatihan agar SDM yang dimiliki dapat 
meningkat kemampuan dalam pengelolaan 
koperasi. 

 Melakukan pelatihan-
pelatihan agar SDM ysng dimiliki dapat 
meningkat dalam kemampuan penguasaan 
teknologi informasi. 

 

pelatihan untuk meningkatkan penguasaan 
teknologi informasi bagi pengelola koperasi. 

 Melakukan pelatihan-
pelatihan mengenai kemampuan 
manajemen pengelolaan koperasi  

 Meningkatkan berbagai 
kerjasama dengan pihak swasta maupun 
BUMN. 

 Melakukan pelatihan-
pelatihan untuk meningkatkan kualitas 
produk yang dihasilkan koperasi. 

 Secara berkala dilakukan 
pembinaan terhadap pengelola koperasi 
agar kepercayaan anggota terhadap 
pengelola tetap terjaga. 

TREATHS (T) 
 Semakin banyaknya usaha 

swasta bergerak dibidang yang sama 
dengan koperasi namun dengan kualitas 
lebih unggul dari pada koperasi. 

 Masyarakat Ekonomi 
Asean yang berlaku tahun 2015 
dimungkinkan akan membanjirnya produk 
produk dari negara Asean masuk di 
Indonesia termasuk di Banyuwangi. 

 Keterbatasan informasi 
pasar dan teknologi 

 Kendala dalam akses 
permodalan 

STRATEGI ST 
Ciptakan strategi yang menggunakan 

kekuatan untuk mengatasi ancaman 
 Melakukan pelatihan-

pelatihan untuk meningkatkan kualitas 
produk-produk koperasi. 

 Melalui legalitas yang dimiliki 
sebagian besar koperasi, diharapkan lebih 
aktif lagi mengakses dana dari pemerintah 
maupun pihak lain. 

 Melakukan pelatihan-
pelatihan bagi pengelola koperasi untuk 
meningkatkan kemampuan manajerial 
pengelolaan koperasi. 

STRATEGI WT 
Ciptakan strategi yang meminimalkan 

kelemahan dan menghindari ancaman 
 Meningkatkan kemampuan 

SDM pengelola koperasi agar mampu 
bersaing dengan pihak swasta melalui 
pelatihan-pelatihan. 

 Meningkatkan kemampuan 
SDM pengelola koperasi dibidang teknologi 
informasi melalui pelatihan-pelatihan. 

 Meningkatkan kemampuan 
koperasi untuk mengakses dana pinjaman 
lunak baik dari pemerintah maupun dari 
pihak lain. 
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 Kapasitas SDM yang relatif 
rendah disebabkan faktor budaya yang 
membatasi ruang geraknya dalam 
berorganisasi 

 Belum dikenalnya 
keberadaan koperasi dikalangan 
masyarakat 

 Melakukan pelatihan-
pelatihan mengenai teknologi informasi bagi 
pengola koperasi, agar dapat mengakses 
peluang pasar dan meningkatkan 
kemampuan penguasaan teknologi. 

 Lebih mensosialisaikan lagi 
tentang keberadaan dan kegunaan koperasi 
bagi kesejahteraan masyarakat. 

 Meningkatkan kualitas dan 
kuantitas produk yang dihasilkan koperasi 
agar mampu bersaing di pasar. 

 Meningkatkan inovasi dan 
kreatifitas agar produk koperasi diminati 
oleh pasar 

 Meningkatkan kerjasama 
dengan berbagai pihak. 
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2. Analisis Kuantitatif 

N
o 

STRENGHT S
KOR 

B
OBOT 

T
OTAL 

1
. 

Telah memiliki badan hukum 0
,20 

4 0,
80 

2
. 

Kepengurusan yang demokratis 0
,05 

3 0,
15 

3 Banyaknya unit usaha yang dikelola 0
,025 

3 0,
075 

4 Membantu membuka lapangan 
pekerjaan  

0
,05 

4 0,
20 

5 Bersifat terbuka dan sukarela, orang 
terhimpun dalam koperasi atau masuk 
menjadi anggota dengan dasar sukarela 

0
,025 

3 0,
075 

6 Prinsip pengelolaan bertujuan 
memupuk laba untuk kepentingan anggota.  

0
,15 

4 0,
60 

7 Sisa Hasil Usaha (SHU) yang 
dihasilkan koperasi dibagikan kepada 
anggota sebanding dengan jasa usaha 
masing-masing anggota 

0
,05 

4 0,
20 

     

 TOTAL KEKUATAN 0
,55 

 2,
10 

     

N
o. 

WEAKNESSES S
KOR 

B
OBOT 

T
OTAL 

1
. 

Keterbatasan dibidang permodalan. 0
,10 

2 0,
20 

2
. 

Pengurus kadang-kadang tidak jujur 0
,05 

2 0,
10 

3 Kurangnya kerja sama antara 
pengurus, pengawas dan anggotanya 

0
,025 

1 0,
025 

4 Rendahnya kesadaran berkoperasi 
pada anggota 

0
,025 

1 0,
025 

5 Tingkat kemampuan dan 
profesionalisme SDM koperasi belum 
memadai 

0
,05 

2 0,
10 

6 Kurangnya tenaga yang menguasai 
teknologi informasi 

0
,10 

2 0,
20 

7 Pengelola yang kurang inovatif 0
,025 

1 0,
025 

8 Masih kurangnya kepercayaan untuk 
saling bekerjasama dengan pelaku ekonomi 
lain dan antar koperasi 

0
,025 

1 0,
025 

9 Kurangnya pengetahuan dan 
keterampilan teknis dalam bidang usaha 
yang dilakukan 

0
,05 

1 0,
05 

 TOTAL KELEMAHAN 0
,45 

 0,
75 

 TOTAL 1
,00 

 1,
35 

SELISIH TOTAL KEKUATAN – TOTAL KELEMAHAN = 2,10 – 0,75 = 
1,35 
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N
o 

OPPORTUNITIES S
KOR 

B
OBOT 

T
OTAL 

1
. 

Jumlah penduduk usia produktif yang 
cukup besar di Kabupaten Banyuwangi 
belum menjadi anggota Koperasi. 

0
,05 

3 0,
15 

2
. 

Besarnya perhatian pemerintah 
terhadap koperarasi. 

0
,10 

4 0,
4 

3 Diterbitkannya Undang-Undang 
Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 
Tentang Perkoperasian. 

0
,025 

3 0,
075 

4 Semakin terbukanya pasar terutama 
pasar Asean melalui Masyarakat Ekonomi 
Asean 

0
,025 

3 0,
075 

5 Semakin terbuka dan mudahnya 
informasi- informasi yang dibutuhkan oleh 
Koperasi melalui berbagai media 

0
,025 

3 0,
075 

6 Diharapkan mampu bersaing dengan 
lembaga lain yang saat ini sudah lebih maju 

0
,05 

4 0,
2 

7 Melakukan pengembangan usaha pada 
SDM untuk mencapai target. 

0
,05 

4 0,
2 

8 Meningkatnya daya beli masyarakat 
Banyuwangi 

0
,025 

3 0,
075 

9 Adanya peluang pasar bagi komoditas 
yang dihasilkan koperasi 

0
,05 

4 0,
2 

 TOTAL PELUANG 0
,40 

 1,
45 

     

N
o. 

TREATHS S
KOR 

B
OBOT 

T
OTAL 

1
. 

Semakin banyaknya usaha swasta 
bergerak dibidang yang sama dengan 
koperasi namun dengan kualitas lebih unggul 
dari pada koperasi. 

0
,05 

2 0,
10 

2
. 

Masyarakat Ekonomi Asean yang 
berlaku tahun 2015 dimungkinkan akan 
membanjirnya produk produk dari negara 
Asean masuk di Indonesia termasuk di 
Banyuwangi 

0
,10 

1 0,
10 

3 Keterbatasan informasi pasar dan 
teknologi 

0
,05 

2 0,
10 

4 Kendala dalam akses permodalan 0
,20 

2 0,
40 

5 Kapasitas SDM yang relatif rendah 
disebabkan faktor budaya yang membatasi 
ruang geraknya dalam berorganisasi 

0
,15 

1 0,
15 

6 Belum dikenalnya keberadaan koperasi 
dikalangan masyarakat 

0
,05 

1 0,
05 

 TOTAL ANCAMAN 0
,60 

 0,
90 

 TOTAL 1
,00 

 0,
55 

SELISIH TOTAL KEKUATAN – TOTAL KELEMAHAN = 1,45 – 0,9= 0,55 
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III. (-,+)     I. (1,35;0,55) 
Ubah Strategi   Strategi 

         Progresif 

IV. (-,-)          II. (+,-) 
     Strategi         Diversifikasi   

       Defensif (Bertahan)       strategi 

 
 
 
 
 
 
        
     
             
 
 
 
3.  
4.  
 
 
         
      
      
 
 
 

5.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Diagram Cartesius Analisis SWOT Koperasi sektor Riil Banyuwangi 
 
Dari nilai total masing-masing faktor selain digambarkan dalam diagram SWOT juga 

digambarkan dalam rumusan matrik SWOT, dapat dilihat pada tabel berikut 
DIAGRAM MATRIK SWOT 

IFAS 
 
 

EFAS 

STRENGHS (S) 
 

WEAKNESSES (W) 
 

OPPORTUNITIES 
(O) 

 

STRATEGI SO 
= 2,10 + 1,45 
= 3,55 

STRATEGI WO 
= 0,75 + 1,45 
= 2,20 

TREATHS (T) 
 

STRATEGI ST 
= 1,45 + 0,90 
= 2,35 

STRATEGI WT 
= 0,75 + 0,90 
= 1,65 

 
Dari perhitungan diatas menunjukkan bahwa dari keempat strategi yang mempunyai 

nilai terbesar adalah strategi SO dengan nilai 3,55. 
 
 
 
 
 
 

BERBAGAI PELUANG 
1,45 

 

KELEMAHAN 
INTERNAL 

0,75 

KEKUATAN 
INTERNAL 

2,10 

BERBAGAI ANCAMAN 
0,90 
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4.  PENUTUP 
 
4.1. Kesimpulan 
       Dari analisis SWOT telah 

mendapatkan beberapa strategi bagi 
Koperasi Sektor Riil di Kabupaten 
Banyuwangi, Strategi tersebut adalah 
sebagai berikut: 

1) Strategi SO yaitu strategi 
yang menggabungkan antara variabel 
kekuatan dengan variabel peluang. 
a. Koperasi dapat dikembangkan baik dari 

segi jumlah koperasi, jumlah modal 
usaha, jenis koperasi, maupun jumlah 
anggota dengan dukungan pemerintah 

b. Meningkatkan produktivitas dan 
kualitas produk yang dihasilkan agar 
mempunyai daya saing yang 
kuat.melaui pelatihan- pelatihan 

c. Melakukan pelatihan-pelatihan agar 
SDM yang dimiliki dapat meningkat 
kemampuan dalam pengelolaan 
koperasi 

d. Melakukan pelatihan-pelatihan agar 
SDM ysng dimiliki dapat meningkat 
dalam kemampuan penguasaan 
teknologi informasi 

2) Strategi WO yaitu strategi 
yang menggabungkan antara variabel 
kelemahan dengan variabel peluang 
a. Lebih aktif untuk mengakses dana 

pinjaman dengan bunga rendah dari 
pemerintah 

b. Melakukan pelatihan-pelatihan untuk 
meningkatkan penguasaan teknologi 
informasi bagi pengelola koperasi. 

c. Melakukan pelatihan-pelatihan 
mengenai kemampuan manajemen 
pengelolaan koperasi  

d. Meningkatkan berbagai kerjasama 
dengan pihak swasta maupun BUMN. 

e. Melakukan pelatihan-pelatihan untuk 
meningkatkan kualitas produk yang 
dihasilkan koperasi. 

f. Secara berkala dilakukan pembinaan 
terhadap pengelola koperasi agar 
kepercayaan anggota terhadap 
pengelola tetap terjaga. 

3) Strategi ST yaitu strategi 
yang menggabungkan antara variabel 
kekuatan dengan variabel ancaman 
a. Melakukan pelatihan-pelatihan untuk 

meningkatkan kualitas produk-produk 
koperasi. 

b. Melalui legalitas yang dimiliki sebagian 
besar koperasi, diharapkan lebih aktif 
lagi mengakses dana dari pemerintah 
maupun pihak lain. 

c. Melakukan pelatihan-pelatihan bagi 
pengelola koperasi untuk 
meningkatkan kemampuan manajerial 
pengelolaan koperasi. 

d. Melakukan pelatihan-pelatihan 
mengenai teknologi informasi bagi 
pengola koperasi, agar dapat 
mengakses peluang pasar dan 
meningkatkan kemampuan 
penguasaan teknologi. 

e. Lebih mensosialisaikan lagi tentang 
keberadaan dan kegunaan koperasi 
bagi kesejahteraan masyarakat 

4) Strategi WT yaitu strategi 
yang menggabungkan antara variabel 
kelemahan dengan variabel ancaman 
a. Meningkatkan kemampuan SDM 

pengelola koperasi agar mampu 
bersaing dengan pihak swasta melalui 
pelatihan-pelatihan. 

b. Meningkatkan kemampuan SDM 
pengelola koperasi dibidang teknologi 
informasi melalui pelatihan-pelatihan. 

c. Meningkatkan kemampuan koperasi 
untuk mengakses dana pinjaman lunak 
baik dari pemerintah maupun dari pihak 
lain. 

d. Meningkatkan kualitas dan kuantitas 
produk yang dihasilkan koperasi agar 
mampu bersaing di pasar. 

e. Meningkatkan inovasi dan kreatifitas 
agar produk koperasi diminati oleh 
pasar 

f. Meningkatkan kerjasama dengan 
berbagai pihak. 
 

4.2. Rekomendasi. 
       Berdasarkan perhitungan 

kuantitatif baik itu dengan grafik maupun 
dengan perhitungan maka ditemukan 
strategi yang paling tepat untuk Koperasi 
sektor riil di Kabupaten Banyuwangi 
adalah strategi SO yaitu: 
a. Koperasi dapat dikembangkan baik dari 

segi jumlah koperasi, jumlah modal 
usaha, jenis koperasi, maupun jumlah 
anggota dengan dukungan pemerintah 

b. Meningkatkan produktivitas dan 
kualitas produk yang dihasilkan agar 
mempunyai daya saing yang 
kuat.melaui pelatihan- pelatihan 
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c. Melakukan pelatihan-pelatihan 

agar SDM yang dimiliki dapat 
meningkat kemampuan dalam 
pengelolaan koperasi 

 
d. Melakukan pelatihan-pelatihan 

agar SDM ysng dimiliki dapat 
meningkat dalam kemampuan 
penguasaan teknologi informasi 
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