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RINGKASAN 
 
Usaha Kecil dan Menengah (UKM) mempunyai peran yang cukup besar dalam 

pembangunan ekonomi nasional, hal ini terlihat dari kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto 
(PDB) Indonesia yang terus meningkat setiap tahunnya.  

Namun di tengah perjalanannya, pengembangan usaha Pengrajin Sepatu Sandal tidak 
berjalan dengan optimal. Padahal, jika kita cermati lebih jauh, pengembangan usaha ini dapat 
berkontribusi besar terhadap pembangunan daerah dan pengentasan kemiskinan dengan cara 
mengurangi pengagguran dan pemberdayaan masyarakat. 

Memperhatikan latar belakang tersebut, peneliti mencoba melakukan sebuah penelitian 
untuk menjawab permasalahan (a) Bagaimana penerapan strategi pemasaran yang telah 
dilakukan oleh para Pengrajin Sepatu Sandal di daerah Ciomas Kabupaten Bogor, (b) Kekuatan, 
Kelemahan, Peluang dan Hambatan yang secara riil dimiliki dan dihadapi oleh para Pengrajin 
Sepatu Sandal Ciomas Kabupaten Bogor tersebut serta (c) Strategi Pemasaran seperti apa yang 
memungkinkan untuk diterapkan dan meningkatkan omzet penjualan produk para Pengrajin 
Sepatu Sandal Ciomas Kabupaten Bogor. 

Hasil penelitian menunjukkan beberapa faktor internal yang menjadi Faktor Kekuatan para 
Pengrajin Sepatu Sandal Ciomas Bogor adalah (a) Produk berkualitas, (b) Harga Bersaing dan (c) 
Sepatu yang dihasilkan unik dan Kreatif. Sedangkan yang menjadi Faktor Kelemahan adalah (a) 
Manajemen Keuangan tidak teratur, (b) Manajemen Persediaan Bahan Baku tidak teratur, (c) 
Pengawasan proses produksi dan kualitas kurang, (d) Tempat bekerja kurang nyaman, (e) 
Teknologi minimal dan (f) Perhitungan harga pokok produksi kurang akurat. Beberapa faktor 
eksternal yang menjadi Faktor Peluang yang bisa dimanfaatkan oleh para Pengrajin Sepatu 
Sandal Ciomas Bogor adalah (a) Produk dikenal masyarakat, (b) Ketersediaan sumber daya 
manusia, (c) Lokasi dekat Pemasok, (d) Memiliki sistem pemasaran terpusat, (e) Tempat 
penjualan strategis dan (f Memiliki banyak relasi. 

Dengan menggunakan Analisis SWOT Strategi Pengembangan yang bisa dilakukan oleh 
para Pengrajin adalah a. Peningkatan kreatifitas dalam membuat model sepatu sandal, sehingga 
semakin beraneka ragam bentuk dan modenya, b. Optimalisasi jaringan / saluran pemasaran 
melalui pembangunan kerjasama dengan sesama Pengrajin atau Pengusaha dan Pemasar 
lainnya, c. Memperluas jaringan relasi pemasaran, d. Pemanfaatan website atau email sebagai 
sarana promosi dan pemasaran (pengembangan E-Commerce), e. Mengalokasikan dana dari 
hasil penjualan untuk meningkatkan teknologi produksi yang dipergunakan, f. Bekerjasama dalam 
rangka optimalisasi Koperasi yang telah dibentuk sehingga mampu menyediakan bahan baku dan 
modal kerja serta mampu mengkoordinir distribusi produk jadi dan g. Para Pengrajin bekerjasama 
untuk membangun kekuatan bersama sehingga bisa saling menutupi atau mengeliminir 
kelemahan. 

Lalu selanjutnya berdasarkan analisis EFAS dan IFAS, para Pengrajin Sepatu Sandal 
Ciomas Bogor berada pada kuadran V. Dua strategi yang bisa dilakukan pada posisi stabil adalah 
melakukan kegiatan penetrasi pasar dan langkah penyempurnaan strategi pengembangan 
produknya untuk mempertahankan dan memelihara kinerja yang sudah dicapai. Peningkatan 
kreatifitas dalam pembuatan sepatu sandal menjadi sangat diperlukan sehingga model sepatu 
sandal yang diproduksi lebih bervariasi. Keanekaragaman produk menjadi salah satu strategi 
dalam memikat minat dari para konsumen, sehingga diperoleh peningkatan omzet penjualan. Di 
samping itu, penetrasi pasar harus dilakukan secara intensif. Konsumen yang dihadapi oleh para 
Pengrajin adalah konsumen yang sensitif akan harga. Strategi penetrasi pasar menjadi langkah 
terbaik untuk menggaet konsumen dengan karakterisrik tersebut. Karena dalam langkah tersebut 
akan dipergunakan strategi penetapan harga yang relatif terjangkau dan menarik bagi konsumen. 
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PENDAHULUAN 
 
1.1  Latar Belakang  

Usaha Kecil dan Menengah (UKM) mempunyai peran yang cukup besar dalam 
pembangunan ekonomi nasional, hal ini terlihat dari kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto 
(PDB) Indonesia yang terus meningkat setiap tahunnya. Berdasarkan hasil survei dan perhitungan 
Badan Pusat Statistik (BPS), kontribusi UKM terhadap PDB (tanpa migas) pada Tahun 1997 
tercatat sebesar 62,71 persen dan pada Tahun 2002 kontribusinya meningkat menjadi 63,89 
persen.  Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2008 menunjukkan, sektor UKM 
dapat menyerap tenaga kerja sebanyak 91 juta orang (97,3 persen) dan mampu menyumbang 
PDB Rp 2.121,31 triliun (53,6 persen). Sumbangan UMKM terhadap ekspor Indonesia juga tidak 
disangsikan lagi, mencapai Rp 142,8 triliun (20,02 persen) dengan total nilai investasi Rp 462 
triliun (47 persen) pada 2007. Tidak bisa dibantah bahwa usaha mikro, kecil, dan menengah 
(UMKM) memiliki peranan yang sangat penting dalam perekonomian Nasional.  

Diharapkan peranan pemerintah maupun masyarakat perlu memberikan perhatian yang 
besar untuk mendorong pengembangannya. Pengembangan UKM melalui pendekatan 
pemberdayaan usaha, perlu memperhatikan aspek sosial dan budaya di masing-masing daerah, 
mengingat usaha kecil dan menengah pada umumnya tumbuh dari masyarakat secara langsung. 
Di samping itu upaya pengembangan UKM dengan mensinergikannya dengan industri besar 
melalui pola kemitraan, juga akan memperkuat struktur ekonomi baik nasional maupun daerah. 
Partisipasi pihak terkait atau stakeholders perlu terus ditumbuhkembangkan lainnya agar UKM 
betul-betul mampu berkiprah lebih besar lagi dalam perekonomian nasional. 

Namun di tengah upaya pengembangan yang dilakukan pemerintah tersebut, mayoritas 
UKM berada pada kondisi yang tidak ideal, dimana UKM tidak mengalami perkembangan yang 
signifikan dan tidak jauh berbeda kondisinya ketika awal didirikan. Hanya sedikit saja UKM yang 
mampu berkembang menjadi usaha besar. Hal itu disebabkan UKM masih memiliki kelemahan 
dan kendala. 

  
1.2 Perumusan Masalah 

Hasil survei awal merumuskan ada beberapa permasalahan yang terjadi dan perlu 
dilakukan penelitian pada UKM-UKM pengrajin sepatu Ciomas di Kabupaten Bogor yang berkaitan 
dalam bidang strategi pemasaran. Adapun beberapa permasalahan tersebut adalah:  
1. Pola pemasaran yang dilakukan para Pengrajin cenderung konvensional. Bahkan cenderung 

dilakukan secara pasif. Mayoritas para Pengrajin menunggu order dari pengusaha atau 
pedagang sepatu-sandal. Jika tidak ada order dari para pengusaha tersebut, mereka tidak 
melakukan produksi. Di sisi lain, potensi pasar masih banyak yang belum digarap dan terbuka 
luas. 

2. Keuntungan dari penjualan produk sepatu-sandal lebih banyak dinikmati oleh para pedagang. 
Sedangkan para Pengrajin relatif memperoleh keuntungan yang lebih kecil. 

Memperhatikan kelemahan yang ada, para Pengrajin Sepatu-Sandal di Ciomas Kabupaten 
Bogor secara umum belum menerapkan strategi pemasaran untuk memasarkan produk yang 
dihasilkan. Bahkan mayoritas, para Pengrajin tidak melakukan upaya pemasaran yang terpadu 
yang mampu meningkatkan omzet penjualan produknya. Sehingga cenderung, kondisi para 
Pengrajin tidak sesuai yang diharapkan.  Jika para Pengrajin Sepatu Sandal Ciomas memiliki dan 
menerapkan strategi pemasaran yang baik, tentunya optimalisasi produksi dan penjualan akan 
dapat tercapai. Berawal dari strategi pemasaran itulah, hasil produksi para Pengrajin dapat 
diketahui dan dikenal oleh calon konsumen yang pada akhirnya akan meningkatkan omzet 
penjualan produk sepatu sandal. Guna menjawab wacana tersebut, penulis melakukan penelitian 
terhadap strategi pemasaran para Pengrajin Sepatu-Sandal di Ciomas Kabupaten Bogor dengan 
merumuskan identifikasi masalah atas penelitian ini sebagai berikut : 
1. Bagaimana penerapan strategi pemasaran yang telah dilakukan oleh para Pengrajin Sepatu 

Sandal di daerah Ciomas Kabupaten Bogor 
2. Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Hambatan yang secara riil dimiliki dan dihadapi oleh para 

Pengrajin Sepatu Sandal Ciomas Kabupaten Bogor tersebut 
3. Strategi Pemasaran seperti apa yang memungkinkan untuk diterapkan dan meningkatkan 

omzet penjualan produk para Pengrajin Sepatu Sandal Ciomas Kabupaten Bogor 
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TINJAUAN PUSTAKA  

2.1  Manajemen Strategi  
2.1.1 Pengertian Manajemen Strategi 

Manajemen Strategi adalah “Suatu proses yang senantiasa berkesinambungan dan terus 
berulang-ulang yang diarahkan kepada pemeliharaan suatu organisasi sebagai salah satu 
kesatuan yang serasi dan seirama dengan lingkungannya demi tercapainya suatu keunggulan 
bersaing yang berkelanjutan.” 
 
2.1.2 Kekuatan-kekuatan yang mempengaruhi Persaingan Industri 

Elemen-elemen yang secara langsung berpengaruh terhadap perusahaan antara lain 
pesaing, nasabah dan pemasok.  Keadaan persaingan dalam suatu industri tergantung pada 5 
(lima) kekuatan pokok persaingan antara lain  (Porter, 1994) : 
1. Ancaman pendatang baru       

Dapat diartikan bahwa kemungkinan perusahaan  memasuki suatu industri akan dihadapkan 
pada dua faktor yaitu suatu hambatan memasuki industri (barriers to entry) dan reaksi dari 
perusahaan yang sudah ada.  

2. Ancaman produk pengganti 
Ancaman produk pengganti akan menjadi kekuatan jika konsumen dihadapkan pada biaya 
peralihan (switching cost) dan jika produk pengganti tersebut mempunyai harga yang lebih 
murah atau kualitasnya sama bahkan lebih tinggi dari produk-produk suatu industri.  

3. Kekuatan tawar-menawar pembeli 
Pada kondisi ini pembeli akan meminimumkan biaya dengan berusaha meminta kualitas 
produk yang lebih tinggi, pelayanan yang lebih baik dan harga yang lebih murah. Kondisi 
tersebut akan menyebabkan persaingan yang kuat di antara perusahaan yang ada dalam 
suatu industri yang sama.  

4. Kekuatan tawar-menawar pemasok 
Pemasok dapat menekan perusahaan yang ada dalam suatu industri dengan cara menaikkan 
harga serta menurunkan kualitas produk yang dijualnya. Jika perusahaan tidak dapat menutupi 
kenaikan biayanya melalui struktur harganya, maka kemampuan laba perusahaan tersebut 
dapat menurun karena tindakan pemasok tersebut.    

5. Persaingan di antara perusahaan dalam industri 
Hal ini dapat terjadi karena satu atau lebih pesaing merasakan adanya tekanan atau melihat 
peluang untuk memperbaiki posisi.  

 
2.1.3 Tahap-tahap Manajemen Strategi 

1) Analisis Lingkungan   
Keberhasilan strategi pemasaran banyak ditentukan oleh kepekaan dalam 
mengantisipasi perubahan lingkungan usaha, baik lingkungan internal maupun eksternal 
perusahaan. Untuk itu analisis internal dan eksternal ini menjadi penting karena akan 
diketahui faktor-faktor yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi 
aktivitas perusahaan dalam mencapai tujuan. Dengan mengetahui faktor-faktor internal 
dan eksternal, maka manajemen dapat memberikan aksi dan reaksi yang sesuai dan 
proporsional untuk menciptakan keunggulan bersaing yang berkesinambungan. 

2) Menentukan dan Menetapkan Arah Organisasi 
Setelah menganalisa lingkungan eksternal dan internal, diharapkan kita sudah memiliki 
gambaran tentang posisi perusahan dalam persaingan. Kita mampu mendefinisikan 
keunggulan, kelemahan, peluang dan ancaman yang dihadapi. Berdasarkan informasi ini 
selanjutnya ditentukan dan ditetapkan kearah mana perusahan akan diarahkan. Biasanya 
ada dua indikator utama yang digunakan untuk menentukan arah organisasi. Pertama 
adalah misinya berfungsi sebagai Raison d’Etre, menjelaskan mengapa organisasi 
tersebut ada, selanjutnya adalah tujuan yang merefleksikan target yang akan dicapai oleh 
organisasi. Selain itu di dalam tahap ini juga akan dicoba diawali dengan strategi 
arsitektur dan didorong oleh strategi interen. 
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3) Formulasi Strategi 
Formulasi Strategi merupakan suatu proses manajemen strategi untuk mencapai tujuan 
perusahaan. Proses tersebut diawali dari penyusunan pernyataan misi perusahaan, 
selanjutnya adalah menentukan tujuan jangka panjang, dan tahapan terakhir adalah 
menentukan strategi yang dipilih di antara alternatif strategi yang tersedia (David, 1997).  
Adapun strategi yang dipilih oleh perusahaan, maka ada hal-hal yang harus dilakukan 
oleh perusahaan demi keberhasilan strategi tersebut.  

4) Implementasi Strategi 
Tahap ini melibatkan strategi yang muncul dalam tahap sebelumnya. Kemudian strategi 
tersebut dikembangkan secara logis dalam bentuk tindakan. Agar penerapkan strategi 
organisasi sukses, manajer harus memiliki gagasan yang jelas tentang isu-isu yang 
berbeda dan bagaimana cara mengatasinya. Dalam tahap ini masalah struktur 
organisasi, budaya perusahaan dan pola kepemimpinan akan dibahas secara lebih 
mendalam. 

5) Pengendalian Strategi 
Pengendalian strategi adalah suatu jenis khusus dari pengendalian organisasi yang 
berfokus pada pemantauan dan pengevaluasian manajemn strategi dengan maksud 
untuk memperbaiki dan memastikan bahwa system tersebut berfungsi sebagaimana 
mestinya. Oleh karena itu maka strategi pemasaran sifatnya berkesinambungan. 

 
2.1.5 Analisa Lingkungan 

Lingkungan pemasaran suatu perusahaan terdiri atas para pelaku dan kekuatan-kekuatan 
yang mempengaruhi kemampuan manajemen pemasaran dalam mengembangkan dan 
mempertahankan transaksi yang sukses dalam hubungannya dengan para nasabah sasarannya. 
Para pelaku lingkungan perusahaan tersebut terdiri atas lingkungan mikro dan lingkungan makro. 
A.  Analisis Lingkungan Eksternal         

Lingkungan eksternal suatu perusahaan dapat diklasifikasikan ke dalam 2 (dua) bagian, yaitu 
lingkungan eksternal mikro atau industri di mana perusahaan tersebut berkompetisi dan 
lingkungan ekternal makro (Hill, 1989).  
- Lingkungan Eksternal Mikro 

- Lingkungan Eksternal Makro  
 
B.  Analisis Lingkungan Internal 

Analisis lingkungan internal adalah suatu proses untuk mengukur faktor-faktor internal 
perusahaan seperti pemasaran dan distribusi, penelitian dan pengembangan, produksi dan 
operasi, sumber daya perusahaan dan sumber daya manusia, serta keuangan dan akuntansi, 
guna mengetahui kekuatan dan kelemahan perusahaan (Jauch dan Glueck, 1999). 
 

2.2 Pengertian Usaha Kecil dan Menengah (UKM)  
Usaha Kecil dan Menengah (UKM), sebagaimana yang tecantum dalam Undang-undang 

(UU) No. 9 tahun 1995, adalah kegiatan ekonomi rakyat yang memiliki kekayaan bersih paling 
banyak Rp. 200 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau yang memliki hasil 
penjualan tahunan paling banyak 1 milyar dan milik warga negara Indonesia.  

Masih dalam Undang-undang tersebut, Usaha kecil menengah (UKM) terbagi ke dalam dua 
kriteria:  
1. Sektor industri, memiliki total aset paling banyak Rp. 5 milyar, dan 
2. Sektor non industri memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 600 juta tidak termasuk tanah 

dan bangunan tempat usaha, dan memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 3 milyar  
Inpres No. 10 tahun 1999 mendefinisikan usaha menengah adalah usaha yang memiliki 

kriteria–kriteria berikut: memiliki kekayaan bersih lebih besar dari 200 juta sampai dengan paling 
banyak 10 milyar, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, milik warga Negara 
Indonesia. Berdiri sendiri dan bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang 
dimiliki, dikuasai atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha besar. 
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Berbentuk usaha orang perorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum dan badan usaha 
yang berbadan hukum.  

Pengertian atau definisi UKM di atas merupakan definisi yang dipergunakan dan 
dikembangkan di Indonesia. Namun jika kita mencermati negara lain, akan kita peroleh 
pemahaman bahwa UKM memiliki definisi yang berbeda. Akan tetapi. dalam definisi tersebut tetap 
mencakup dan membahas aspek penyerapan tenaga kerja dan aspek pengelompokan 
perusahaan ditinjau dari jumlah tenaga kerja yang diserap dalam kelompok perusahaan tersebut 
(range of the member of employes), misalnya usaha kecil di United Kingdom adalah suatu usaha 
bila jumlah karyawannya antara 1-200 orang; di Jepang antara 1-300 orang; di USA antara 1-500 
orang.  

Berdasarkan keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan (1997) kriteria industri kecil 
adalah industri dengan nilai investasi parusahaan seluruhnya sampai 200 juta rupiah, tidak 
termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, dan pemiliknya adalah warga Negara Indonesia. 
Berdasarkan keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan 1999, nilai investasi perusahaan 
industri yang seluruhnya sampai dengan satu miliar rupiah tidak termasuk tanah dan bangunan 
tempat usaha, kewenangan pembinaannya berada pada direktorat Jenderal Industeri kecil dan 
Dagang Kecil (Depperindag, 2000)  

Badan Pusat Statistik (BPS) mengklasifikasikan Industri kecil Indonesia dalam tiga kategori, 
yaitu:  
1.  Industri yang berskala besar dengan jumlah pekerja paling sedikit 50 orang.  
2.  Industri yang berskala sedang dengan jumlah pekerja 20 sampai 49 orang.  
3.  Industri yang berskala kecil dengan jumlah pekerja 5 sampai 19 orang.  
 
2.3 Analisis SWOT Matrik 

Alat yang dipakai untuk menyusun faktor-faktor strategis perusahaan adalah matrik SWOT. 
Matrik ini dapat menggambarkan secara jelas bagaimana peluang dan ancaman eksternal yang 
dihadapi perusahaan dapat disesuaikan dengan kekuatan dan kelemahan yang dimilikinya. Matrik 
ini dapat menghasilkan empat set kemungkinan alternatif strategis. 

Ancaman (Threat) yaitu kecenderungan yang tidak menguntungkan dan mengancam 
kedudukan perusahaan apabila tidak diantisipasi dengan aktivitas pemasaran yang terpadu. 
Peluang (Opportunity), yaitu suatu perusahaan harus mengukur kekuatan dan kelemahan 
bisnisnya untuk meraih peluang yang sesuai dan sukses karena didukung kerjasama antar bagian 
perusahaan itu sendiri. 

Kelemahan (Weakness), yaitu suatu kelemahan-kelemahan yang ada dalam perusahaan 
yang perlu dirinci dan selanjutnya diatasi sebelum perusahaan tersebut terjun ke persaingan. Jika 
mungkin kelemahan yang ada dihilangkan dengan nilai lebih yang dimiliki perusahaan. Kekuatan 
(Strenght), yaitu suatu perusahaan sebaiknya melihat kekuatan yang dimilikinya meskipun 
kekuatan tersebut tidak sepenuhnya merupakan keunggulan bersaing. Yang penting bagi 
perusahaan adalah memiliki kekuatan yang relatif lebih besar dibanding pesaing. 
Rangkuti (2001:18-19) menyatakan bahwa analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor 
secara sistematik untuk merumuskan strategi, analisis ini didasarkan pada logika yang dapat 
memaksimalkan kekuatan (strength) dan peluang (opportunities), namun secara bersamaan dapat 
meminimalkan kelemahan (weaknesses) dan ancaman (threaths). 
Analisis SWOT mempertimbangkan faktor lingkungan internal strengthsdan weaknesses serta 
lingkungan eksternal opportunities dan threats yng dihadapi. 
Analisis SWOT membandingkan antara faktor-faktor internal dan eksternal sehingga dari analisis 
tersebut dapat diambil suatu keputusan strategi (Marimin, 2004: 58). Menurut Kuncoro (2006: 51), 
pada dasarnya alternatif strategi yang diambil harus diarahkan pada usaha untuk menggunakan 
kekuatan dan memperbaiki kelemahan, memanfaatkan peluang-peluang, serta mengantisipasi 
ancaman. 

Selanjutnya Rangkuti (2001: 21) menyatakan bahwa proses penyusunan perencanaan 
strategis melalui tiga tahap analisis yaitu tahap pengumpulan data, tahap analisis dan tahap 
pengambilan keputusan. Tahap pengumpulan data merupakan suatu kegiatan pengumpulan data 
tetapi juga merupakan suatu kegiatan pengklasifikasian dan pra analisis, pada tahap ini data 
dibedakan menjadi dua yaitu data eksternal dan data internal. Model yang digunakan dalam tahap 
ini terdiri dari tiga yaitu matrik faktor strategi eksternal, matrik faktor strategi internal dan matrik 
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profil kompetitif. Matrik faktor strategi ekternal akan diketahui dengan menyusun EFAS (ekternal 
strategic factors analysis summary), sedangkan matrik faktor strategi internal dapat diketahui 
dengan menyusun IFAS (internal strategic factors analysis summary). Tahap Analisis dapat 
dimulai setelah faktor-faktor strategis diketahui melalui EFAS dan IFAS, maka disusunlah matrik 
SWOT, seperti berikut : 

 
 

Gambar 3.1 Diagrams Matriks SWOT dan Kemungkinan Strategi yang Sesuai 
 

2.4 Penelitian Terdahulu 
Laswati (2009) dalam penelitiannya tentang analisis tingkat keuntungan dan 

penyerapan tenaga kerja pada industri kecil sandal di Kabupaten Bogor menyimpulkan bahwa 
berdasarkan hasil analisis SWOT, hal yang menjadi faktor kekuatan industri kecil sandal itu 
adalah potensi pekerja yang cukup baik karena keterampilan dan pengalaman, ketepatan 
waktu dalam menyelesaikan pesanan, hubungan baik dengan grosir atau pedagang dan 
kualitas yang cukup baik. Faktor kelemahan industri kecil sandal adalah kapasitas produksi 
yang terbatas, faktor pekerja yang tidak selalu bersedia bekerja secara optimal, saluran 
pemasaran yang tergantung pada agen (grosir) dan modal yang kecil. Faktor peluang yang 
dapat membuat industri kecil sandal berkembang adalah pasar yang selalu tersedia, lokasi 
strategi yang strategis karena berada di dekat pasar bogor yang merupakan pusat grosir 
sandal dan sepatu, dan adanya perdagangan bebas antar Negara. Sedangkan faktor 
ancaman industri kecil sandal adalah krisis global yang membuat daya beli menurun, 
kebijakan pemerintah yang menaikkan harga bahan bakar, sehingga membuat harga bahan 
baku naik, dan peraturan pemerintah yang kurang mendukung industri kecil sandal. 
 

METODOLOGI PENELITIAN 
 
4.1    Metode yang Digunakan 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survey, dengan mengambil 
kasus pada UKM-UKM pengrajin sepatu yang berada di Ciomas, Kabupaten Bogor. Metode 
survey adalah pengamatan atau penyelidikan yang kritis untuk mendapatkan keterangan yang baik 
terhadap suatu persoalan tertentu di dalam daerah atau lokasi tertentu, atau suatu studi ekstensif 
yang dipolakan untuk memperoleh informasi-informasi yang dibutuhkan (Moehar Daniel, 2002). 
Sampel dipilih secara acak (simple random sampling) terhadap beberapa UKM di wilayah Ciomas 
Kabupaten Bogor. Data dari Deperindag menunjukkan bahwa jumlah UKM Pengrajin Sepatu 
sandal di Ciomas Kabupaten Bogor adalah sebanyak 2.073 UKM. Dengan menggunakan rumus 
slovin, maka data akan diperoleh  dari 30 UKM sebagai sampel. 
4.2 Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer dan sekunder. Data primer 
diperoleh dari pengamatan langsung dan wawancara dilengkapi dengan kuesioner kepada UKM-
UKM pengrajin sepatu di Ciomas. Pengamatan langsung dilakukan untuk melihat keadaan yang 
sebenarnya mengenai UKM-UKM pengrajin sepatu di Ciomas, terutama yang berkaitan dengan 
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penerapan strategi pemasaran UKM-UKM tersebut. Wawancara dilakukan kepada para pengrajin 
sepatu. Sedangkan data sekunder diperoleh dari perpustakaan, media masa, internet dan hasil 
riset serta tulisan-tulisan yang berkaitan dengan judul penelitian ini. 
4.3 Tempat dan Waktu Penelitian  

Obyek penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah Para Pengrajin Sepatu 
Sandal yang berdomisili di Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Penelitian 
ini dilaksanakan pada bulan Juli 2010 hingga November 2010 meliputi kegiatan pengumpulan 
data, pengolahan data, hingga penulisan laporan penelitian ini. 
4.4. Metode Analisis  

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis SWOT untuk 
menjelaskan faktor internal dan faktor eksternal yang berpengaruh dalam pengembangan usaha 
industri kerajinan sepatu. 

Analisis SWOT merupakan alat analisis yang dapat digunakan untuk menyusun strategi 
pengembangan usaha berdasarkan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang dimiliki 
oleh suatu perusahaan. Analisis SWOT (Strength, Weakness, Opportunity, and Threat) dilakukan 
untuk menjawab tujuan dan maksud penelitian tentang strategi pengembangan yang perlu 
diterapkan untuk meningkatkan kinerja usaha kerajinan sepatu. 

Menurut Rangkuti (2006) Kekuatan dan kelemahan merupakan faktor internal, yakni hal-hal 
yang berasal dari dalam diri sendiri. Sedangkan peluang dan ancaman merupakan faktor 
eksternal, yakni faktor luar yang banyak mempengaruhi kinerja usaha kerajinan sepatu. 

 
Gambar 4.1. Diagram Analisis SWOT 

Penjelasan:  
Kuadran 1 : ini merupakan situasi yang sangat menguntungkan. Perusahaan tersebut memiliki 
peluang dan kekuatan sehingga dapat memanfaatkan peluang yang ada. Strategi yang harus 
diterapkan dalam kondisi ini adalah mendukung kebijakan pertumbuhan yang agresif.  
Kuadran 2 : meskipun menghadapai berbagai ancaman, perusahaan masih memiliki kekuatan dari 
segi internal. Strategi yang harus diterapkan adalah menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan 
peluang jangka panjang dengan cara strategi diversifikasi (produk/pasar).  
Kuadran 3 : perusahaan menghadapi peluang pasar yang sangat besar, tetapi dilain pihak, 
perusahaan menghadapi beberapa kendala atau kelemahan internal. Fokus strategi perusahaan 
adalah meminimalkan masalah-masalah internal perusahaan sehingga dapat merebut peluang 
pasar yang lebih baik.  
Kuadran 4 : merupakan situasi yang sangat tidak menguntungkan, perusahaan tersebut 
menghadapi berbagai ancaman dan kelemahan internal 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
5.1    Gambaran Umum Usaha Kerajinan Sandal Sepatu di Kabupaten Bogor  

Pengrajin Sepatu Sandal di Bogor muncul pertama kali sekitar tahun 1920-an di daerah 
Ciomas. Sejak tahun 1920 sampai dengan tahun 1950 pembuatan sepatu masih merupakan 
pekerjaan yang dilakukan secara individu atau usaha rumah tangga (home industry), yang 
memproduksi sepatu kulit berkualitas tinggi. Saat itu, jumlah unit usaha baru berjumlah sekitar 20 
pelaku usaha. Para pengrajin sepatu Ciomas pertama kali mempelajari keahlian membuat sepatu 
dengan bekerja sebagai buruh di bengkel-bengkel sepatu di Jakarta. Lalu mereka pulang dengan 
berbekal keahlian yang diperolehnya, untuk mendirikan bengkel sepatu sendiri dan menjual 
produknya ke berbagai toko di Jakarta atau kota-kota lain di Jawa Barat. Awalnya mereka 
menjadikan industri ini sebagai upaya survive untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari.  

Awal tahun 1950-an, industri sepatu Ciomas berkembang pesat dengan semakin 
bertambahnya jumlah usaha rumah tangga yang bergerak di bidang sepatu. Seiring dengan 
perkembangan tersebut, didirikanlah sebuah bentuk usaha bersama dalam wadah PERSEBO 
(Perusahaan Sepatu Bogor). Koperasi ini beranggotakan para pengrajin sepatu yang melayani 
order untuk memenuhi kebutuhan sepatu militer, dan juga untuk membantu pemasaran produk-
produk bengkel disekitarnya. Persebo berperan penting dalam pertumbuhan pengrajin sepatu di 
desa-desa sekitar Ciomas, sampai ketika terjadi resesi ekonomi pada tahun 1960-an yang 
mengakibatkan perubahan-perubahan penting dalam struktur internal dan eksternal pada industri 
ini. Setelah akhir 1960-an struktur internal bisnis ini mengalami proses diferensiasi, yaitu dengan 
dilaksanakannya program stabilisasi ekonomi. Sejumlah pengrajin skala usaha rumah tangga 
mengembangkan bengkel mereka dengan mempekerjakan buruh.  

Di tahun 1970-an, pemilik modal besar mulai melibatkan diri dan memperkenalkan sistem 
pembayaran dengan menggunakan ”bon”. Kemudian pada tahun 1991 terbentuk kembali Koperasi 
Sepatu Perkasa Mas dan Koperasi Warga Sepatu Ciomas. Namun koperasi ini tidak berjalan 
sebagaimana yang diharapkan. Dari hasil wawancara dengan pemilik usaha, ketidakberhasilan 
koperasi sepatu tersebut disebabkan oleh faktor sumberdaya manusia yang terlibat dalam 
koperasi itu sendiri, baik pengurus maupun anggotanya. Sistem Permodalan yang berlaku pada 
UKM sepatu di daerah Ciomas sebagian besar adalah sistem bon putih, yaitu sistem kerjasama 
Produksi antara pihak pengusaha sepatu sebagai produsen dan pihak pemberi order (Grosir) 
sebagai konsumen. Sistem bon putih ini mampu memenuhi kekurangan pengusaha industri kecil 
sepatu-sandal di daerah Ciomas dalam hal permodalan dan bahan baku.  

Industri UKM sepatu-sandal pada umumnya menghasilkan sepatu-sandal dari bahan imitasi. 
Sebelumnya industri UKM sepatu ini menghasilkan sepatu kulit, tetapi karena tingginya permintaan 
terhadap bahan imitasi yang lebih lunak, maka industri UKM sepatu-sandal di Kecamatan Ciomas 
lebih banyak menggunakan bahan imitasi. Sepatu-sandal yang dihasilkan industri ini bermacam-
macam ukurannya, mulai dari yang kecil sampai yang besar untuk pria dan wanita. Sejak enam 
tahun terakhir ini sepatu dan sandal wanita merupakan produk yang paling banyak diminati dan 
paling banyak permintaannya, karena sesuai dengan perkembangan mode.  Pada saat musim 
ramai, menjelang Lebaran dan Natal seluruh bengkel sibuk menerima pesanan sepatu dan sandal 
dari konsumen (Grosir), dan biasanya pekerjaan dapat berlangsung dari pagi sampai larut malam, 
sedangkan bila tidak sedang ramai pekerjaan berlangsung dari pukul 08.00–16.00 petang. 
Dimusim-musim sepi, industri sepatu mengurangi tenaga kerjanya dan buruh-buruh mencari 
pekerjaan lain di sekitar daerah ciomas. Sistem upah yang berlaku didasarkan pada sistem 
borongan, dimana buruh dibayar berdasarkan jumlah sepatu yang dihasilkan (per kodi sepatu). 
Upah buruh bervariasi berdasarkan tingkat kesulitan pembuatan sepatu.  

Para pengusaha UKM sepatu di daerah Ciomas sebagian besar tidak memiliki sistem 
pencatatan dan pembukuan yang jelas, sehingga mereka tidak tahu secara pasti apakah mereka 
memperoleh untung atau mengalami kerugian. Industri kerajinan sepatu di Kecamatan Ciomas 
Kabupaten Bogor umumnya menghasilkan sepatu dan sandal dengan semua ukuran baik untuk 
pria maupun untuk wanita. Bahan baku yang digunakan untuk membuat sepatu dan sandal adalah 
kulit imitasi serta bahan lain yang digunakan yaitu lapis (AC), lateks, sol, tamsin, spon, hak, lem, 
tekson, dus, pengeras, pur Ce, benang, dll.  

Bahan-bahan ini diperoleh dari toko bahan di kota Bogor. Bagi pengusaha yang memiliki 
modal cukup, maka bahan baku dapat mereka peroleh sesuai dengan harga pasar, sedangkan 
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pengusaha yang lemah dalam hal permodalan, maka bahan baku mereka peroleh dengan modal 
kepercayaan dan kesepakatan dengan pihak Grosir, dengan sistem hubungan sub kontrak 
komersial atau sering disebut ”bon putih”. Selain sistem bon putih pembelian bahan baku juga 
biasa diberikan dengan sitem giro dengan tempo waktu satu bulan sampai dengan dua bulan, 
namun dengan menggunakan kedua sistem ini pengusaha sepatu akan sangat banyak 
memperoleh (charge) dan harga yang berlaku pun bukan lagi harga pasar, sehingga mereka akan 
sangat dirugikan.  

Dengan kedua sistem ini pengusaha diminta untuk memproduksi sepatu sesuai dengan 
model atau tipe yang ditentukan oleh pihak Grosir. Modal awal untuk mendapatkan bahan baku 
diberikan oleh pihak Grosir berupa selembar bon putih atau selembar giro dengan cap/identitas 
Grosir untuk dibelanjakan pada toko bahan yang telah ditentukan, dengan jumlah pesanan untuk 
satu minggu. Pemberian bon putih atau giro ini dihitung sebagai uang muka dari total pembayaran, 
yaitu sekitar 50 sampai 60 persen. Selanjutnya pengusaha akan memproduksi di bengkel miliknya 
dengan melibatkan tenaga kerja. Pada saat pengiriman barang, pihak grosir akan memberikan 
sejumlah uang untuk membayar tenaga kerja, dengan memperhitungkan modal awal yang telah 
diambil melalui bon putih atau giro, sisanya dibayar dengan menggunakan giro berjangka waktu 
satu atau dua bulan yang dapat ditukarkan dengan uang tetapi dengan potongan tertentu. Dengan 
demikian pengrajin/tenaga kerja juga akan bergantung pada jumlah pesanan yang diterima dari 
pihak grosir.  
5.2 Analisis Deskriptif 
5.2.1 Karakteristik Responden 

Dari hasil analisis terhadap data profil responden dan pola kerja pada usaha yang 
dikembangkan oleh para Pengrajin yang berhasil dikumpulkan di lapangan, terdapat 6 karakteristik 
responden yang terangkum dalam tabel berikut ini : 

Tabel 1 Ringkasan Karakteristik Responden 
No Karakteristik Uraian Presentase (%) 
1 Lamanya menjalankan Usaha < 5 tahun 10 
  6 – 10 tahun 30 
  11 – 15 tahun  30 
  16 – 20 tahun 10 
  21 – 25 tahun 17 
  26 – 30 tahun 3 

2 Sumber Modal Bisnis Mandiri Saja 10 
  Kerjasama Saja 7 
  Mandiri dan Kerjasama 83 

3 Distribusi Grosir Saja 13 
  Grosir & Toko Luar Kota 23 
  Grosir & Toko Dalam Kota 7 
  Grosir, Toko & End User  57 

4 Jumlah Karyawan < 5 orang 20 
  6 – 10 orang 57 
  11 – 15 orang 17 
  16 – 20 orang 3 
  21 – 25 orang 0 
  26 – 30 orang 3 

5 Jumlah Aset < Rp 10 juta 3 
  Rp 11 juta – Rp 20 juta 53 
  Rp 21 juta – Rp 30 juta 27 
  Rp 31 juta – Rp 40 juta 7 
  > Rp 50 juta 7 

6 Omset per bulan < Rp 15 juta 3 
  Rp 15 juta – Rp 20 juta 37 
  Rp 21 juta – Rp 30 juta 7 
  Rp 31 juta – Rp 40 juta 27 
  Rp 41 juta – Rp 50 juta 3 
  Rp 51 juta – Rp 60 juta 10 
  > Rp 60 juta 13 

Sumber : Output SPSS hasil olahan Peneliti 
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5.2.2 Profil Responden 
5.2.2.1 Lamanya menjalankan Usaha 

Berdasarkan hasil pengumpulan data di lapangan, dari total 30 orang responden, terdapat 3 
orang (10%) Pengrajin yang telah menjalankan usahanya kurang dari sama dengan 5 tahun. Lalu 
terdapat 9 orang responden atau 30% yang menjawab 6 – 10 tahun dan 11 – 15 tahun. 
Selanjutnya 3 orang responden (10%) menjawab telah 16 – 20 tahun menjalankan usaha tersebut, 
5 orang responden atau 17% yang menjalankan usaha selama 21 – 25 tahun dan sisanya 1 orang 
(3%) mengaku telah menjalankan usaha lebih dari 26 tahun. Dengan demikian, dapat disimpulkan 
bahwa mayoritas responden dalam penelitian ini telah menjalankan usaha antara 6 tahun sampai 
dengan 10 tahun dan antara 11 tahun sampai dengan 15 tahun. 

Tabel 2 Lamanya Menjalankan Usaha 
LamanyaUsaha 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid <= 5 tahun 3 10.0 10.0 10.0 

6 - 10 tahun 9 30.0 30.0 40.0 

11 - 15 tahun 9 30.0 30.0 70.0 

16 - 20 tahun 3 10.0 10.0 80.0 

21 - 25 tahun 5 16.7 16.7 96.7 

26 - 30 tahun 1 3.3 3.3 100.0 

Total 30 100.0 100.0  
 
5.2.2.2 Sumber Modal  

Tabel di bawah ini menunjukkan bahwa Mayoritas Pengrajin memperoleh modal dari dua 
sumber secara bersamaan yaitu Modal Mandiri dan Modal hasil Kerjasama. Terdapat 25 
responden yang menjawab memperoleh modal kerja Mandiri dan Kerjasama atau 83%. Sisanya 3 
responden (10%) menggunakan modal Mandiri dan 2 responden (7%) menggunakan modal dari 
hasil kerjasama. 

Tabel 3 Sumber Modal 
 

SumberModal 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Mandiri Saja 3 10.0 10.0 10.0 

Kerjasama Saja 2 6.7 6.7 16.7 

Mandiri dan Kerjasama 25 83.3 83.3 100.0 

Total 30 100.0 100.0  
 
5.2.2.3 Distribusi Hasil Produksi  

Berdasarkan hasil pengumpulan data di lapangan, terdapat 4 orang (13%) Pengrajin yang 
mendistribusikan hasil produksinya melalui grosir saja, 6 responden (20%) mendistribusikan 
kepada grosir dan Toko Luar Kota, dan 2 responden (7%) mendistribusikan  ke grosir dan toko 
dalam kota. Sisanya 18 responden (60%) mendistribusikan kepada grosir, toko dan konsumen 
akhir. Dengan demikian, mayoritas responden menjawab untuk mendistribusikan hasil produksinya 
mereka menggunakan jalur melalui grosir, toko dan langsung ke konsumen akhir secara 
bersamaan. Mereka mencoba segala kemungkinan untuk optimalisasi distribusi produk, dengan 
harapan bahwa dapat diperoleh peningkatan omset penjualan. 
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Tabel 4 Distribusi Hasil Produksi  
Distribusi 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Grosir Saja 4 13.3 13.3 13.3 

Grosir & Toko Luar Kota 6 20.0 20.0 33.3 

Grosir & Toko Dalam Kota 2 6.7 6.7 40.0 

Grosir, Toko & End User 18 60.0 60.0 100.0 

Total 30 100.0 100.0  
 
5.2.2.3 Jumlah Karyawan  

Adapun untuk jumlah karyawan yang dipekerjakan para Pengrajin mayoritas berjumlah 6 – 
10 orang (57%). Jumlah karyawan ini seiring dengan tingkat produksi yang mampu dipenuhi dan 
permodalan yang dimiliki. Sedangkan responden yang lain menjawab hanya mempunyai karyawan 
kurang dari 5 orang sebanyak 6 responden (20%), 11 – 15 orang karyawan sebanyak 5 responden 
(17%), 16-20 orang karyawan hanya 1 responden (3%) dan 25 – 30 orang karyawan pun hanya 1 
responden en (3%) dan 25 – 30 orang karyawan pun hanya 1 responden (3%). 

Tabel 5 Jumlah Karyawan  
JumlahKaryawan 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid <= 5 orang 6 20.0 20.0 20.0 

6 - 10 orang 17 56.7 56.7 76.7 

11 - 15 orang 5 16.7 16.7 93.3 

16 - 20 orang 1 3.3 3.3 96.7 

25 - 30 orang 1 3.3 3.3 100.0 

Total 30 100.0 100.0  
 
5.2.2.4 Jumlah Aset  

Tabel di bawah ini memberikan gambaran bahwa dari 30 responden, hanya 2 responden 
(7%) yang memiliki aset kurang dari Rp 10 juta, 53% responden (16 orang) memilki aset Rp 11 
juta – Rp 20 juta, lalu 7 responden (23%) menjawab memiliki Rp 21 juta – Rp 30 juta, 3 responden 
(10%) beraset Rp 31 juta – Rp 40jutaberaset Rp 31 juta – Rp 40 juta, dan sisanya 2% (7 
responden) berasetkan lebih dari Rp 50 juta. Dengan demikian, mayoritas responden menjawab 
beraset Rp 11 juta – Rp 20 juta. 

 
Tabel 6 Jumlah Aset yang Dipergunakan 

 
JumlahAset 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid <= 10 juta 2 6.7 6.7 6.7 

11 - 20 juta 16 53.3 53.3 60.0 

21 - 30 juta 7 23.3 23.3 83.3 

31 - 40 juta 3 10.0 10.0 93.3 

>= 50 juta 2 6.7 6.7 100.0 

Total 30 100.0 100.0  
 
5.2.2.5 Omset per Bulan  

Tabel di bawah menunjukkan bahwa hanya 1 responden atau 3% yang menjawab memiliki 
omset per bulan sebanyak kurang dari Rp 15 juta. Selanjutnya, 11 responden (37%) beromset Rp 
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15 juta – Rp 20 juta, 5 responden (17%) beromset Ro 21 juta – Rp 30 juta, 6 responden (20%) 
beromset Rp 31 juta – Rp 40 juta, dan 1 responden (3%) menjawab beromset Rp 41 juta – Rp 50 
juta. Sisanya, 2 responden (7%) beromset Rp 51 juta – Rp 60 juta dan 4 responden (13%) 
beromset lebih dari Rp 60 juta. 

Tabel 7 Omset per Bulan  
OmsetperBulan 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid <Rp 15 juta 1 3.3 3.3 3.3 

Rp 15 juta - Rp 20juta 11 36.7 36.7 40.0 

Rp 21juta - Rp 30juta 5 16.7 16.7 56.7 

Rp 31 juta - Rp 40 Juta 6 20.0 20.0 76.7 

Rp 41 juta - Rp Rp 50 juta 1 3.3 3.3 80.0 

Rp 51 juta - Rp 60 juta 2 6.7 6.7 86.7 

> Rp 60juta 4 13.3 13.3 100.0 
Total 30 100.0 100.0  

 
1.2 Analisis SWOT 

Analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan 
strategi bisnis. Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (strength) 
dan peluang (opportunity), namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (weakness) 
dan ancaman (threats). Proses pengambilan keputusan strategis selalu berkaitan dengan 
pengembangan misi, tujuan, strategi, dan kebijakan yang diterapkan pada suatu bisnis. Dengan 
demikian perencana strategi (strategi planner) harus menganalisis faktor-faktor strategis bisnis 
(kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman) dalam kondisi yang ada saat ini.  
5.3.1 Faktor Kekuatan  

Faktor kekuatan merupakan faktor internal atau faktor yang berasal dari dalam perusahaan 
(bisnis) yang mampu mendukung perkembangan bisnis secara optimal jika potensi yang ada atau 
dimiliki dimaksimalisasikan. Adapun faktor kekuatan yang dimiliki oleh para Pengrajin Sepatu-
Sandal Kecataman Ciomas Bogor adalah sebagai berikut:  
1.  Produk yang dihasilkan berkualitas.  

Dalam pembuatan sepatu, para pengrajin memiliki pekerja yang sangat berpengalaman 
sehingga produk yang mereka hasilkan pun cukup berkualitas. Hal ini dapat terlihat dari antusias 
para pedagang atau grosir yang selalu memesan pembuatan sandal atau sepatu kepada para 
pengrajin di Kecamatan Ciomas Bogor.  
2.  Sepatu yang dihasilkan unik dan kreatif.  

Keunikan produk sepatu sandal yang dihasilkan Pengajin menjadi kunci utama dari produk 
sepatu yang berkualitas. Pada umumya usaha kerajinan sepatu di Ciomas cukup kreatif dalam 
membuat mode terbaru. Selain itu, para Pengrajin sangat aktif mencari trend terbaru dari mode 
sepatu yang sedang diminati dipasaran melalui media internet, majalah dan lain-lain.  
3.  Harga yang ditawarkan bersaing.  

Harga menjadi bagian dari produk yang sangat sensitif bagi konsumen. Harga seringkali 
dipergunakan sebagai alat persaingan oleh para pengusaha untuk menarik minat konsumen dan 
memenangkan persaingan. Harga sepatu dan sandal yang dijual oleh para Pengrajin di Ciomas 
hingga saat ini masih terjangkau konsumen sehingga hingga saat ini secara umum para Pengrajin 
masih mampu beroperasi karena penjualan yang cukup tinggi.  
 
5.3.2 Faktor Kelemahan  

Selain kekuatan seperti yang disebutkan di atas, para Pengrajin Sepatu Sandal Ciomas pun 
memiliki beberapa kelemahan, antara lain :  
1.  Manajemen keuangan belum teratur.  

Sistem pencatatan keuangan yang diterapkan oleh para Pengrajin Sepatu Sandal Ciomas 
relatif belum tertata rapi. Para Pengrajin tidak memiliki sistem pencatatan keuangan yang baik 
sehingga mereka tidak mengetahui secara pasti berapa rupiah keuntungan yang mereka peroleh 
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selama menjalankan usaha. Selain itu tidak ada pemisahan yang jelas antara pengeluaran pribadi 
dengan pengeluaran usaha yang menyebabkan usaha sulit berkembang. Sehingga pada kondisi 
tertentu, kebanyakan pengrajin mengalami penyusutan modal kerja yang ditanamkan pada usaha 
ini. 
2.  Manajemen persediaan bahan baku belum teratur.  

Kelemahan kedua yang dimiliki para pengrajin adalah tidak dimilikinya kemampuan untuk 
mengelola persediaan bahan baku yang sistematis. Padahal persediaan bahan baku memegang 
peranan penting dalam kelancaran proses produksi. Kecenderungan yang terjadi, para Pengrajin 
membeli bahan baku saat bahan baku tersebut dibutuhkan dan biasanya sering tidak sesuai 
dengan perhitungan yang matang. Jumlah pembelian hanya didasarkan pada perkiraan saja, tidak 
adanya perhitungan yang jelas mengenai berapa jumlah bahan baku yang betul-betul dibutuhkan. 
Akhirnya seringkali terjadi kelebihan baku maupun kekurangan bahan baku pada saat produksi 
sedang berlangsung, sehingga menganggu proses produksi, bahkan dapat memperlambat proses 
pemenuhan pesanan.  
3.  Kurangnya pengawasan proses produksi dan kualitas.  

Kontrol terhadap kualitas hanya dilakukan pada saat di awal pembuatan sampel saja. 
Selanjutnya pengerjaan diserahkan sepenuhnya kepada para pekerja. Kurangnya kontrol dalam 
proses produksi menyebabkan hasil produksi tidak sesuai yang diharapkan dan tidak sama 
kualitasnya.  
4.  Lahan kerja kurang luas dan kurang nyaman  

Mayoritas lahan yang digunakan dan dimiliki oleh para Pengrajin untuk tempat produksi 
merupakan rumah tempat sehari-hari pemilik usaha tinggal, sehingga luas tempat produksi sangat 
terbatas sekali dan menyebabkan suasana bekerja menjadi kurang nyaman. Kecenderungan yang 
terjadi adalah kinerja para pekerja tidak optimal. Apalagi jika kita kaitkan dengan tempat bekerja 
ergonomis, maka mayoritas tempat bekerja mereka tidak memenuhi persyaratan dimaksud. 
Bekerja dengan menjadikan lantai rumah sebagai tempat bekerja menjadi pemandangan sehari-
hari di tempat usaha mereka. 
5.  Teknologi minimal  

Teknologi yang digunakan untuk proses produksi sangat minimalis. Para Pengrajin melakukan 
proses produksi sepatu hanya menggunakan mesin-mesin sederhana, yaitu: mesin jahit standar 
dan mesin gerinda yang berasal dari rakitan mesin pompa air yang terkadang mengalami 
kerusakan.  
6.  Perhitungan harga pokok produksi kurang akurat  

Para Pengrajin hanya mengandalkan perhitungan kasar atau tidak menggunakan perhitungan 
usaha yang baik dalam berproduksi, sehingga tidak jarang biaya operasional yang dikeluarkan 
selama proses produksi tidak terhitung. Mereka menetapkan harga jual, hanya dengan 
membandingkan antara modal kerja yang dikeluarkan dan jumlah produk yang dihasilkan. 

Tabel 8 Kekuatan dan Kelemahan Pengrajin Sepatu Sandal 
NO KEKUATAN NO KELEMAHAN 
1 Produk yang dihasilkan 

berkualitas 
1 Manajemen Keuangan belum teratur 

2 Sepatu-Sandal yang dihasilkan 
unik dan kreatif 

2 Manajemen Persediaan Bahan Baku belum 
teratur 

3 Harga yang ditawarkan bersaing 3 Kurangnya pengawasan proses produksi dan 
kualitas 

  4 Lahan Kerja Kurang Luas & Kurang Nyaman 
  5 Teknologi Minimal / Sederhana 
  6 Perhitungan Harga Pokok Produksi Kurang 

Akurat 
5.3.3 Faktor Peluang  

Faktor peluang merupakan faktor eksternal perusahaan yang menjadi kesempatan bagi 
perusahaan untuk berkembang secara optimal. Untuk bisa memanfaatkannya dibutuhkan sumber 
daya yang handal. Beberapa peluang yang dimiliki oleh para Pengrajin adalah sebagai berikut:  
1.  Produk sudah dikenal masyarakat.  

Keunggulan produk yang dihasilkan oleh industri kerajinan sepatu di Ciomas adalah sudah 
dikenal oleh masyarakat luas. Sehingga tak jarang banyak pembeli yang datang dari luar kota 
Bogor yaitu Jabodetabek, Surabaya dan Bali.  
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2.  Ketersedian sumberdaya manusia  
Pekerja pada umumnya berasal dari warga sekitar tempat usaha sehingga pekerja bagi para 

Pengrajin mudah didapat dan pada umumnya mereka sudah terlatih sehingga tidak sulit untuk 
memberikan pengarahan kepada para pekerjanya.  
3.  Lokasi dekat dengan pemasok.  

Pada umumnya, lokasi usaha para pengrajin dekat dengan toko bahan sebagai pemasok 
bahan baku. Di kawasan Ciomas, toko bahan ini tersebar sepanjang jalan utama di Kecamatan 
Ciomas. Kedekatan lokasi dengan pemasok mempengaruhi pada tingkat persediaan bahan baku. 
Semakin dekat lokasi dengan pemasok akan semakin mudah dalam hal persediaan bahan baku.  
4.  Memiliki sistem pemasaran terpusat  

Industri kerajinan sepatu di Kecamatan Ciomas, sudah memiliki sentra penjualan (grosir) 
sepatu yaitu di dekat stasiun Bogor. Sehingga memudahkan untuk melakukan transaksi dagang 
dengan pedagang dan pelanggan.  
5.  Tempat penjualan strategis  

Tempat penjualan sangat penting dalam memasarkan suatu produk. Jika tempat penjualan 
semakin strategis, maka akan mudah memasuki pasar. Tempat yang dijadikan sebagai sentra 
penjualan kerajinan sepatu produksi para Pengrajin Ciomas berlokasi di dekat Stasiun Bogor, 
sehingga mempermudah konsumen yang ingin membeli sepatu. Kestrategisan lokasi penjualan ini 
memberi peluang bagi para pengrajin untuk menjual produk lebih optimal lagi. 
6.  Memiliki banyak relasi  

Grosir sepatu sandal telah memiliki relasi yang cukup luas, sehingga dapat membantu para 
pengrajin sepatu dalam memasarkan produknya. Rata-rata para pembeli berasal dari Jakarta, 
Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Surabaya dan Bali. Potensi yang sangat luar biasa untuk 
meningkatkan omzet penjualan. 
5.3.4 Faktor Ancaman  

Adapun faktor ancaman yang bersifat eksternal bagi perkembangan industri sepatu sandal 
para Pengrajin di Ciomas adalah sebagai berikut:  
1.  Sarana transportasi terbatas  

Akses jalan dari tempat produksi ke tempat grosir masih kurang mendukung. Sebagian besar 
bengkel atau tempat produksi para Pengrajin berlokasi di pemukiman pedesaan, sehingga alat 
transportasi yang diandalkan untuk mengirim barang adalah sepeda motor atau ojek motor.  
2.  Pesaing dari dalam Negeri  

Pesaing pengrajin sepatu di Kecamatan Ciomas terdapat di beberapa tempat di Indonesia 
seperti para pengrajin sepatu di Bandung yang terkenal dengan sepatu Cibaduyutnya dan di 
daerah Sukabumi.  
3.  Pesaing dari luar Negeri  

Pesaing utama pengrajin sepatu di Ciomas adalah produk-produk sepatu dari luar negeri yang 
sudah menggunakan teknologi yang canggih sehingga dapat menghasilkan kualitas yang baik dan 
harga yang murah, seperti produk sepatu dari China yang harganya dapat lebih murah dengan 
kualitas yang cukup baik  
4.  Musim 

Pesanan usaha sepatu biasanya ramai hanya pada waktu-waktu tertentu. Misalnya saat 
Lebaran, Natal, dan menjelang perayaan tahun baru sedangkan pada bulan-bulan biasa pesanan 
sepatu sangat minim sekali.  
5.  Inflasi  

Faktor kenaikan setiap harga barang akan mempengaruhi daya beli masyarakat dan 
pengeluaran untuk pembelian bahan baku. Jika terjadi kenaikan sedikit saja pada harga barang 
maka akan berpengaruh pada biaya produksi.  
6.  Kekuatan daya tawar menawar grosir (pemasok bahan)  

Pemasok bahan baku memiliki kekuatan tawar menawar yang tinggi karena mereka 
menguasai pasar dan memiliki modal yang banyak, sehingga pengrajin sepatu yang memiliki 
keterbatasan modal harus mengikuti harga yang ditetapkan oleh pemasok bahan baku.  
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Tabel 9 Peluang dan Ancaman Pengrajin Sepatu Sandal 
No Peluang No Ancaman 
1 Produk sudah dikenal masyarakat  1 Sarana transportasi terbatas  
2 Ketersedian sumberdaya manusia  2 Pesaing dari dalam Negeri  
3 Lokasi dekat dengan pemasok.  3 Pesaing dari luar Negeri  
4 Memiliki sistem pemasaran terpusat  4 Musim.  
5 Tempat penjualan strategis  5 Inflasi  
6 Memiliki banyak relasi  6 Kekuatan daya tawar menawar grosir (pemasok 

bahan)  
5.4  Strategi Pengembangan Usaha Pengrajin Sepatu Berdasarkan Analisis SWOT  

Dengan melihat faktor kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman pada bisnis Pengrajin 
Sepatu Sandal Ciomas Bogor, dapat dirumuskan beberapa strategi pengembangan usaha 
tersebut.  
                             
                 FAKTOR  
                INTERNAL 
 
 
 
 
 
     FAKTOR  
  EKSTERNAL 

 
KEKUATAN 

 
1. Produk berkualitas 
2. Harga Bersaing 
3. Sepatu yang dihasilkan unik dan Kreatif 

 
KELEMAHAN 

 
1. Manajemen Keuangan tidak teratur 
2. Manajemen Persediaan Bahan Baku 

tidak teratur 
3. Pengawasan proses produksi dan 

kualitas kurang 
4. Tempat bekerja kurang nyaman 
5. Teknologi minimal 
6. Perhitungan harga pokok produksi 

kurang akurat 
 

 
PELUANG 

 
1. Produk dikenal 

masyarakat 
2. Ketersediaan 

sumber daya 
manusia 

3. Lokasi dekat 
Pemasok 

4. Memiliki sistem 
pemasaran 
terpusat 

5. Tempat penjualan 
strategis 

6. Memiliki banyak 
relasi 
 

 
STRATEGI SO 

 
1. Pemerintah dapat membantu Pengrajin 

Sepatu Sandal dengan memfasilitasi jalur 
distribusi yang baru 

2. Kreatifitas dalam membuat model sepatu 
sandal ditingkatkan, sehingga semakin 
beraneka ragam bentuk dan modenya 

3. Optimalisasi jaringan / saluran 
pemasaran 

4. Memperluas jaringan relasi pemasaran 
5. Pemanfaatan website atau email sebagai 

sarana promosi dan pemasaran 
(pengembangan E-Commerce) 

 
STRATEGI WO 

 
1. Pemerintah memfasilitasi para 

Pengrajin dengan mengadakan 
pelatihan tentang manajemen 
keuangan, manajemen bisnis dan 
manajemen persediaan 

2. Mengalokasikan dana untuk 
meningkatkan teknologi produksi 
yang dipergunakan 

3. Pemerintah memberi bantuan 
pengembangan teknologi produksi  
 

 

 
ANCAMAN 

 
1. Kekuatan daya 

tawar pemasok 
bahan 

2. Sarana 
Transportasi 
Terbatas  

3. Musim 
4. Pesaing dari luar 

negeri 
5. Pesaing dari dalam 

negeri 
6. Inflasi 

 

 
STRATEGI ST 

 
1. Pemerintah dapat membantu Pengrajin 

Sepatu Sandal dengan membatasi impor 
sepatu 

2. Optimalisasi Koperasi yang telah 
dibentuk sehingga mampu menyediakan 
bahan baku dan modal kerja serta 
mampu mengkoordinir distribusi produk 
jadi 

3. Pemerintah memfasilitasi Promosi produk 
pada masa-masa penjualan tidak ramai 
dengan mengadakan event pameran 
atau yang sejenisnya. 

 

 
STRATEGI WT 

 
1. Pemerintah mengeluarkan regulasi 

dan kebijakan yang mendukung 
peningkatan dan pengembangan 
produksi para Pengrajin  

2. Para Pengrajin bekerjasama untuk 
membangun kekuatan bersama 
sehingga bisa saling menutupi atau 
mengeliminir kelemahan. 

Gambar 5.1 Matriks strategi pengembangan usaha Pengrajin Sepatu Sandal berdasarkan Analisis SWOT 
 
Berdasarkan analisis dengan menggunakan matriks SWOT, yang dilakukan dengan 

membandingkan faktor Peluang dan Kekuatan (Strategi SO), Peluang dan Kelemahan (Strategi 
WO), Kekuatan dan Ancaman (Strategi ST) serta Kelemahan dan Ancaman (Strategi WT), yang 
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dapat dilihat pada gambar di atas, dapat dimunculkan beberapa strategi pengembangan usaha 
pengrajin sepatu-Sandal yang bisa dilakukan oleh Pengrajin, Pemerintah dan beberapa 
stakeholdernya.  

Strategi Pengembangan yang bisa dilakukan oleh para Pengrajin :  
1. Peningkatan kreatifitas dalam membuat model sepatu sandal, sehingga semakin beraneka 

ragam bentuk dan modenya 
2. Optimalisasi jaringan / saluran pemasaran melalui pembangunan kerjasama dengan sesama 

Pengrajin atau Pengusaha dan Pemasar lainnya. 
3. Memperluas jaringan relasi pemasaran 
4. Pemanfaatan website atau email sebagai sarana promosi dan pemasaran (pengembangan E-

Commerce) 
5. Mengalokasikan dana dari hasil penjualan untuk meningkatkan teknologi produksi yang 

dipergunakan 
6. Bekerjasama dalam rangka optimalisasi Koperasi yang telah dibentuk sehingga mampu 

menyediakan bahan baku dan modal kerja serta mampu mengkoordinir distribusi produk jadi 
7. Para Pengrajin bekerjasama untuk membangun kekuatan bersama sehingga bisa saling 

menutupi atau mengeliminir kelemahan. 
Strategi Pengembangan Industri Kerajinan Sepatu Sandal yang bisa dilakukan oleh 

Pemerintah :  
1. Pemerintah dapat membantu Pengrajin Sepatu Sandal dengan memfasilitasi jalur distribusi 

yang baru 
2. Pemerintah memfasilitasi para Pengrajin dengan mengadakan pelatihan tentang manajemen 

keuangan, manajemen bisnis dan manajemen persediaan 
3. Pemerintah memberi bantuan pengembangan teknologi produksi  
4. Pemerintah dapat membantu Pengrajin Sepatu Sandal dengan membatasi impor sepatu 
5. Pemerintah memfasilitasi Promosi produk pada masa-masa penjualan tidak ramai dengan 

mengadakan event pameran atau yang sejenisnya. 
6. Pemerintah mengeluarkan regulasi dan kebijakan yang mendukung peningkatan dan 

pengembangan produksi para Pengrajin.  
 
Dari berbagai strategi pengembangan tersebut, kita dapat menentukan prioritas strategi. 

Untuk menetapkannya perlu dibuat matriks Internal Eksternal Pengrajin Sepatu Sandal Ciomas. 
Tabel 10 Penggunaan Faktor Kritis Internal Eksternal  

Pengrajin Sepatu Sandal Ciomas Bogor  
 

Faktor Kritis Bobot Peringkat Skor 

Faktor Internal 
Kekuatan : 
1. Mutu Produk 
2. Harga Bersaing 
3. Produk Unik dan Kreatif 
Kelemahan : 
1. Pengawasan Proses Produksi 
2. Mnj Keuangan belum Teratur 
3. Tempat Kerja Kurang Nyaman 
4. Mnj Persediaan Bahan Baku 
5. Perhitungan HPP 
6. Teknologi Minimal 

 
 

0,14 
0,12 
0,12 

 
0,09 
0,12 
0,09 
0,11 
0,11 
0.11 

 
 

4 
3 
4 
 
2 
2 
1 
2 
2 
1 

 
 

0,54 
0,35 
0,48 

 
0,18 
0,24 
0,09 
0,22 
0,23 
0,11 

Total Skor 1,00  2,43 
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Faktor Eksternal 
Peluang : 
1. Produk dikenal masyarakat 
2. Ketersediaan SDM 
3. Lokasi dekat Pemasok 
4. Sistem Pemasaran Terpusat 
5. Tempat Penjualan Strategis 
6. Banyak Relasi 
Ancaman : 
1. Pesaing Dalam Negeri 
2. Sarana Transportasi Terbatas 
3. Pesaing Luar Negeri 
4. Inflasi 
5. Musim 
6. Kekuatan Daya Tawar Grosir 
 

 
 
0,11 
0,09 
0,08 
0,07 
0,07 
0.09 

 
0.08 
0,10 
0,08 
0,08 
0,08 
0,07 

 
 

3 
3 
4 
3 
4 

2.5 
 

1.5 
2 
2 

1.5 
1.75 

1 

 
 

0,34 
0,27 
0,33 
0,21 
0,29 
0,22 

 
0,11 
0,20 
0,15 
0,12 
0,14 
0,07 

 

            Total Skor 1,00  2,46 

        Sumber : (data diolah dengan mengacu pada David 2009) 

Setelah skor akhir diperoleh, langkah selanjutnya adalah memasukkan angka 
tersebut ke dalam Matrik Internal Eksternal untuk menentukan posisi perusahaan. Apabila 
posisi sudah diketahui, maka penyusunan formulasi strategi dapat segera dilakukan. 
Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel berikut : 

 
Tabel  11 Penggunaan Matrik Internal Eksternal. 

 

Berdasarkan hasil analisis internal diperoleh skor tertimbang 2,43 sedangkan dari 
hasil analisis eksternal diperoleh skor tertimbang 2,46 Maka gabungan dari faktor internal 
dan faktor eksternal (Tabel IFAS dan EFAS) tersebut  memperlihatkan posisi obyek yang 
sedang diteliti yaitu para Pengrajin Sepatu Sandal Ciomas berada pada ruang V yaitu 
Stabilitas (Menjaga dan Mempertahankan).  

Selanjutnya dari hasil tersebut dapat ditentukan strategi yang layak ditawarkan untuk 
posisi stabil tersebut yaitu para Pengrajin Sepatu Sandal Ciomas dapat melakukan 
kegiatan penetrasi pasar dan langkah penyempurnaan  strategi pengembangan 
produknya untuk mempertahankan dan memelihara kinerja yang sudah dicapai. 
Peningkatan kreatifitas dalam pembuatan sepatu sandal menjadi sangat diperlukan 
sehingga model sepatu sandal yang diproduksi lebih bervariasi. Keanekaragaman produk 
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menjadi salah satu strategi dalam memikat minat dari para konsumen, sehingga diperoleh 
peningkatan omzet penjualan. 

Di samping itu, penetrasi pasar harus dilakukan secara intensif. Konsumen yang 
dihadapi oleh para Pengrajin adalah konsumen yang sensitif akan harga. Strategi 
penetrasi pasar menjadi langkah terbaik untuk menggaet konsumen dengan karakterisrik 
tersebut. Karena dalam langkah tersebut akan dipergunakan strategi penetapan harga 
yang relatif terjangkau dan menarik bagi konsumen. 

 
BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 
 
6.1   Kesimpulan 

Beberapa kesimpulan yang dapat ditarik dari pembahasan di atas adalah sebagai berikut : 
1. Beberapa faktor internal yang menjadi Faktor Kekuatan para Pengrajin Sepatu Sandal Ciomas 

Bogor adalah (a) Produk berkualitas, (b) Harga Bersaing dan (c) Sepatu yang dihasilkan unik 
dan Kreatif. Sedangkan yang menjadi Faktor Kelemahan adalah (a) Manajemen Keuangan 
tidak teratur, (b) Manajemen Persediaan Bahan Baku tidak teratur, (c) Pengawasan proses 
produksi dan kualitas kurang, (d) Tempat bekerja kurang nyaman, (e) Teknologi minimal dan 
(f) Perhitungan harga pokok produksi kurang akurat 

2. Beberapa faktor eksternal yang menjadi Faktor Peluang yang bisa dimanfaatkan oleh para 
Pengrajin Sepatu Sandal Ciomas Bogor adalah (a) Produk dikenal masyarakat, (b) 
Ketersediaan sumber daya manusia, (c) Lokasi dekat Pemasok, (d) Memiliki sistem 
pemasaran terpusat, (e) Tempat penjualan strategis dan (f Memiliki banyak relasi. 

3. Adapun Strategi Pengembangan yang bisa dilakukan oleh para Pengrajin :  
a. Peningkatan kreatifitas dalam membuat model sepatu sandal, sehingga semakin 

beraneka ragam bentuk dan modenya 
b. Optimalisasi jaringan / saluran pemasaran melalui pembangunan kerjasama dengan 

sesama Pengrajin atau Pengusaha dan Pemasar lainnya. 
c. Memperluas jaringan relasi pemasaran 
d. Pemanfaatan website atau email sebagai sarana promosi dan pemasaran 

(pengembangan E-Commerce) 
e. Mengalokasikan dana dari hasil penjualan untuk meningkatkan teknologi produksi yang 

dipergunakan 
f. Bekerjasama dalam rangka optimalisasi Koperasi yang telah dibentuk sehingga mampu 

menyediakan bahan baku dan modal kerja serta mampu mengkoordinir distribusi produk 
jadi 

g. Para Pengrajin bekerjasama untuk membangun kekuatan bersama sehingga bisa saling 
menutupi atau mengeliminir kelemahan. 

4. Strategi Pengembangan Industri Kerajinan Sepatu Sandal yang bisa dilakukan oleh 
Pemerintah :  
a. Pemerintah dapat membantu Pengrajin Sepatu Sandal dengan memfasilitasi jalur 

distribusi yang baru 
b. Pemerintah memfasilitasi para Pengrajin dengan mengadakan pelatihan tentang 

manajemen keuangan, manajemen bisnis dan manajemen persediaan 
c. Pemerintah memberi bantuan pengembangan teknologi produksi  
d. Pemerintah dapat membantu Pengrajin Sepatu Sandal dengan membatasi impor sepatu 
e. Pemerintah memfasilitasi Promosi produk pada masa-masa penjualan tidak ramai dengan 

mengadakan event pameran atau yang sejenisnya. 
f. Pemerintah mengeluarkan regulasi dan kebijakan yang mendukung peningkatan dan 

pengembangan produksi para Pengrajin.  
5. Berdasarkan analisis EFAS dan IFAS, para Pengrajin Sepatu Sandal Ciomas Bogor berada 

pada kuadran V. Dua strategi yang bisa dilakukan pada posisi stabil adalah melakukan 
kegiatan penetrasi pasar dan langkah penyempurnaan strategi pengembangan 
produknya untuk mempertahankan dan memelihara kinerja yang sudah dicapai. 
Peningkatan kreatifitas dalam pembuatan sepatu sandal menjadi sangat diperlukan 
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sehingga model sepatu sandal yang diproduksi lebih bervariasi. Keanekaragaman 
produk menjadi salah satu strategi dalam memikat minat dari para konsumen, 
sehingga diperoleh peningkatan omzet penjualan. Di samping itu, penetrasi pasar 
harus dilakukan secara intensif. Konsumen yang dihadapi oleh para Pengrajin adalah 
konsumen yang sensitif akan harga. Strategi penetrasi pasar menjadi langkah terbaik 
untuk menggaet konsumen dengan karakterisrik tersebut. Karena dalam langkah 
tersebut akan dipergunakan strategi penetapan harga yang relatif terjangkau dan 
menarik bagi konsumen. 

 
6.2   Saran  

Adapun saran yang bisa disampaikan untuk berbagai pihak agar pengembangan usaha para 
Pengrajin Sepatu Sandal di Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor adalah sebagai berikut : 
1. Pemeritah hendaknya mampu memberikan perhatian optimal terhada pengembangan usaha 

para Pengrajin Sepatu Sandal tersebut. Jika usaha tersebut mampu berkembang dengan 
sukses, maka akan menjadi sumber PAD bagi Pemerintah setempat, di samping mampu 
mengurangi pengangguran di masyarakat. 

2. Inovasi dan Peningkatan Kualitas produk harus menjadi mainstream para Pengrajin di 
Kabupaten Ciomas. Karena dengan kedua hal tersebut mereka mampu meningkatkan dan 
mengembangkan usahanya. 

3. Perlu dioptimalkan koperasi yang telah dibentuk sehingga mampu menyediakan bahan baku 
yang murah bagi para Pengrajin Sepatu Sandal Ciomas. Tentunya, untuk berkembang, 
diperlukan dukungan penuh dari Dinas UKM dan Koperasi serta para Pengrajin. Sehingga 
diharapkan mampu membangun sebuah kekuatan industri lokal yang go internasional. 

4. Kelengkapan administratif terkait operasionalisasi usaha Pengrajin hendaknya dapat 
dilakukan sebaik mungkin, sehingga muncul kemudahan dalam mengakses sentra bisnis dan 
sumber permodalan usaha. 

5. Untuk penelitian selanjutnya, hendaknya dapat ditentukan sample penelitian yang digunakan 
dengan menetapkan secara cluster, sehingga setiap desa terwakili sebagai responden dan 
sampel yang diteliti. Harapannya, data yang digunakan dan diproses memiliki tingkat validitas 
yang lebih tinggi. Di samping itu, matriks BCG dan Matriks SPACE dapat digunakan sebagai 
alat untuk menganalisis di samping Matriks SWOT dan EFAS – IFAS. 
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