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SARI 
 

Syaifuddin, Tsalis. 2011. Formulasi Strategi pada Primer Koperasi Produsen 
Tempe Tahu Indonesia (PRIMKOPTI) Semarang Barat. Skripsi. Sarjana 
Pendidikan. Jurusan Pendidikan Ekonomi. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri 
Semarang. Dibimbing oleh Drs. ST Sunarto, M.S. dan Prof. Dr. Rusdarti, M.Si. 
 
Kata Kunci : Primkopti, Identifikasi Lingkungan, Formulasi Strategi. 
 

Primer Koperasi Produsen Tempe dan Tahu Indonesia (PRIMKOPTI) 
Semarang Barat merupakan koperasi primer bagi para pengrajin tempe dan tahu di 
Kota Semarang yang memiliki fungsi utama sebagai penyedia kedelai bagi 
anggotanya. Selain fluktuasi harga, PRIMKOPTI Semarang Barat juga 
menghadapi indikasi penurunan jumlah dan loyalitas anggota serta potensi pasar 
yang belum dimasuki di tengah situasi persaingan yang sangat ketat. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengidentifikasi lingkungan internal yang menjadi kekuatan dan 
kelemahan serta lingkungan eksternal yang menjadi peluang dan ancaman 
kemudian merumuskan alternatif strategi yang dapat diterapkan untuk 
mengembangkan usaha oleh PRIMKOPTI Semarang Barat. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber data dalam 
penelitian ini adalah dokumen dan arsip, informan, dan aktivitas usaha kemudian 
dihimpun dengan metode kajian dokumentasi, wawancara semi terstruktur, 
observasi, dan kuesioner. Untuk membuktikan keabsahan data digunakan teknik 
trianggulasi metode dan sumber. Dalam penelitian ini menggunakan metode 
deskriptif dan alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini meliputi Matriks 
IFE (Internal Factor Evaluation), Matriks EFE (External Factor Evaluation), 
Matriks IE (Internal External), Matriks SWOT (Strengths, Weakness, 
Opportunities, Threats) dan Arsitektur Strategi. 

Berdasarkan hasil identifikasi faktor internal dan analisis matrik IFE maka 
kekuatan yang dimiliki secara berturut-turut dari yang terbesar antara lain 1) 
PRIMKOPTI Semarang Barat sebagai satu-satunya distributor kedelai berbentuk 
koperasi di Kota Semarang Barat, 2) pengurus berpengalaman, 3) memiliki USP 
yang berkembang sangat baik, 4) fasilitas yang memadai, 5) letak kantor dan 
gudang yang strategis dan 6) memiliki hubungan baik dengan pemerintah & 
KOPTI lain. Sedangkan kelemahannya secara berturut-turut dari yang paling 
lemah yaitu 1) kurangnya loyalitas anggota, 2) belum menggunakan sistem 
informasi manajemen secara terpadu, 3) biaya usaha yang relatif tinggi, 4) tidak 
melakukan riset serta 5) anggota kurang merasakan manfaat berkoperasi setelah 
tidak bekerjasama dengan BULOG. Berdasarkan hasil identifikasi lingkungan 
eksternal dan analisis matriks EFE maka peluang yang dihadapi secara berturut-
turut dimulai dari yang terbesar antara lain 1) Pembeli utama merupakan anggota 
koperasi yang memiliki identitas ganda, 2) laju pertumbuhan ekonomi Jawa 
Tengah yang semakin meningkat, 3) pembinaan dan pelatihan koperasi & UKM 
oleh pemerintah, 4) peningkatan konsumsi kedelai nasional dan 5) 
berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi. Sedangkan ancamannya 
secara berturut-turut dari ancaman terbesar adalah 1) persaingan harga di pasar 
kedelai, 2) harga kedelai berfluktuasi, 3) penyimpangan paradigma masyarakat 
Indonesia terhadap koperasi, 4) impor kedelai semakin meningkat, 5) importir 
kedelai memiliki kekuatan tawar menawar yang sangat kuat, serta 6) tidak ada 
hambatan masuk untuk pesaing baru. 

PRIMKOPTI Semarang Barat diharapkan dapat mensosialisasikan strategi 
dan program yang telah dirumuskan kepada seluruh komponen, serta perlu juga 
adanya komitmen dan konsistensi sehingga pada pelaksanaannya sebaiknya 
diikuti dengan evaluasi secara bertahap. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Kedelai merupakan salah satu pangan strategis bagi bangsa Indonesia, 

Namun dari lima komoditas pangan utama yaitu beras, jagung, kedelai, gula dan 

daging sapi, kedelai merupakan komoditas dengan proyeksi pertumbuhan 

produksi paling kecil, yaitu hanya 0,19 persen per tahun, sebaliknya konsumsi 

diproyeksikan akan naik jauh lebih cepat yaitu 2,36 persen per tahun, artinya 15 

kali lebih cepat dibanding produksi (Balitbangtan, 2005: 21). Simatupang, et al. 

(2005: 181) memproyeksikan konsumsi kedelai terlihat bahwa total kebutuhan 

terus mengalami peningkatan dari 2,35 juta ton pada tahun 2009 menjadi 2,71 juta 

ton pada tahun 2015 dan 3,35 juta ton pada tahun 2025 (Tabel 1.1). Jika sasaran 

produktivitas rata-rata nasional 1,5 ton/ha bisa dicapai, maka kebutuhan areal 

tanam diperkirakan sebesar 1,81 juta ha pada tahun 2015 dan 2,24 juta ha pada 

tahun 2025. 

Tabel 1.1. Proyeksi Konsumsi Kedelai di Indonesia Tahun 2009-2025 

Tahun Konsumsi/cap 
(Kg/Th) 

Proyeksi Penduduk 
(000 jiwa) 

Pertumbuhan 
Penduduk (%) 

Total konsumsi 
(000 ton) 

2009 9,67 242.835 1,49 2,349 
2010 9,77 246.380 1,46 2,407 
2011 9,87 249.903 1,43 2,466 
2012 9,97 253.402 1,40 2,525 
2013 10,07 256.874 1,37 2,585 
2014 10,17 260.316 1,34 2,646 
2015 10,27 263.726 1,31 2,708 
2016 10,37 267.102 1,28 2,770 
2017 10,47 270.440 1,25 2,833 
2018 10,58 273.740 1,22 2,896 
2019 10,68 276.997 1,19 2,960 
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Tahun Konsumsi/cap 
(Kg/Th) 

Proyeksi Penduduk 
(000 jiwa) 

Pertumbuhan 
Penduduk (%) 

Total konsumsi 
(000 ton) 

2020 10,79 280.210 1,16 3,024 
2021 10,90 283.377 1,13 3,089 
2022 11,01 286.494 1,10 3,154 
2023 11,12 289.559 1,07 3,219 
2024 11,23 292.571 1,04 3,286 
2025 11,34 295.526 1,01 3,352 

Sumber: Simatupang et al. (2005: 181) 

Berita resmi Badan Pusat Statistik (BPS) No.43/07/Th.XIII, 1 Juli 2010 

mengenai produksi padi, jagung, dan kedelai [angka tetap (ATAP) tahun 2009 dan 

angka ramalan (ARAM) II tahun 2010] menyatakan bahwa produksi kedelai tahun 

2009 (ATAP) sebesar 974,51 ribu ton biji kering, meningkat sebanyak 198,80 ribu 

ton (25,63 persen) dibandingkan tahun 2008. Sedangkan produksi kedelai tahun 

2010 (ARAM II) diperkirakan sebesar 927,38 ribu ton biji kering, menurun 

sebanyak 47,13 ribu ton (4,84 persen) dibandingkan tahun 2009. Penurunan 

produksi diperkirakan terjadi karena penurunan luas panen seluas 44,35 ribu 

hektar (6,14 persen), sedangkan produktivitas diperkirakan mengalami kenaikan 

sebesar 0,19 kuintal/hektar (1,41 persen). Data tersebut dapat menunjukkan bahwa 

jumlah produksi kedelai di Indonesia mengalami fluktuasi. Hal ini menyebabkan 

Indonesia menggantungkan kebutuhan kedelainya dari pasokan impor. 

Dari Tabel 1.2 dapat dilihat bahwa produksi kedelai mengalami penurunan 

hingga hanya 0,672 juta ton pada tahun 2003. Artinya dalam 11 tahun produksi 

kedelai merosot mencapai 64 persen. Sebaliknya konsumsi kedelai cenderung 

semakin meningkat sehingga impor kedelai juga mengalami peningkatan 

mencapai 1,307 juta ton pada tahun 2004 artinya hampir dua kali produksi 

nasional (Atman, 2009: 39). 
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Tabel 1.2. Neraca Produksi, Konsumsi, dan Perdagangan Kedelai di Indonesia 

(1990 s/d 2004) 

Tahun 
Produksi 
(000 ton) 

Konsumsi 
(000 ton) 

Defisit 
(000 ton) 

Impor 
(000 ton) 

Ekspor 
(000 ton) 

Net Impor 
(000 ton) 

1990 1.487 2.028 541 541 0,24 541 
1991 1.555 2.228 673 673 0,27 672 
1992 1.870 2.560 690 694 3,91 690 
1993 1.709 2.431 723 724 0,75 723 
1994 1.565 2.365 800 800 0,03 800 
1995 1.680 2.287 607 607 0,08 607 
1996 1.517 2.263 746 746 0,24 746 
1997 1.357 1.973 616 616 0,01 616 
1998 1.306 1.649 343 343 0,00 343 
1999 1.383 2.684 1.301 1.301 0,02 1.302 
2000 1.018 2.294 1.276 1.278 0,52 1.277 
2001 827 1.960 1.133 1.136 1,19 1.135 
2002 673 2.017 1.344 1.365 0,24 1.365 
2003 672 2.016 1.343 1.193 0,43 1.192 
2004 707 2.015 1.307 1.307 0,00 1.307 

Pertum. 
(%) 

-5,17 -0,05 6,51 6,50 - 6,51 

Sumber : Simatupang et al. (2005: 176) 

Dibalik hal tersebut, kedelai telah menjadi bagian makanan sehari-hari 

bangsa Indonesia selama lebih dari 200 tahun. Saat ini sebagian besar kedelai 

yang dikonsumsi masyarakat telah melalui proses pengolahan. Proses pengolahan 

telah merubah bahan baku kedelai menjadi berbagai produk pangan olahan. 

Pengolahan kedelai dapat dikelompokan menjadi dua macam yaitu dengan 

fermentasi dan tanpa fermentasi (Kasryno et.al., 1985: 41). Pengolahan melalui 

fermentasi akan menghasilkan kecap, oncom, tauco, dan tempe. Sedangkan 

bentuk olahan tanpa melalui fermentasi adalah yuba, sere, susu kedelai, tahu, 

tauge, dan tepung kedelai. Sebagian besar masyarakat Indonesia menyukai bentuk 
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olahan kedelai berupa tempe dan tahu. Sebanyak 50% (lima puluh persen) kedelai 

dikonsumsi dalam bentuk tempe, 40% (empat puluh persen) dalam bentuk tahu 

dan 10% (sepuluh persen) dalam bentuk olahan lain (Made Astawan, 2003 dalam 

http://www.gizi.net.). Hal ini didukung juga oleh peningkatan konsumsi kedelai 

per kapita pada tahun 2003 – 2007 (Tabel 1.3) yang mengindikasikan bahwa tahu 

dan tempe semakin dipilih masyarakat untuk dikonsumsi. 

Tabel 1.3. Konsumsi Penduduk Indonesia Terhadap Berbagai Pangan Sumber 

Protein Tahun 2003-2007 

Kelompok Pangan 
Konsumsi (Kilogram/Kapita/Tahun) 

2003 2004 2005 2006 2007 

Kacang tanah 0.57  0.66 0.69 0.49 0.74 

Kacang hijau 0.65 0.63 0.66 0.52 0.58 

Kedelai 6.93  7.22 7.78 8.31 8.62 

Kacang lainnya 0.16 0.16 0.18 0.11 0.17 

Jagung 2.83 3.16 3.32 3.04 4.21 
Sumber : Badan Ketahanan Pangan (2007) Diolah 

Beberapa faktor penting yang menyebabkan produk olahan kedelai ini 

dipilih untuk dikonsumsi oleh masyarakat ialah kandungan gizi tempe dan tahu. 

Tempe dan tahu diakui sebagai pangan yang bernilai gizi tinggi oleh dunia 

internasional (Hermana, 1985: 451). Zat gizi utama tempe dan tahu ialah protein 

dengan kandungan protein pada tempe dan tahu secara berturut-turut ialah 18,3 

persen dan 7,9 persen. Selain itu, dengan gizi yang cukup tinggi, dapat dikatakan 

bahwa tempe dan tahu memiliki harga yang relatif terjangkau bagi masyarakat 

dibandingkan dengan sumber makanan lainnya. 

Sebagian besar konsumen utama kedelai ialah para pengrajin tempe dan 

tahu. Pengrajin tempe dan tahu telah menjamur di Indonesia yaitu sekitar 48.606 
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pengrajin dengan rata-rata berskala usaha kecil (Depkop., 2005 dalam 

www.depkop.go.id). Para pengrajin tempe dan tahu menyadari bahwa dengan 

skala usaha yang kecil, mereka tidak memiliki posisi tawar yang menguntungkan 

terutama dalam memenuhi kebutuhan bahan baku kedelai untuk pengolahan 

tempe dan tahu. Mereka menginginkan adanya peningkatan kesejahteraan 

bersama seluruh pengrajin tempe dan tahu. Oleh karena itu, terdapat sebuah 

wadah yang dibentuk berdasarkan kebutuhan yang sama tersebut yaitu Koperasi 

Produsen Tempe dan Tahu Indonesia (KOPTI). 

Berbagai kondisi yang dihadapi dalam perkedelaian di Indonesia seperti 

besarnya impor kedelai, fluktuasi harga dan potensi tempe tahu sebagai bahan 

pangan untuk perbaikan gizi, secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh 

terhadap kelangsungan usaha KOPTI dan berikutnya akan berpengaruh juga pada 

usaha pengolahan tempe dan tahu milik anggotanya. KOPTI sebagai wadah bagi 

para pengrajin tempe dan tahu memerlukan langkah-langkah strategis agar dapat 

mengembangkan usahanya dalam menghadapi kondisi lingkungannya sehingga 

dapat mencapai kesejahteraan bagi seluruh pengrajin tempe dan tahu. Ketua 

Forum Induk KOPTI Suyanto mengemukakan sebagai berikut : 

Koperasi Produsen Tempe dan Tahu Indonesia (KOPTI) meminta 
pemerintah mengkaji tata niaga impor kedelai mengingat kian tingginya 
kebutuhan pasar baik di dalam maupun luar negeri. Hal itu dinyatakan 
ketika bertemu dengan Wapres Boediono. Sebelumnya forum tersebut juga 
telah melakukan serangkaian pertemuan dengan Departemen Koperasi, 
Usaha Kecil dan Menengah, Departemen Pertanian dan Bulog untuk 
membahas soal tata niaga kedelai. Menurut dia, pentingnya tata niaga 
impor kedelai adalah akibat seringnya terjadi fluktuasi harga pasar di 
tengah ketidakmampuan produsen lokal memenuhi kebutuhan pasar  
(Oktaveri, 2010 dalam http://bataviase.co.id). 
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Primer Koperasi Produsen Tempe Tahu Indonesia (PRIMKOPTI) 

Semarang Barat merupakan Koperasi bagi para pemilik usaha pengolahan tempe 

dan tahu di Kota Semarang yang telah berdiri pada 18 Mei 1979. Pendirian 

Koperasi ini didasarkan pada kebutuhan bersama para pengrajin tempe dan tahu 

yang menginginkan peningkatan kesejahteraan bersama. Peningkatan 

kesejahteraan ini diwujudkan melalui usaha-usaha yang dimiliki oleh 

PRIMKOPTI. Usaha utama yang menjadi cikal bakal berdirinya seluruh KOPTI 

di Indonesia termasuk PRIMKOPTI Semarang Barat ialah usaha pembelian 

kedelai secara kolektif untuk memenuhi kebutuhan bahan baku pengolahan tempe 

dan tahu. 

Sebelum tahun 1998, impor kedelai ditangani oleh Badan Urusan Logistik 

(BULOG). PRIMKOPTI Semarang Barat bertugas menyalurkan kedelai yang 

berasal dari BULOG tersebut kepada para anggota. BULOG mematok harga 

kedelai untuk KOPTI dibawah harga pasar sehingga PRIMKOPTI Semarang 

Barat memiliki harga kedelai yang cukup bersaing. Berdasarkan Surat Keputusan 

Presiden No. 19/1998, BULOG tidak lagi menangani impor kedelai. Sejak itu 

KOPTI diseluruh Indonesia termasuk PRIMKOPTI Semarang Barat memasuki 

pasar bebas. Pasokan kedelai mulai diimpor melalui asosiasi importir kedelai yang 

dimiliki oleh pengusaha-pengusaha besar. 

Selain menghadapi fluktuasi harga kedelai yang tidak menentu akibat 

semakin tergantungnya Indonesia terhadap impor kedelai, PRIMKOPTI Semarang 

Barat juga menghadapi situasi persaingan yang sangat ketat di dalam usaha 

penyaluran kedelai kepada para pengrajin tempe dan tahu. Persaingan usaha 
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tersebut menyebabkan usaha penyaluran kedelai PRIMKOPTI Semarang Barat 

sempat mengalami kelesuan pada tahun 2005 sampai pertengahan tahun 2008. 

PRIMKOPTI Semarang Barat bersaing dengan pedagang-pedagang pasar atau 

toko-toko grosir di Kota Semarang. Para pesaing memiliki keunggulan biaya yang 

lebih rendah karena tidak memiliki manajemen organisasi yang sebesar koperasi. 

Usahanya juga terdiversifikasi bukan hanya kedelai, namun menjual berbagai 

kebutuhan pokok lainnya. Ketika mereka rugi sedikit pada harga kedelai, mereka 

menutupinya dengan bahan pangan lain. Strategi umum yang biasa dilakukan 

pesaing untuk merebut pasar ialah dengan menawarkan harga yang bersaing. Hal 

ini mungkin dilakukan karena selain memiliki biaya usaha yang relatif lebih 

rendah daripada Koperasi, para pengrajin tempe dan tahu sangat tertarik dengan 

penawaran harga yang lebih rendah. Toko-toko tersebut selalu berusaha untuk 

memberikan harga yang lebih rendah serta pelayanan yang sama dengan 

PRIMKOPTI Semarang Barat, seperti layanan antar ke tempat tujuan dan layanan 

piutang dagang. 

Tabel 1.4. Perkembangan PRIMKOPTI Semarang Barat Tahun 2007 – 2009 

Indikator Satuan 
Tahun 

2007 2008 2009 

Anggota Orang 553 494 485 

Pegawai Orang 33 23 21 

Manager Orang 2 2 2 

Permodalan Ribu Rp 4.036.703 3.854.697 3.429.754 

Volume Usaha Ribu Rp 2.894.334 1.279.791 1.635.620 

SHU Ribu Rp 127.534 58.302 97.692 
Sumber : Laporan Tahunan Pengurus PRIMKOPTI Semarang Barat Tahun Buku 2007 – 2009 
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Di tengah persaingan yang begitu ketat dengan para penyalur kedelai di 

Kota Semarang, PRIMKOPTI Semarang Barat merupakan satu-satunya penyalur 

kedelai yang berbentuk Koperasi. Bentuk Koperasi ini seharusnya merupakan 

kekuatan tersendiri bagi PRIMKOPTI Semarang Barat dalam menjalankan 

usahanya karena adanya ikatan khusus bagi anggota di dalam Koperasi. Akan 

tetapi (tabel 1.4) menunjukkan penurunan jumlah anggota PRIMKOPTI Semarang 

Barat dari tahun 2007 sebanyak 553 anggota menjadi 485 anggota pada tahun 

2009. Begitu  pula dengan jumlah permodalan pada PRIMKOPTI Semarang 

Barat, dari Rp 4.036.703.000,00 pada tahun 2007 menjadi Rp 3.429.754.000,00 

pada tahun 2009. Hal yang menarik adalah terjadinya fluktuasi Sisa Hasil Usaha 

(SHU) dari tahun 2007 sebesar Rp 127.534.000,00 menurun menjadi Rp 

58.302.000,00 pada tahun 2008, kemudian meningkat kembali menjadi Rp 

97.692.000,00 pada tahun 2009. 

Kemudian Berdasarkan wawancara dengan Kasi Koperasi Dinas Koperasi 

UMKM Kota Semarang Ibu Nurhani, diketahui juga bahwa masih ada pengrajin 

tempe dan tahu di Kota Semarang yang belum bergabung di PRIMKOPTI 

Semarang Barat. Walaupun jumlahnya belum terdata secara pasti, namun pihak 

Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang meyakini adanya kondisi ini. 

Indikasi adanya penurunan jumlah anggota serta potensi pasar yang belum 

dimasuki oleh PRIMKOPTI Semarang Barat di tengah situasi persaingan yang 

sangat ketat menunjukan bahwa PRIMKOPTI Semarang Barat harus melakukan 

langkah-langkah strategis untuk dapat mengembangkan usahanya agar pada 
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akhirnya diharapkan akan berujung pada peningkatan ekonomi usaha anggota 

PRIMKOPTI Semarang Barat. 

Seiring dengan globalisasi perdagangan dunia, penerapan manajemen 

strategis semakin penting sebagai suatu cara untuk mengikuti perkembangan dan 

menempatkan posisi dalam percaturan bisnis globalisasi serta mempertahankan 

daya saing perusahaan dalam jangka panjang (Wheelen dan Hunger, 2000: 6). 

Tanjung (2008: 173) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa : 

Praktik manajemen strategis menetukan kinerja. Melalui praktik 
manajemen strategis kinerja dapat direncanakan dengan baik dan dapat 
diukur dengan kepuasaan anggota menggunakan parameter yang terukur 
seperti tingkat perolehan Sisa Hasil Usaha (SHU), pembagian SHU kepada 
anggota, promosi anggota dan pelayanan anggota koperasi primer…. 

 
Langkah praktik manajemen strategis ini harus dimulai dengan 

mengidentifikasi lingkungan internal dan eksternal PRIMKOPTI Semarang Barat 

secara lebih komprehensif. Kemudian dilanjutkan dengan bagaimana melakukan 

formulasi strategi untuk dapat memanfaatkan kekuatan dan mengatasi kelemahan 

yang dimiliki serta menghadapi peluang dan menghindari ancaman yang ada. Dari 

uraian latar belakang diatas, maka penulis ingin meneliti lebih lanjut mengenai 

“Formulasi Strategi Pada Primer Koperasi Produsen Tempe Tahu Indonesia 

(PRIMKOPTI) Semarang Barat”. 

 

1.2. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian diatas, maka terdapat beberapa perumusan masalah 

sebagai berikut yaitu : 
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1.2.1 Faktor internal apa saja yang menjadi kekuatan dan kelemahan bagi usaha 

Primer Koperasi Produsen Tempe Tahu Indonesia (PRIMKOPTI) 

Semarang Barat? 

1.2.2 Faktor eksternal apa saja yang menjadi peluang dan ancaman bagi usaha 

Primer Koperasi Produsen Tempe Tahu Indonesia (PRIMKOPTI) 

Semarang Barat? 

1.2.3 Apa saja alternatif strategi yang dapat dilakukan oleh Primer Koperasi 

Produsen Tempe Tahu Indonesia (PRIMKOPTI) Semarang Barat untuk 

mengembangkan usahanya? 

1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan 

penelitian ini yaitu : 

1.3.1 Mengidentifikasi lingkungan internal yang menjadi kekuatan dan 

kelemahan bagi usaha Primer Koperasi Produsen Tempe Tahu Indonesia 

(PRIMKOPTI) Semarang Barat. 

1.3.2 Mengidentifikasi lingkungan eksternal yang menjadi peluang dan ancaman 

bagi usaha Primer Koperasi Produsen Tempe Tahu Indonesia 

(PRIMKOPTI) Semarang Barat. 

1.3.3 Merumuskan beberapa alternatif strategi pengembangan usaha yang dapat 

diterapkan oleh Primer Koperasi Produsen Tempe Tahu Indonesia 

(PRIMKOPTI) Semarang Barat. 

1.4. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini antara lain yaitu : 
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1.4.1. Manfaat teoritis 

Untuk mengembangkan ilmu koperasi khususnya tentang Primer Koperasi 

Produsen Tempe Tahu Indonesia (PRIMKOPTI), serta menambah dan 

memperluas pengetahuan tentang manajemen strategis yang ada pada 

PRIMKOPTI Semarang Barat. 

1.4.2. Manfaat praktis 

1) Masukan strategis bagi Primer Koperasi Produsen Tempe Tahu 

Indonesia (PRIMKOPTI) Semarang Barat dalam mengembangkan 

usahanya. 

2) Referensi bagi Pemerintah dalam menentukan kebijakan perkedelaian 

dan produk turunannya serta kebijakan perkoperasian di Indonesia. 

3) Media belajar serta referensi bagi civitas akademika untuk melakukan 

penelitian lanjutan. 

1.5. Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian ini hanya dikhususkan untuk menganalisis lingkungan internal 

dan eksternal Primer Koperasi Produsen Tempe Tahu Indonesia (PRIMKOPTI) 

Semarang Barat sehingga menghasilkan perencanaan strategi terbaik untuk 

mengembangkan usaha PRIMKOPTI Semarang Barat. Penelitian ini tidak 

membahas mengenai implementasi dan evaluasi dalam melaksanakan strategi-

strategi yang dihasilkan. 
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BAB II 

TELAAH PUSTAKA 

 

2.1.1. Sejarah koperasi 

Koperasi modern yang berkembang dewasa ini lahir pertama kali di 

Inggris yaitu di kota Rochdale pada tahun 1844 (Sitio, dkk 2001: 7). Koperasi 

timbul pada masa perkembangan kapitalisme sebagai akibat revolusi industri, 

perkembangan koperasi Rochdale sangat mempengaruhi perkembangan gerakan 

koperasi di Inggris maupun di luar Inggris. Pada tahun 1852, jumlah koperasi di 

Inggris sudah mencapai 100 unit. Pada tahun 1862, dibentuklah Pusat Koperasi 

Pembelian dengan nama The Cooperative Whole Sale Society (CWS). Pada tahun 

1945 CWS berhasil mempunyai lebih kurang 200 pabrik dan 9.000 pekerja (Sitio, 

dkk, 2001: 9). 

Di Indonesia pada tahun 1895 Patih R.A. Wiriaatmadja mendirikan “De 

Purwokertosche Hulp en Spaarbank der Inlandesche Hoofen” alias bank priyayi. 

Alasannya, ia terdorong oleh keinginan untuk menolong para pegawai yang makin 

menderita karena terjerat oleh lintah darat yang memberikan pinjaman dengan 

bunga yang tinggi. Pada tahun 1915 lahir Undang-Undang tentang Koperasi yang 

dikenal dengan nama Verordening op de Cooperative Vereninging, pada tahun 

1920, diadakan Cooperative Commisie yang diketuai J.H. Boeke sebagai Adviseur 

voor Volk-credietwezen. Komisi ini bertugas untuk menyelidiki apakah koperasi 

bermanfaat di Indonesia. Hasilnya diserahkan bulan September 1921 dengan 

kesimpulan bahwa koperasi dibutuhkan untuk memperbaiki perekonomian rakyat. 
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Seiring dengan perkembangan jaman dan tuntutan lingkungan strategis 

maka pada tahun 1927 dikeluarkan Regeling Inlandsce Cooperative 

Vereenigingen (sebuah peraturan tentang koperasi yang khusus berlaku bagi 

golongan bumi putra). Kemudian pada tanggal 12 Juli 1947, diselenggarakan 

kongres gerakan koperasi yang pertama di Tasikmalaya. Dalam kongres tersebut 

diputuskan terbentuknya Sentral Organisasi Koperasi (Sokri), menjadikan tanggal 

12 Juli sebagai hari koperasi, serta menganjurkan diadakannya pendidikan 

koperasi di kalangan pengurus, pegawai dan masyarakat. 

Pada tahun 1967, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No. 12 tahun 

1967 tentang Pokok-Pokok Perkoperasian, dengan berlakunya UU ini, semua 

koperasi wajib menyesuaikan diri dan dilakukan penertiban organisasi koperasi. 

Pada tahun 1992, UU No.12 tahun 1967 tersebut disempurnakan dan diganti 

menjadi UU No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian. 

Dalam upaya pembinaan dan pengembangan koperasi pembentukan 

Departemen atau Kementerian Koperasi merupakan penegasan peran pemerintah, 

meskipun tanpa Departemen atau Kementerian Koperasi, instansi (Jawatan dan 

Direktorat Jenderal) yang mengurus koperasi selalu ada dan ditempatkan pada 

salah satu Departemen atau Kementerian (Nasution, 2008: 129). 

2.1.2. Pengertian koperasi 

Menurut Hanel (1989), diacu dalam Manzilatusifa (http://educare.e-

fkipunla.net., 2009), ada dua golongan dalam mendefinisikan pengertian koperasi 

yaitu golongan esensialist dan golongan nominalist. Golongan esensialist 

mendefinisikan pengertian koperasi adalah organisasi yang didaftarkan sebagai 
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organisasi koperasi menurut undang-undang koperasi di berbagai negara 

(pengertian koperasi menurut hukum). Undang-undang koperasi dari berbagai 

negara dapat menggunakan kriteria yang berbeda untuk merumuskan definisi 

koperasi menurut hukum sebagai persyaratan bagi pendaftaran suatu organisasi 

koperasi. Sedangkan menurut golongan nominalist, koperasi berdasarkan modern 

economic scientific methode sehingga dalam koperasi timbul principle of identity, 

yakni anggota (members) adalah sebagai pemilik (owners) sekaligus sebagai 

pelanggan (costumers). Jadi koperasi dikaitkan dengan upaya kelompok-

kelompok individu yang bermaksud untuk mewujudkan tujuan-tujuan umum atau 

sasaran-sasaran konkritnya melalui kegiatan-kegiatan ekonomis yang 

dilaksanakan secara bersama bagi pemanfaatan bersama. 

Secara nominalist, koperasi didefinisikan oleh Ropke (2003: 12-13), 

adalah suatu organisasi bisnis yang para pemiliknya atau anggotanya adalah juga 

pelanggan utama perusahaan tersebut. Kriteria identitas suatu koperasi yang 

merupakan pemilik dan pelanggan merupakan dalil atau prinsip identitas yang 

membedakan unit usaha koperasi dari unit usaha yang lainnya. Fungsi anggota 

sebagai pemilik ialah mampu dalam penyertaan permodalan koperasi, sedangkan 

anggota sebagai pelanggan artinya anggota mampu menggunakan jasa- jasa dari 

koperasi. Apabila anggota tidak dapat melaksanakan fungsinya, maka koperasi 

tidak dapat berkembang. Dari sudut pandang kelengkapan unsur-unsur struktural, 

untuk disebut sebagai koperasi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut : 

1) Adanya kebutuhan bersama dari sekumpulan orang atau individu yang 

sekaligus merupakan dasar kebersamaan atau pengikat dari perkumpulan 
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tersebut. Kebutuhan bersama ini merupakan unsur struktural utama yang harus 

sudah dapat dirumuskan secara tepat dan terukur baik secara kuantitatif 

maupun secara kualitatif. Tanpa perumusan yang jelas mengenai kebutuhan 

bersama tidak ada landasan untuk pendirian koperasi. 

2) Usaha bersama dari individu-individu untuk mencapai tujuan tersebut. 

3) Perusahaan koperasi sebagai wahana untuk pemenuhan kebutuhan. 

Perusahaan koperasi tersebut didirikan secara permanen dan dikelola 

berdasarkan prinsip-prinsip koperasi. 

4) Promosi khusus untuk anggota. 

Sementara menurut International Cooperatives Alliance (ICA) koperasi 

adalah perkumpulan otonom dari orang-orang yang bersatu secara sukarela untuk 

memenuhi kebutuhan dan aspirasi ekonomi, sosial, dan budaya bersama melalui 

perusahaan yang mereka miliki bersama dan mereka kendalikan secara 

demokratis. 

Merujuk pada pengertian esensialist, di Indonesia koperasi tertuang dalam 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian, Koperasi adalah 

badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan 

melandaskan kegiatan-kegiatan berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai 

gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. 

2.1.3. Landasan dan asas koperasi 

Landasan Ideal Koperasi Indonesia adalah Pancasila, penempatan 

Pancasila sebagai landasan koperasi Indonesia sesuai dengan yang tercantum 

dalam UU No. 25/1992 yang didasarkan bahwa Pancasila adalah pandangan hidup 
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dan ideologi bangsa Indonesia (Baswir, 2000: 37). Sedangkan landasan struktural  

adalah UUD 1945 pasal 33 ayat (1) dan landasan operasionalnya adalah UU No. 

25 tahun 1992. Koperasi Indonesia berdasar atas asas kekeluargaan. 

2.1.4. Fungsi dan peran koperasi 

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, fungsi dan peran 

koperasi yang tertuang dalam Pasal 4 adalah sebagai berikut : 

1) Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota 

pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan 

kesejahteraan ekonomi dan sosialnya 

2) Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan 

manusia dan masyarakat 

3) Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan 

perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soko gurunya 

4) Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional, 

yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan 

demokrasi ekonomi. 

2.1.5. Prinsip koperasi 

Prinsip-pribsip koperasi adalah ketentuan-ketentuan pokok yang berlaku 

dalam koperasi dan dijadikan pedoman bagi kerja koperasi. Prinsip koperasi 

merupakan esensi dasar kerja koperasi yang membedakannya dari organisasi 

ekonomi lain. Dalam Pasal 5 Undang-Undang No 25 Tahun 1992 terdapat prinsip-

prinsip koperasi, antara lain : 

1) Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka 
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2) Pengelolaan dilakukan secara demokratis 

3) Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) dilakukan secara adil sebanding dengan 

besarnya jasa usaha masing-masing anggota 

4) Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal 

5) Kemandirian 

6) Pendidikan perkoperasian 

7) Kerjasama antar koperasi 

2.1.6. Jenis-jenis organisasi koperasi 

Subandi (2008: 18) menggolongkan koperasi ke dalam beberapa bagian 

sebagai berikut : 

1) Pengelompokan koperasi berdasarkan bidang usaha 

a) Koperasi konsumsi adalah koperasi yang berusaha dalam bidang 

penyediaan barang-barang konsumsi.  

b) Koperasi produksi adalah yang kegiatan utamanya memproses bahan baku 

menjadi barang jadi atau setengah jadi.  

c) Koperasi pemasaran adalah koperasi yang dibentuk terutama untuk 

membantu para anggotanya dalam memasarkan barang-barang yang 

dihasilkannya.  

d) Koperasi kredit atau simpan pinjam adalah koperasi yang bergerak dalam 

pemupukan simpanan dari para anggotanya untuk dipinjamkan kembali 

kepada anggotanya yang membutuhkan. 

2) Koperasi berdasarkan profesi anggotanya 
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Istilah profesi sebenarnya mempunyai arti sebagai jenis pekerjaan yang 

dilakukan orang-orang yang mempunyai keahlian atau kecakapan tertentu 

berdasarkan kode etik. Berdasarkan profesi anggotanya, koperasi dapat 

dibedakan menjadi : 

a) Koperasi pegawai  

b) Koperasi pegawai negeri sipil 

c) Koperasi produsen tempe tahu Indonesia 

d) Koperasi angkatan darat, laut, udara, dan polri 

e) Koperasi mahasiswa 

f) Koperasi pedagang pasar 

g) Koperasi veteran RI 

h) Koperasi nelayan 

i) Koperasi kerajinan, dan sebagainya 

3)  Koperasi berdasarkan daerah kerjanya 

Daerah kerja koperasi di sini adalah luas-sempit wilayah yang 

dijangkau oleh suatu badan usaha koperasi dalam melayani kepentingan para 

anggotanya atau melayani masyarakat. Berdasarkan daerah kerjanya, koperasi 

digolongkan sebagai berikut : 

a) Koperasi primer adalah koperasi yang beranggotakan orang yang biasanya 

didirikan pada lingkup wilayah terkecil tertentu. 

b) Koperasi pusat adalah koperasi yang beranggotakan koperasi-koperasi 

primer biasanya didirikan sebagai pemusatan dari berbagai koperasi 

primer dalam lingkup wilayah tertentu.  
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c) Koperasi gabungan koperasi gabungan hampir sama dengan koperasi 

pusat, koperasi gabungan tidak beranggotakan orang-orang, melainkan 

beranggotakan koperasi-koperasi pusat yang berasal dari wilayah tertentu.  

d) Koperasi induk ialah koperasi yang beranggotakan koperasi-koperasi 

gabungan yang berkedudukan di ibukota Negara. 

2.2. Manajemen Strategis 

2.2.1. Pengertian manajemen strategis 

Menurut David (2009: 5) manajemen strategis merupakan seni dan ilmu 

untuk memformulasi, mengimplementasi dan mengevaluasi keputusan lintas 

fungsi yang memungkinkan organisasi dapat mencapai tujuannya. Pada dunia 

bisnis, manajemen strategi umumnya dikenal dengan istilah perencanaan strategis. 

Manajemen strategis adalah suatu pendekatan holistik (tingkat korporasi, 

bisnis, dan operasional) dalam pengambilan keputusan manajerial yang dapat 

membantu pengidentifikasian isu pokok dan masalah kompleks, pemberian 

alternatif tindakan yang mungkin diambil, penyusunan rekomendasi aksi kedepan 

(missal koordinasi, pengembangan, fleksibilitas, dan respons) dalam menjawab 

keputusan strategi (Hubeis dan Najib, 2008: 5). Dalam praktiknya, proses tersebut 

melibatkan hal-hal kreatif, fleksibel, optimis, dan penuh imajinasi atas fase-fase 

redifinisi, revisi, reformasi, kerja ulang, dan daur ulang yang berbasis pada data 

dan informasi kualitatif ataupun kuntitatif pada kondisi tidak pasti untuk 

beradaptasi dengan cepat dalam lingkungan yang kompleks dan berubah-ubah 

(turbulen). 
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Terdapat dua elemen utama yang merupakan jantung manajemen strategis 

(Dess dan Lumpkin dalam Kuncoro, 2006: 7). Pertama, manajemen strategis 

memerlukan tiga proses berkelanjutan yaitu analisis, keputusan, dan aksi. Kedua, 

inti dari manajemen strategis adalah mempelajari mengapa perusahaan mampu 

mempunyai kinerja yang mengungguli perusahaan lain. Dengan kata lain, 

bagaimana perusahaan mampu menciptakan keunggulan kompetitif di pasar yang 

tidak hanya unik dan bernilai, tetapi juga sulit ditiru para pesaing. 

2.2.2. Tujuan dan manfaat manajemen strategis 

Tujuan utama manajemen strategis adalah untuk mempelajari mengapa 

banyak perusahaan sukses dan mengapa banyak perusahaan lainnya gagal (Hubeis 

dan Najib, 2008: 17). Bagaimana perusahaan mengelola kesuksesan di tengah 

situasi persaingan serta bagaimana perusahaan menghadapi kegagalan dan bangkit 

dari kegagalannya untuk menjadi perusahaan yang maju merupakan pokok 

bahasan utama dalam manajemen strategis. 

Greenley dalam David (2006: 22) menyatakan manajemen strategis 

memberikan manfaat sebagai berikut : 

1) Memungkinkan untuk identifikasi, penentuan prioritas, dan eksploitasi 

peluang; 

2) Memberikan pandangan objektif atas masalah manajemen; 

3) Merepresentasikan kerangka kerja untuk aktivitas control dan koordinasi yang 

lebih baik; 

4) Meminimalkan efek dari kondisi dan perubahan yang jelek; 



22 

 

5) Memungkinkan agar keputusan besar dapat mendukung dengan lebih baik 

tujuan yang telah ditetapkan; 

6) Memungkinkan alokasi waktu dan sumber daya yang lebih efektif untuk 

peluang yang telah teridentifikasi; 

7) Memungkinkan alokasi sumberdaya dan waktu yang lebih sedikit untuk 

mengoreksi keputusan yang salah atau tidak terencana; 

8) Menciptakan kerangka kerja untuk komunikasi internal diantara staf; 

9) Membantu mengintegrasikan perilaku individu kedalam usaha bersama; 

10) Memberikan dasar untuk mengklarifikasi tanggungjawab individu; 

11) Mendorong pemikiran ke masa depan; 

12) Menyediakan pendekatan kooperatif, terintegrasi, dan antusias untuk 

menghadapi masalah dan peluang; 

13) Mendorong terciptanya sikap positif terhadap perubahan; 

14) Memberikan tingkat kedisiplinan dan formalitas kepada manajemen suatu 

bisnis. 

2.2.3. Proses manajemen strategis 

Proses manajemen strategis terdiri atas tiga tahap (David, 2009: 6) yaitu : 

1) Tahap formulasi strategi 

Tahap ini terdiri dari tahap pengembangan visi dan misi, 

mengidentifikasi peluang dan ancaman eksternal perusahaan, menentukan 

kekuatan dan kelemahan internal, menetapkan tujuan jangka panjang, 

merumuskan alternatif strategi, dan memilih strategi tertentu yang akan 

dilaksanakan. 
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2) Tahap implementasi strategi 

Implementasi strategi mensyaratkan perusahaan untuk menetapakan 

tujuan tahunan, membuat kebijakan, memotivasi karyawan, dan 

mengalokasikan sumber daya sehingga strategi yang telah diformulasikan 

dapat dijalankan. Implementasi strategi termasuk mengembangkan budaya 

yang mendukung strategi, menciptakan struktur organisasi yang efektif dan 

mengarahkan usaha pemasaran, menyiapkan anggaran, mengembangkan dan 

memberdayakan sistem informasi, dan menghubungkan kinerja karyawan 

dengan kinerja organisasi. 

Pada tahap implementasi strategi yang seringkali disebut dengan tahap 

pelaksanaan dalam manajemen startegis, mensyaratkan penetapan tujuan 

tahunan, membuat kebijakan, memotivasi karyawan, dan mengalokasikan 

sumber daya sehingga strategi yang diformulasikan dapat dijalankan. 

Kesuksesan implementasi strategi tergantung dari kemampuan manajer untuk 

memotivasi karyawan. Strategi yang telah diformulasikan tetapi tidak 

diimplementasikan tidak akan memiliki arti apapun. 

3) Tahap evaluasi strategi 

Tahap terakhir ialah tahap evaluasi strategi, yang merupakan tahap 

final dalam manajemen strategis. Manajer sangat ingin mengetahui kapan 

strategi tidak dapat berjalan sesuai yang diharapkan. Evaluasi strategi adalah 

alat utama untuk mendapatkan informasi ini. Semua strategi dapat 

dimodifikasi di masa dating karena faktor internal dan eksternal secara 

konstan berubah. Tiga tahap dasar dalam evaluasi strategi ialah meninjau 
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ulang faktor eksternal dan internal yang menjadi dasar strategi tersebut, 

mengukur kinerja dan mengambil tindakan korektif. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2.1. Model Komprehensif Proses Manajemen Strategis 

Sumber : David (2006: 19) 

 

2.3. Formulasi Strategi 

Cakupan dalam penelitian ini ialah pada tahap formulasi strategi. Tahap 

formulasi strategi atau tahap perencanaan strategi untuk sebuah perusahaan 
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strategi dalam proses manajemen strategis terdiri dari tahap pengembangan visi 

dan misi, mengidentifikasi peluang dan ancaman eksternal perusahaan, 

menentukan kekuatan dan kelemahan internal, menetapkan tujuan jangka panjang, 
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dilaksanakan. Namun, tahap ini tidak akan ada artinya jika tidak dilanjutkan pada 

tahapan implementasi strategi. 

2.3.1. Mengembangkan pernyataan visi dan misi 

Pernyataan visi menjawab pertanyaan mendasar ”apa yang ingin kita 

capai?”. Visi yang jelas memberikan dasar untuk mengembangan pernyataan misi 

yang komprehensif. Sedangkan, misi mengungkapkan pertanyaan ”apa bisnis 

kita?” dan merupakan deklarasi tentang alasan keberadaan sebuah organisasi. 

Pernyataan misi penting untuk perumusan tujuan dan formulasi strategi yang 

efektif (David, 2009: 82-87). 

Visi yang terumuskan dengan baik setidaknya harus memiliki dua unsur 

utama, yaitu: (1) ideologi inti dan (2) membayangkan masa depan (Collins & 

Porras, 1998 dalam Kuncoro, 2006: 55). Ideologi inti menunjukkan posisi (dimana 

kita sekarang berada), dan eksistensi (mengapa kita ada). Gambara masa depan 

adalah apa yang kita cita-citakan (misal akan menjadi apa?, apa yang hendak 

dicapai?, apa yang hendak dihasilkan?). 

Proses pengembangan pernyataan misi berasal dari para manejer dalam 

peruasahaan sehingga mereka sendiri berkomitmen dengan misinya tersebut. Cara 

yang dilakukan pertama-tama ialah dengan membagikan beberapa artikel tentang 

pernyataan misi dan meminta seluruh manajer membacanya untuk latar belakang 

informasi. Kemudian meminta pernyataan manajer itu sendiri untuk menyiapkan 

pernyataan misi organisasi. Fasilitator atau manajer tingkat atas harus menyatukan 

pernyataan-pernyataan ini menjadi satu dokumen dan mendistribusikan rancangan 

pernyataan misi kepada seluruh manajer. Permintaan penghilangan, modifikasi 
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dan penambahan dilakukan dalam rapat berikutnya sehingga menghasilkan 

penyataan misi final. 

Menurut King dan Cleland diacu dalam David (2009: 89) pernyataan visi 

dan misi merupakan hal yang penting karena alasan-alasan sebagai berikut : 

1) untuk memastikan tujuan dasar organisasi 

2) untuk memberikan basis atau standar untuk mengalokasikan sumber daya 

organisasi 

3) untuk menciptakan kondisi atau iklim organisasi yang umum 

4) untuk menjadi titik utama bagi individu dalam mengidentifikasi tujuan dan 

arah organisasi serta mencegah mereka yang tidak sejalan untuk partisipasi 

lebih jauh dalam aktivitas organisasi 

5) untuk memfasilitasi penerjemahan tujuan menjadi struktur kerja yang 

melibatkan penugasan hingga elemen tanggung jawab dalam organisasi 

6) untuk memberikan tujuan dasar dalam organisasidan kemudian untuk 

menterjemahkan tujuan dasar ini menjadi tujuan dalam bentuk sedemikian 

rupa sehingga parameter waktu, biaya dan kinerja dapat dievaluasi dan 

dikontrol. 

Karakteristik dari pernyataan misi antara lain deklarasi sikap, orientasi 

pelanggan, serta deklarasi kebijakan sosial. Sedangkan komponen penting dalam 

pernyataan misi antara lain pelanggan, produk atau jasa, pasar, teknologi, 

perhatian akan keberlangsungan, pertumbuhan dan profitabilitas, filosofi, konsep 

diri, perhatian akan citra publik, serta perhatian akan karyawan. 
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2.3.2. Audit internal 

Audit internal menekankan pada identifikasi dan evaluasi kekuatan dan 

kelemahan perusahaan pada area fungsional bisnis, termasuk manajemen 

pemasaran, keuangan atau akuntansi, produksi atau operasi, penelitian dan 

pengembangan, sistem informasi manajemen, dan hubungan antara semuanya 

(Kuncoro, 2006: 46). Strategi didesain sebagai bagian dari usaha memperbaiki 

kelemahan perusahaan, dan mengubahnya menjadi kekuatan bahkan menjadi 

kompetensi yang unik. Kompetensi yang unik atau distinctive competencies 

merupakan kekuatan perusahaan yang tidak dengan mudah ditiru atau disamakan 

dengan pesaing. 

Audit internal membutuhkan pengumpulan, asimilasi dan evaluasi 

informasi tentang operasi perusahaan. Perwakilan manajer dan karyawan perlu 

dilibatkan dalam penentuan kekuatan dan kelemahan perusahaan karena 

manajemen strategis membutuhkan koordinasi efektif dan pengertian antar 

manager dari seluruh area fungsional bisnis. 

Dalam David (2009: 176) audit internal meliputi manajemen, pemasaran, 

keuangan, operasi, penelitian dan pengembangan serta sistem informasi 

manajemen. Menurut Porter dalam David (2006: 205) bisnis suatu perusahaan 

sangat baik digambarkan sebagai rantai nilai. Analisis rantai nilai (Value Chain 

Análisis) merupakan cara yang sistematik untuk menganalisis seluruh kegiatan 

organisasi untuk mendapatkan keunggulan kompetitif (Yoshida, 2006: 11). 

Analisis ini memisahkan kegiatan organisasi secara strategis ke dalam aktivitas 

primer dan sekunder. Aktivitas primer adalah aktivitas yang menjadi tulang 
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punggung organisasi, antara lain pembelian, logistik ke dalam, operasi, logistik ke 

luar, pemasaran dan penjualan serta pelayanan. Sedangkan aktivitas sekunder 

merupakan aktivitas-aktivitas yang menyokong aktivitas primer, antara lain 

infrastruktur organisasi, manajemen sumber daya manusia, serta pengembangan 

riset dan teknologi. Analisis rantai nilai memungkinkan organisasi 

mengidentifikasi dengan lebih baik kekuatan dan kelemahannya. 

Menurut J.B. Barney diacu dalam David (2009: 180), kinerja organisasi 

ditentukan oleh sumber daya internal yang dapat dikelompokan dalam tiga 

kategori yaitu sumber daya fisik, sumber daya manusia, dan sumber daya 

organisasi. Sumber daya merupakan suatu hal yang membantu perusahaan 

mengeksploitasi peluang dan menetralisasi ancaman. Strategi yang menyangkut 

sumber daya haruslah mengarah pada keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. 

Hal ini terjadi ketika perusahaan pesaing tidak mampu menduplikasi strategi yang 

belum pernah dibuat oleh perusahaan pesaing manapun. Suatu sumber daya dapat 

bernilai, jika sumber daya tersebut langka, sulit ditiru serta tidak mudah 

digantikan. 

2.3.3. Audit eksternal 

Audit eksternal menekankan pada identifikasi dan evaluasi tren dan 

kejadian yang berada di luar kendali perusahaan. Audit eksternal mengungkapkan 

peluang dan ancaman utama yang dihadapi perusahaan sehingga manajer dapat 

memformulasi strategi yang tepat untuk menghindari atau mengurangi ancaman 

dan memanfaatkan peluang (Hitt dkk. 2001: 56). 
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Menurut David (2009: 120), kekuatan eksternal dapat dibagi menjadi lima 

kategori besar yaitu (1) kekuatan ekonomi, (2) kekuatan sosial, budaya, 

demografi, dan lingkungan, (3) kekuatan politik, pemerintah dan hukum, (4) 

kekuatan teknologi dan (5) kekuatan kompetitif. Perubahan dalam lingkungan 

eksternal menyebabkan perubahan permintaan konsumen terhadap produk barang 

atau jasa. Identifikasi peluang dan ancaman eksternal memungkinkan perusahaan 

mengembangkan visi dan misi yang jelas, mendesain strategi untuk mencapai 

tujuan jangka panjang dan mengembangkan kebijakan untuk mencapai tujuan 

tahunan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 2.2. Model Lima Kekuatan Porter 

Sumber : David (2006: 131) 
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1) Persaingan antar perusahaan sejenis 

Strategi yang dijalankan oleh suatu perusahaan hanya dapat berhasil 

jika mereka memberikan keunggulan kompetitif dibanding strategi yang 

dijalankan oleh pesaing sehingga persaingan dengan perusahaan sejenis 

biasanya merupakan kekuatan terbesar dalam lima kekuatan kompetitif. 

2) Kemungkinan masuknya pesaing baru 

Jika perusahaan semakin mudah masuk ke dalam industri, hal itu 

menunjukkan bahwa intensitas persaingan antar perusahaan akan semakin 

meningkat. Ada beberapa hambatan untuk masuk dalam industri bagi suatu 

perusahaan antara lain hambatan untuk mendapatkan teknologi dan 

pengetahuan khusus, kurangnya pengalaman, tingginya kesetiaan pelanggan, 

kuatnya preferensi merek, besarnya kebutuhan akan modal, kurangnya jalur 

distribusi yang memadai, peraturan pemerintah, tarif, kurangnya akses 

terhadap bahan mentah, kepemilikan paten, lokasi yang kurang 

menguntungkan, serangan balasan dari perusahaan yang sudah mapan, potensi 

kejenuhan pasar dan tentu saja kebutuhan untuk mencapai skala ekonomi. 

Disamping itu, terkadang perusahaan baru memasuki suatu bisnis dengan 

produk berkualitas lebih tinggi, harga lebih rendah dan sumber daya 

pemasaran yang lebih besar. Hal ini memungkinkan penyusunan strategi lebih 

menitikberatkan pada identifikasi perusahaan yang berpotensi menjadi 

pesaing, memonitor pesaing baru untuk membuat serangan balasan bila 

dibutuhkan serta untuk memanfaatkan kekuatan dan peluang saat ini. 
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3) Potensi pengembangan produk subtitusi 

Dalam banyak kasus, perusahaan bersaing dekat dengan produk 

subtitusi dalam industri yang berbeda. Tekanan kompetisi yang berasal dari 

produk subtitusi meningkat sejalan dengan menurunnya harga relatif dari 

produk subtitusi dan sejalan dengan menurunnya biaya konsumen untuk 

beralih ke produk lain. Cara terbaik untuk mengukur kekuatan kompetitif 

produk subtitusi adalah dengan memantau pangsa pasar yang didapat produk-

produk tersebut dan memantau rencana perusahaan untuk meningkatkan 

kapasitas dan penetrasi pasar. 

4) Kekuatan tawar menawar penjual atau pemasok 

Kekuatan tawar menawar dengan pemasok mempengaruhi intensitas 

persaingan dalam industri. Hal ini khususnya dikarenakan ketika adanya 

sejumlah besar pemasok, ketika hanya ada sedikit barang subtitusi yang cukup 

bagus, atau ketika biaya untuk mengganti bahan baku cukup mahal. 

5) Kekuatan tawar menawar pembeli atau konsumen 

Kekuatan tawar menawar konsumen sangat mempengaruhi intensitas 

persaingan adalah ketika konsumen terkonsentrasi atau besar jumlahnya atau 

membeli dalam jumlah yang besar. Hal lain yang membuat kekuatan tawar 

menawar konsumen lebih tinggi ialah ketika produk yang dibeli ialah produk 

standar dan tidak terdiferensiasi. Perusahaan pesaing mungkin menawarkan 

garansi atau khusus untuk mendapatkan kesetiaan pelanggan ketika kekuatan 

tawar menawar konsumen cukup besar. 
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2.3.4. Menetapkan tujuan jangka panjang 

Menurut David (2009: 244) strategi merepresentasikan tindakan yang akan 

diambil untuk mencapai tujuan jangka panjang. Hal ini berarti tujuan jangka 

panjang merupakan hasil yang diharapkan dari penerapan strategi saat ini. 

Penetapan tujuan jangka panjang biasanya antara dua sampai dengan lima tahun. 

Sifat dari tujuan jangka panjang ialah kuantitatif, terukur, realistis, dapat 

dimengerti, menantang, hierarkis, dapat dicapai, dan selaras antar unit organisasi. 

Tujuan biasanya dinyatakan dalam bentuk pertumbuhan aset, pertumbuhan 

penjualan, profitabilitas, pangsa pasar, tingkat dan sifat diversivikasi, tingkat dan 

sifat integrasi vertikal, laba bersih per saham, dan tanggung jawab sosial. 

Tujuan merupakan tombak keberhasilan karena beberapa alasan antara lain 

tujuan dapat membantu stakeholder memahami peran mereka dalam masa depan 

organisasi sehingga memberikan dasar pengambilan keputusan bagi para manajer. 

Tujuan pun dapat meminimalkan potensial konflik selama implementasi strategi. 

Selain itu, tujuan memberikan dasar untuk desain pekerjaan dan 

mengorganisasikan kegiatan yang akan dijalankan dalam sebuah organisasi. 

2.3.5. Merumuskan, menetapkan dan memilih strategi 

Menurut David (2009: 320) analisis dan pilihan strategi berguna untuk 

menentukan alternatif tindakan untuk mencapai misi dan tujuan dengan cara yang 

terbaik. Strategi, tujuan dan misi perusahaan digabungkan dengan informasi audit 

internal dan eksternal sehingga memberikan dasar untuk menghasilkan dan 

mengevaluasi strategi yang layak. Alternatif strategi diturunkan dari visi, misi, 

tujuan, audit eksternal, audit internal perusahaan dan konsisten dengan strategi 
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masa lalu yang telah berhasil dijalankan. Beberapa alat analisis yang dapat 

digunakan dalam perumusan, penetapan dan pemilihan strategi antara lain : 

1) Internal Factor Evaluation Matrix (Matriks IFE) 

Alat formulasi ini meringkas dan mengevaluasi kekuatan dan 

kelemahan utama dalam area fungsional bisnis, dan juga memberikan dasar 

untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi hubungan antara area-area tersebut 

(David, 2009: 229). 

2) Eksternal Factor Evaluation Matrix (Matriks EFE) 

Matriks EFE berguna untuk merangkum dan mengevaluasi informasi 

politik, ekonomi, sosial, budaya, demografi, lingkungan, teknologi serta 

industri kompetitif (persaingan perusahaan sejenis, kekuatan tawar menawar 

pemasok, kekuatan tawar menawar pembeli, ancaman pendatang baru dan 

produk subtitusi) (David, 2009: 158). 

3) Matriks IE (Internal – Eksternal) 

Matriks IE berfungsi untuk mengetahui posisi organisasi. Matriks IE 

(Gambar 2.3) dapat dibagi menjadi tiga daerah utama yang memiliki implikasi 

strategi berbeda (David 2009: 344). Pertama, rekomendasi strategi untuk yang 

masudk alam sel I, II atau IV dapat digambarkan sebagai tumbuh dan 

kembangkan. Strategi intensif (penetrasi pasar, pengembangan pasar, dan 

pengembangan produk) atau integratif (integrasi ke belakang, integrasi ke 

depan, dan integrasi horizontal) dapat menjadi paling sesuai. Kedua, 

rekomendasi strategi yang masuk pada sel III, V, VII dapat dikelola dengan 

cara terbaik dengan strategi jaga dan pertahankan seperti penetrasi pasar dan 
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pengembangan produk. Ketiga, rekomendasi strategi yang umum diberikan 

untuk yang masuk dalam sel VI, VIII, IX adalah panen atau divestasi. 

Organisasi yang mampu berhasil dalam portofolio bisnis adalah yang 

diposisikan dalam atau sekitar sel I dalam Matriks IE. 

Gambar 2.3. Matriks Internal Eksternal 
Sumber : David (2006: 301) 

 

4) Matriks SWOT 

Menurut David (2006: 284) bahwa analisis Matriks SWOT merupakan 

analisis yang dipakai dalam menyusun faktor-faktor strategis berdasarkan 

kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman. Matriks SWOT (Strengths-

Weakness-Opportunities-Threats) sebagai alat pencocokan untuk 

mengembangkan empat tipe strategi yaitu SO (kekuatan-peluang), WO 

(kelemahan-peluang), ST (kekuatan-ancaman), WT (kelemahan-ancaman). 

Strategi SO menggunakan kekuatan internal perusahaan untuk memanfaatkan 

peluang eksternal. Strategi WO bertujuan untuk memperbaiki kelemahan 

internal dengan memanfaatkan peluang eksternal. Strategi ST menggunakan 
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kekuatan perusahaan untuk menghindari atau mengurangi pengaruh dari 

ancaman eksternal. Strategi WT adalah taktik defensif yang diarahkan pada 

pengurangan kelemahan internal dan menghindari ancaman eksternal. 

Tabel 2.1. Matriks SWOT 

 Kekuatan (Strengths-S) Kelemahan (Weakness-W) 

Peluang 
(Opportunities – O) 

Strategi SO 
 
Gunakan kekuatan 
untuk memanfaatkan 
peluang 

Strategi WO 
 
Atasi kelemahan dengan 
memanfaatkan peluang 

Ancaman 
(Threats - T) 

Strategi ST 
 
Gunakan kekuatan 
untuk mengatasi 
ancaman 

Strategi WT 
 
Minimalkan kelemahan 
dan hindari ancaman 

Sumber : David (2006: 287) 

 

5) Arsitektur Strategi 

Arsitektur strategi merupakan suatu gambar rancangan arsitektur 

strategi yang bermanfaat bagi organisasi untuk merumusakn strategi ke dalam 

kanvas rencana organisasi untuk mencapai visi misinya. Arsitektur strategi 

pertama kali diperkenalkan oleh Gary Hamel dan C.K. Prahalad di awal tahun 

1990-an. Arsitektur strategi merupakan strategi yang bersifat bentangan 

(stretch strategy). Menurut Yoshida (2006) dalam Wahyudiono (2008: 22), 

analisis arsitektur strategis dilakukan untuk membuat implementasi dari 

strategi-strategi yang didapatkan dari hasil analisis Matriks SWOT. Seluruh 

strategi tersebut dipetakan dalam blue print strategy yaitu strategi yang 

memiliki jadwal waktu agar pelaksanaan dari strategi-strategi tersebut dapat 

berkesinambungan dan mencapai sasaran dalam waktu yang sudah ditentukan. 
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Bentuk arsitektur strategi lebih mudah untuk dipahami karena strategi 

yang akan dijalankan dijabarkan dalam bentuk gambar (Yoshida 2006 dalam 

Wahyudiono 2008: 23). Selain itu, dengan adanya arsitektur strategi, 

perubahan dan konsekuensi yang harus dilakukan sehubungan dengan strategi 

yang dipilih dapat lebih mudah dipahami. Teknik penggambarannya tidak 

memiliki aturan baku yang menggambarkan susunan strategi. Gambar 

arsitektur strategis merupakan suatu proses berpikir kreatif yang 

menggabungkan seni dan hasil strategi yang diperoleh dari tahapan 

pengambilan keputusan. Dalam menyusun arsitektur strategi yang lengkap 

perlu memperhatikan komponen inti (visi, misi, tujuan dan tantangan) yang 

merupakan komponen krusial dan komponen pendamping yang merupakan 

turunan lanjutan komponen inti (Gambar 2.4). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 2.4. Perencanaan Strategis dengan Pendekatan Arsitektur Strategis 
Sumber : Djohar diacu dalam Yoshida (2006) dalam Wahyudiono (2008: 24) 

 

2.4. Penelitian Terdahulu 

1) Penelitian yang dilakukan oleh Munarsah (2007) dengan judul Analisis 

Tingkat Kesehatan Unit Simpan Pinjam (USP) Pada Primkopti Semarang 

Barat Tahun 2000 – 2005. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui tingkat 

Visi / misi Industry 
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Arsitektur 
Strategi

Sasaran 

Strategi dan 
Kebijakan

Tantangan 
Organisasi

Analisis 
Internal

Analisis 
Eksternal

Program 



37 

 

kesehatan USP Primkopti Semarang Barat dari tahun 2000-2005. Subyek yang 

diteliti adalah data-data laporan keuangan dari tahun 2000-2005. Data 

dianalisis tingkat kesehatannya menggunakan empat aspek: (1) permodalan, 

(2) kualitas aktiva produktif, (3) rentabilitas dan (4)likuiditas.Berdasarkan 

hasil penelitian dan pembahasan dapat diambil simpulan bahwa tingkat 

kesehatan Unit Simpan Pinjam (USP) pada Primkopti Semarang Barat tahun 

2000-2005 tergolong cukup sehat. Pada tahun 2000 tingkat kesehatannya 

mencapai 58,73 dalam kategori kurang sehat, pada tahun 2001 sebesar 70,93 

dalam kategori cukup sehat, pada tahun 2002 sebesar 69,66 dalam kategori 

cukup sehat, tahun 2003 sebesar 34,00 dalam kategori tidak sehat, pada tahun 

2004 sebesar 51,48 dalam kategori kurang sehat dan tahun 2005 mencapai 

69,36 dalam kategori cukup sehat. Dari keempat aspek yang diukur, aspek 

yang menyebabkan rendahnya kualitas kesehatan adalah kualitas aktiva 

produktif dan likuditas, selanjutnya aspek rentabilitas dan yang paling sehat 

pada aspek permodalan. 

2) Penelitian yang dilakukan oleh Erwin (2008) dengan judul Analisis Strategi 

Pengembangan Usaha Koperasi Produksi Susu (Studi Kasus Koperasi 

Produksi Susu dan Usaha Peternakan Boyolali, Jawa Tengah) bertujuan untuk 

merumuskan strategi terbaik untuk mengembangkan usaha Koperasi Produksi 

Susu Boyolali. Perumusan strategi ini dimulai dengan menganalisis faktor-

faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi kinerja Koperasi Produksi 

Susu Boyolali dan kemudian dilanjutkan dengan merumuskan alternatif 

strategi dan memilih strategi terbaik. Maktriks IE digunakan untuk 
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menganalisis faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi kinerja 

koperasi. Sedangkan analisis SWOT digunakan untuk membuat alternatif 

strategi yang sesuai dengan kondisi faktor internal dan eksternal koperasi. 

Pemilihan strategi terbaik dari alternatif startegi yang telah dibuat dalam 

analisis SWOT menggunakan analisis QSPM. Hasilnya, strategi terbaik untuk 

pengembangan Koperasi Produksi Susu Boyolali ialah strategi meningkatkan 

produksi susu dengan kualitas yang sesuai standar. 

3) Pada penelitian yang dilakukan oleh Wahyudiono (2008) mengenai Analisis 

Peran Utama dan Rancangan Koperasi Mahasiswa Institut Pertanian Bogor 

dengan Pendekatan Arsitektur Strategi bertujuan untuk mengidentifikasi peran 

utama KOPMA IPB dalam mengembangkan organisasinya, menganalisis 

faktor eksternal dan internal KOPMA IPB, merekomendasikan strategi serta 

membuat rancangan strategi pengembangan Kopma IPB dengan pendekatan 

arsitektur strategi. 

Berdasarkan hasil identifikasi peran utama mengunakan Analisis Hierarki 

Proses, KOPMA IPB merupakan gerakan moral ekonomi, laboratorium 

kepemimpianan dan kewirausahaan, dan lembaga advokasi masyarakat. 

Berdasarkan analisis faktor internal dan eksternal melalui analisis matrik 

SWOT menghasilkan strategi antara lain strategi memperluas pangsa pasar, 

meningkatkan mutu pelayanan, membangun koalisis strategis antara koperasi 

mahasiswa dan koperasi dosen pegawai, membangun jaringan bisnis koperasi, 

revitalisasi sistem manajemen KOPMA IPB, pengembangan unit usaha, 

kampanye gerakan koperasi, membuat sistem pemasaran yang baik, membuat 
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SOP (standard operating procedure), menerapkan sistem reward and 

punishment untuk anggota dan pengurus, membuat produk yang inovatif dan 

kreatif secara berkala, menjalin komunikasi dengan pemerintah terkait 

kebijakan ekonomi, memperbaiki citra koperasi, dan konsolidasi internal. 

Seluruh strategi tersebut kemudian dipetakan dalam arsitektur strategi 

pengembangan KOPMA IPB. 

4) Penelitian selanjutnya ialah mengenai Analisis Lingkungan Usaha dan 

Formulasi Strategi Bersaing Perusahaan Dalam Industri Tanaman Hias (Studi 

pada PT Godongijo Asri, Sawangan, Depok) oleh Pusponingtyas (2008). 

Tujuan dari strategi ini ialah mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang 

dan ancaman; menentukan posisi bersaing perusahaan; merumuskan alternatif 

strategi untuk menentukan strategi terbaik. Alat analisis yang dipergunakan 

dalam penelitian ini ialah analisis matriks IFE, matriks EFE, matrik IE, 

matriks CPM, matriks SWOT, QSPM dan arsitektur strategi. Hasilnya 

berbagai strategi yang dirumuskan di dalam analisis matriks SWOT dipetakan 

dalam suatu rentang waktu ke dalam rancangan arsitektur strategi yang 

prioritasnya telah ditentukan dalam QSPM 

5) Pada penelitian Tanjung (2008) dengan judul Pengaruh Praktik Manajemen 

Strategis terhadap Kinerja Koperasi pada KPRI Propinsi Riau memiliki 

maksud mengungkap secara empiris pengaruh praktik manajemen strategis 

terhadap kinerja koperasi primer KPRI baik secara parsial maupun simultan. 

Selain itu, setiap keputusan dan kebijakan yang diambil akan berdampak 

positif kepada peningkatan kinerja koperasi primer KPRI di Propinsi Riau. 
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Hasil analisis data penelitian dan pembahasan hasil penelitian maka dapat 

ditarik kesimpulan bahwa dari hasil penelitian terlihat jelas praktik manajemen 

strategis menentukan kinerja. Melalui praktik manajemen strategis kinerja 

dapat direncanakan dengan baik dan dapat diukur dengan kepuasaan anggota 

menggunakan parameter yang terukur seperti tingkat perolehan Sisa Hasil 

Usaha (SHU), pembagian SHU kepada anggota, promosi anggota dan 

pelayanan anggota koperasi primer KPRI. 

6) Dalam penelitian yang dilakukan oleh Atman (2009) mengenai Strategi 

Peningkatan Produksi Kedelai di Indonesia menyimpulkan produksi kedelai di 

Indonesia pernah mencapai puncaknya pada tahun 1992 (1,87 juta ton). 

Namun setelah itu, produksi terus mengalami penurunan hingga hanya 0,672 

juta ton pada tahun 2003. Artinya dalam 11 tahun produksi kedelai merosot 

mencapai 64 persen. Sebaliknya, konsumsi kedelai cenderung meningkat 

sehingga impor kedelai juga mengalami peningkatan mencapai 1,307 juta ton 

pada tahun 2004. 

Untuk menjamin keberhasilan peningkatan produksi kedelai nasional paling 

tidak ada lima strategi penting yang harus dilaksanakan, yaitu: (1) Perbaikan 

harga jual (2) Pemanfaatan potensi lahan (3) Intensifikasi pertanaman (4) 

Perbaikan proses produksi; dan (5) Konsistensi program dan kesungguhan 

aparat. 

7) Dalam penelitian Achampong (2010) mengenai Integrating Risk Management 

and Strategic Planning menyimpulkan bahwa Integrating the activities of 

strategic planning and risk management into one coordinated and holistic 

process is both logical and desirable in order to create a synergistic effect that 
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leverages the benefits of both processes and make them mutually reinforcing. 

This integration also aligns the efforts of strategic planning and risk 

management committees in the accomplishment of the strategic planning goals 

that relate to promoting the financial strength of an institution and, ultimately, 

to the achievement of its expressed vision. Integration also aligns efforts to 

promote an institution’s financial strength and achieve its expressed vision. 

2.5. Keranngka Teoretik 

Tahu dan tempe merupakan makanan bagi sebagian besar rakyat 

Indonesia. Disamping sangat disukai karena rasanya yang enak dan harganya yang 

relatif terjangkau, tahu dan tempe memiliki nilai gizi yang sangat baik. Oleh 

karena itu, dapat dikatakan bahwa tahu dan tempe sangat berperan bagi 

kesejahteraan dan gizi masyarakat Indonesia. 

Hal ini berarti pula bahwa produsen tahu dan tempe berperan besar dalam 

peningkatan kesejahteraan dan gizi masyarakat. Akan tetapi produsen tahu dan 

tempe di Indonesia rata-rata masih berskala kecil sehingga untuk memperkuat 

kekuatan tawar menawar terhadap pemasok kedelai maupun terhadap konsumen, 

maka para produsen tersebut bergabung dalam sebuah wadah koperasi. 

Di wilayah Kota Semarang, produsen tahu dan tempe tersebut bergabung 

dalam wadah Primer Koperasi Produsen Tahu Tempe Indonesia (PRIMKOPTI) 

Semarang Barat. Saat ini berbagai permasalahan krusial dihadapi oleh 

PRIMKOPTI Semarang Barat. Permasalahan ini dimulai sejak berubahnya sistem 

tataniaga kedelai dari monopoli BULOG menjadi pasar bebas. Pada saat monopoli 

BULOG, koperasi sangat diuntungkan karena memiliki disparitas harga dengan 

harga pasar. Akan tetapi di era pasar bebas seperti sekarang ini, tataniaga kedelai 

di Indonesia masih sangat tergantung pada pasokan impor sehingga harga kedelai 
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menjadi sangat berfluktuasi dan muncul berbagai pemasalahan lain seperti adanya 

indikasi penurunan loyalitas anggota akibat tuntutan ekonomi serta situasi 

persaingan sebagai distributor kedelai menjadi sangat ketat. 

Oleh karena itu, PRIMKOPTI Semarang Barat harus memiliki strategi 

yang dapat memaksimalkan kekuatan dan memanfaatkan peluang serta 

meminimumkan kelemahan dan ancaman yang terjadi. Tahapan formulasi strategi 

meliputi tiga tahap yaitu tahap input, tahap pencocokan dan tahap keputusan. Pada 

tahap input, koperasi akan diidentifikasi kekuatan dan kelemahan internalnya 

yang meliputi manajemen, pemasaran, keuangan, operasi, penelitian dan 

pengembangan serta sistem informasi manajemen. Selain itu, pada tahap input 

diidentifikasi pula peluang dan ancaman yang berasal dari lingkungan eksternal 

seperti ekonomi; sosial, budaya, demografi, lingkungan, politik, pemerintah, 

hukum, teknologi dan kompetitif (persaingan perusahaan sejenis, bargaining 

position pemasok, bargaining position pembeli, produk subtitusi). Kemudian 

tahap pencocokan untuk menyusun alternaltif strategi yang mungkin berdasarkan 

kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang telah diidentifikasi pada tahap 

sebelumnya. Tahap terakhir adalah tahap pengambilan keputusan yang 

dimaksudkan untuk membuat strategi terbaik. 
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Gambar 2.5. Kerangka Teoretik 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Dasar Penelitian 

Penelitian merupakan kegiatan ilmiah yang menerangkan kebenaran. 

Penemuan kebenaran melalui kegiatan penelitian dapat dilakukan melalui dua 

pendekatan yaitu pendekatan kuantitatif dan pendekatan kualitatif. 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian kualitatif. Menurut 

Moleong (2005: 6) penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk 

memahami fenomena tantang apa yang dialami subjek penelitian misalnya 

perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain, secara holistik dan dengan 

cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus 

yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. 

Penelitian kualitatif diartikan sebagai penelitian yang bertujuan untuk 

menjelaskan fenomena dengan sedalam-dalamnya melalui pengumpulan data 

sedalam-dalamnya. Menurut Denzin dan Lincoln (2005: 71) penelitian ini tidak 

mengutamakan besarnya populasi, bahkan sangat terbatas. Jika data yang 

terkumpul sudah mendalam dan bisa menjelaskan fenomena yang diteliti, maka 

tidak perlu mencari sampling lainnya. Disini yang lebih ditekankan adalah 

persoalan kedalaman (kualitas) data bukannya (kuantitas) data. 

3.2. Fokus Penelitian 

Agar peneliti tidak terjebak oleh ambisi yang berlebihan maka perlu ada 

fokus sebagai upaya pembatasan atau delimitasi dari penelitian. Ada dua fungsi 
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fokus penelitian, yaitu membatasi study dan kajian serta membangun kriteria 

inklusi atau eksklusi dalam penelitian (Soesilowati 2008: 142). 

Adapun fokus penelitian ini adalah bagaimana menformulasikan strategi 

untuk PRIMKOPTI Semarang Barat dengan melakukan beberapa hal sebagai 

berikut : 

1) Mengidentifikasi keadaan faktor internal yang menjadi kekuatan dan 

kelemahan bagi usaha Primer Koperasi Produsen Tempe Tahu Indonesia 

(PRIMKOPTI) Semarang Barat. Hal tersebut dapat ketahui dengan mengkaji 

beberapa aspek meliputi manajemen, pemasaran, keuangan, operasi, penelitian 

dan pengembangan, serta sistem informasi manajemen. 

2) Mengidentifikasi keadaan faktor eksternal yang menjadi peluang dan ancaman 

bagi usaha Primer Koperasi Produsen Tempe Tahu Indonesia (PRIMKOPTI) 

Semarang Barat. Peluang dan ancaman tersebut dapat diketahui dengan 

melakukan audit eksternal yang terdiri dari aspek ekonomi, Sosial budaya dan 

demografi, lingkungan, politik pemerintah, hukum, teknologi dan kompetitif. 

3) Penyusunan perencanaan strategi yang dapat dilakukan berdasarkan analisis 

lingkungan internal dan lingkungan eksternal, untuk ditawarkan kepada 

Primer Koperasi Produsen Tempe Tahu Indonesia (PRIMKOPTI) Semarang 

Barat dalam mengembangkan usahanya. 

3.3. Jenis dan Sumber Data 

Penelitian ini menggunakan data primer maupun data sekunder. Data 

Primer adalah data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh organisasi yang 

menerbitkan atau menggunakannya. Sedangkan data sekunder adalah data yang 
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diterbitkan atau digunakan oleh organisasi yang bukan pengolahnya (Soeratno dan 

Arsyad, 1999: 76). 

Kemudian untuk sumber data dalam penelitian ini terdiri dari beberapa 

sumber, antara lain yaitu: 

1) Dokumen dan Arsip 

Dokumen dan arsip biasanya merupakan bahan tertulis yang 

bergayutan dengan suatu peristiwa atau aktivitas tertentu (Sutopo, 2006: 61). 

Sumber ini kebanyakan merupakan rekaman terulis, namun juga bisa berupa 

gambar yang berkaitan dengan aktivitas atau peristiwa tertentu. Dokumen dan 

Arsip dalam penelitian ini dapat berasal dari data internal PRIMKOPTI 

Semarang Barat yang berbentuk buku notulen, buku laporan tahunan, dan 

catatan-catatan penting lain. Kemudian dari data pihak eksternal terkait seperti 

data-data dari Induk Koperasi Produsen Tempe Tahu Indonesia, Departemen 

Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah, Departemen Pertanian, 

Departemen Perindustrian dan Perdagangan ataupun Badan Pusat Statistik 

serta literatur atau dokumen lain yang berkaitan dalam penelitian ini. 

2) Narasumber atau Informan 

Dalam penelitian kualitatif posisi sumber data yang berupa manusia 

sangat penting perannya sebagai individu yang memiliki informasinya. 

Peneliti dan narasumber disini memiliki posisi yang sama, oleh karena itu 

narasumber bukan sekedar memberikan tanggapan (respond) pada yang di 

minta peneliti, tetapi ia bisa lebih memilih arah dan selera dalam menyajikan 

informasi yang ia miliki (Sutopo, 2006: 57). Informan merupakan seseorang 
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yang diwawancarai untuk didapatkan keterangan dan data untuk keperluan 

informasi (Koentjaraningrat, 1997: 130). Informan dalam penelitian ini adalah 

pihak pengambil keputusan strategis, yang dalam penelitian ini terdiri dari 

Ketua Pengurus PRIMKOPTI Semarang Barat, Ketua Badan Pengawas 

PRIMKOPTI Semarang Barat, Kepala Seksi Koperasi Dinas Koperasi dan 

UMKM Kota Semarang serta pihak-pihak lain yang ada hubungannya dengan 

PRIMKOPTI Semarang Barat baik struktural maupun non struktural sesuai 

dengan kebutuhan penelitian. 

3) Aktivitas Usaha 

Dari pengamatan pada peristiwa atau aktivitas, peneliti bisa 

mengetahui proses bagaimana sesuatu terjadi secara lebih pasti karena 

menyaksikannya sendiri secara langsung (Sutopo, 2006: 58). Aktivitas usaha 

merupakan sumber data yang digunakan untuk mengetahui secara lebih jauh 

bagaimana kondisi lingkungan internal serta lingkungan eksternal 

PRIMKOPTI Semarang Barat. Pada lingkungan internal aktivitas yang 

diamati adalah aktivitas jual beli kedelai, bagaimana model pelayanan dari 

pegawai dalam menghadapi pelanggan, model distribuisi yang digunakan, 

serta kondisi pegawai di masing-masing bidang apakah sudah sesuai dengan 

jobs discribtion atau belum. Pada lingkungan eksternal aktivitas yang diamati 

adalah bagaimana kondisi dari pesaing yang  memiliki jenis usaha seperti 

PRIMKOPTI Semarang Barat yaitu distribusi kedelai, meliputi dari model 

usaha yang dilakukan, pelayanan yang diberikan kepada pelanggan, model 
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distrbusi kedelai dari pemasok kepada pelanggan, kemudian penawaran harga 

yang diberikan kepada konsumen. 

Tabel 3.1. Jenis dan Sumber data 

Rincian Data Jenis Data Sumber Data 
Gambaran Umum 

1) Sejarah & perkembangan 
2) Visi, misi & tujuan 
3) Struktur organisasi 
4) Kegiatan usaha 

Primer & Sekunder Pengurus, pegawai dan 
Laporan tahunan 

Audit Internal
1) Manajemen

a) Perencanaan 
b) Pengorganisasian 
c) Pelaksanaan 
d) Pengawasan 

Primer & Sekunder Pengurus, pegawai dan 
laporan tahunan 

2) Pemasaran 
a) Product 
b) Place 
c) Price 
d) Promotion 

Primer & Sekunder Pengurus, Pegawai serta 
laporan tahunan 

3) Keuangan 
a) Sisa hasil usaha 
b) Biaya usaha 

Primer & Sekunder Pengurus, Pegawai dan 
laporan tahunan 

4) Operasi 
a) Saluran tataniaga kedelai 
b) Alur proses penyediaan 
c) Alur proses penyaluran 
d) Usaha penunjang lainnya 
e) Fasilitas

Primer & Sekunder Pengurus, Pegawai, Anggota 
dan laporan tahunan 

5) Penelitian dan Pengembangan
a) Riset 
b) Teknologi 

Primer & Sekunder Pengurus 

6) Sistem Informasi Manajemen
a) Evaluasi internal 
b) Evaluasi eksternal 

Primer & Sekunder Pengurus 

Audit Eksternal  
1) Ekonomi 

a) Keadaan umum perekonomian 
Indonesia 

b) Fluktuasi harga 
c) Tingkat inflasi 
d) Pola konsumsi 
e) Kondisi perekonomian negara 

lain 
f) Nilai dolar di pasar dunia 
g) Faktor impor/ekspor 
h) Produksi dalam negeri 
i) Ketentuan tarif 

Sekunder Pemerintah / Lembaga terkait, 
Literatur 

2) Sosial, Budaya, Demografi, 
Lingkungan Primer & Sekunder Pemerintah / Lembaga terkait, 

Literatur 
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a) Kepercayaan terhadap 
pemerintah 

b) Perilaku terhadap kualitas 
produk 

c) Perilaku terhadap layanan 
konsumen 

b) Perubahan populasi 
3) Politik & hukum 

a) Regulasi pemerintah 
b) Pajak & tarif  khusus 
c) Subsidi 
d) Peraturan ekspor-impor 
e) Stabilitas politik & keamanan

Primer & Sekunder Pemerintah / Lembaga terkait, 
Literatur 

4) Teknologi 
a) Perkembangan teknologi 

produksi kedelai saat ini 
b) Perkembangan teknologi 

pengolahan, pengemasan & 
pengawetan tahu dan tempe saat 
ini 

Sekunder Lembaga terkait, Literatur 

5) Kompetisi 
a) Persaingan perusahaan sejenis 
b) Bargaining position pemasok 
c) Bargaining position pembeli 
d)  Produk subtitusi 

Primer & Sekunder Lembaga terkait, Literatur 

Pemilihan Strategi 
Primer 

Ketua PRIMKOPTI 
Ketua BP PRIMKOPTI 

Kasi Kop. DINKOP.UMKM 
 

3.4. Teknik Sampling 

Penentuan teknik sampling dalam penelitian kualitatif menggunakan non-

probabilitas sampling (Arikunto, 2006: 16). Hal ini disebabkan karena peneliti 

tidak bermaksud menarik generalisasi atas hasil yang diperoleh tetapi 

menelusurinya secara mendalam. Dalam penelitian ini dilakukan dengan cara 

purposive sampling dengan pertimbangan bahwa narasumber tersebut 

berkompeten dan mumpuni dalam memberikan informasi yang dibutuhkan dalam 

penelitian ini. Purposive sampling dilakukan dengan mengambil orang-orang 

yang terpilih betul oleh peneliti menurut ciri-ciri khusus yang dimiliki oleh 

narasumber itu (Soeratno dan Arsyad, 1999: 119).  
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Penggunaan teknik purposive ini memberikan kebebasan peneliti dari 

keterikatan proses formal, yang berarti peneliti dapat menentukan sampling sesuai 

dengan tujuan penelitian berdasarkan subtansi permasalahan. Sampling disini 

bukan mewakili personal yang terlibat, melainkan didasarkan pada relevansi dan 

kedalaman informasi yang didapat. Dalam penelitian ini pihak pengambil 

keputusan strategis, yang terdiri dari Ketua PRIMKOPTI Semarang Barat, Ketua 

Badan Pengawas PRIMKOPTI Semarang Barat serta Kepala Seksi Koperasi 

Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang. 

Namun, dalam penelitian manajemen strategis di dalam koperasi 

diperlukan berbagai masukan ataupun saran dari anggota koperasi maupun 

penggurus lain serta pegawai lainnya. Hal ini didasarkan pada pemikiran bahwa 

anggota koperasi merupakan pemilik dan pelanggan dari koperasi itu sendiri. 

Selain itu, pemberian saran ini dimaksudkan agar anggota, pengurus maupun 

pegawai dapat berkomitmen dalam menjalankan strategi yang telah 

diformulasikan (saat implementasi strategi). 

Dalam penelitian kualitatif juga dikenal istilah time sampling (Yin, 1987 

dalam Sutopo, 2006: 65). Penelitian ini menggunakan cuplikan waktu (time 

sampling) untuk melihat aktivitas usaha yang dijalankan pada PRIMKOPTI 

Semarang Barat. Hal ini karena tidak semua aktivitas usaha termasuk dalam bahan 

atau data untuk melakukan formulasi strategi. Sehingga dipilih waktu-waktu 

tertentu berdasarkan kebutuhan penelitian yaitu yang berhubungan dengan 

kekuatan dan kelemahan serta yang berhubungan dengan peluang dan ancaman 

pada PRIMKOPTI Semarang Barat. 
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3.5. Teknik Pengumpulan Data 

3.5.1. Kajian Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan cara mengumpulkan data melalui peninggalan 

tertulis, seperti arsip-arsip, buku-buku tantang pendapat teori, surat kabar, notulen 

rapat, dan sebagainya (Arikunto, 2006: 231). Dokumentasi atau studi litetatur 

dilakukan dengan mengambil data dari dinas instansi terkait seperti BPS, Dinas 

Koperasi dan UMKM, Departemen Pertanian, laporan tahunan pengurus 

PRIMKOPTI Semarang Barat, dan instansi lainnya serta dari jurnal dan atau 

bahan publikasi lain yang relevan. 

Dalam hal ini, peneliti melakukan content analysis terhadap data laporan 

tahunan pengurus secara detail serta didukung juga data dari Dinas Koperasi dan 

UMKM Kota Semarang dengan di tunjang dari bahan publikasi lain yang relevan. 

Teknik ini dapat dijadikan dasar awal mengetahui keadaan PRIMKOPTI 

Semarang Barat secara lebih mudah sebelum menggunakan teknik pengumpulan 

data yang lainnya. 

3.5.2. Wawancaara semi terstruktur 

Wawancara bukan hanya sekadar percakapan seseorang dengan orang lain, 

melainkan juga upaya untuk pengumpulan data yang dibutuhkan dalam sebuah 

penelitian. Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini merupakan 

wawaancara semi terstruktur. Cooper dan Schindler (2006: ) menjelaskan bahwa 

wawancara ini biasanya dimulai dengan beberapa pertanyaan khusus dan 

selanjutnya sudut pandang masing-masing individu sejalan dengan penggalian 

lebih jauh oleh pewawancara. Wawancara ini bersifat lentur dan terbuka, tidak 
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berstruktur ketat, tidak berada pada suasana formal, dan bisa dilakukan berulang 

pada informan yang sama. 

Dengan metode ini diharapkan peneliti dapat memperoleh informasi dan 

data-data yang valid serta komprehensif dalam mencari tahu tentang keadaan 

sesunguhnya dari Primer Koperasi Produsen Tempe Tahu Indonesia (PRIMKOTI) 

Semarang Barat. Teknik ini selakigus melakukan cross check dari hasil kajian 

dokumentasi yang dilakukan peneliti. 

3.5.3. Obsevasi 

Observasi merupakan metode pengumpulan data yang meliputi kegiatan 

pemusatan perhatian secara langsung terhadap suatu objek dengan menggunakan 

seluruh alat indra (Arikunto, 2002: 133). Pada Penelitian ini digunakan observasi 

secara langsung dan termasuk dalam observasi berperan pasif. Observasi yang 

dilakukan dalam penelitian ini adalah aktivitas dari sumber daya manusia yang 

ada di lingkungan Primer Koperasi Produsen Tempe Tahu Indonesia 

(PRIMKOPTI) Semarang Barat, meliputi dari anggota, pegawai, pengurus, dan 

pengawas. Dari hal itu peneliti dapat mengetahui apakah sudah berjalan sesuai 

dengan bidang masing-masing (job discription) atau belum. Kemudian bagaimana 

pula kondisi usaha dari pesaing yaitu usaha distribusi kedelai diluar PRIMKOPTI 

Semarang Barat. Observasi dilakukan mulai tanggal 6 November 2010 sampai 

dengan 23 Desember 2010. 

3.5.4. Kuesioner 

Metode Kuesioner adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan 

untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadinya 
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atau hal-hal yang responden ketahui (Arikunto, 2006: 151). Metode ini digunakan 

untuk mengetahui bobot dan peringkat setelah menganalisis lingkungan internal 

dan lingkungan eksternal Primer Koperasi Produsen Tempe Tahu Indonesia 

(PRIMKOPTI) Semarang Barat. 

Bentuk angket yang digunakan dalam penelitian ini adalah angket tertutup 

yaitu responden memberikan jawaban yang telah disediakan. Dengan memberikan 

daftar pertanyaan yang harus diisi oleh responden secara langsung di objek 

penelitian. Daftar pertanyaan tersebut berkaitan dengan kondisi lingkungan 

internal dan kondisi lingkungan eksternal PRIMKOPTI Semarang Barat. 

Pengisian kuesioner atau angket dalam bentuk scorring dari kekuatan, kelemahan, 

peluang dan ancaman PRIMKOPTI Semarang Barat. 

3.6. Validitas Data 

Validitas data sangat penting dalam proses pemaparan hasil penelitian, 

pembahasan, dan penarikan simpulan. Dengan adanya validitas data, maka 

analisis dan penarikan kesimpulan telah dilandasi oleh kebenaran karena berasal 

dari data yang telah teruji kebenarannya. 

Pengujian validitas data dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik 

trianggulasi. Lexy J. Moleong (2005: 331) menjelaskan bahwa teknik trianggulasi 

adalah teknik pemeriksaan validitas data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di 

luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data 

itu. Dengan demikian, trianggulasi merupakan sebuah pandangan yang bersifat 

multiperspektif. Patton dalam Sutopo (2006: 92) menyatakan ada empat macam 
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trianggulasi, yakni (1) trianggulasi data (2) trianggulasi peneliti (3) trianggulasi 

metodologis, dan (4) trianggulasi teoritis. 

Trianggulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah trianggulasi data. 

Melalui trianggulasi data, peneliti mennggunakan beberapa sumber data yang 

berbeda untuk mengetahui kebenaran suatu permasalahan. Dalam pengumpulan 

data peneliti menggunakan beragam sumber data yang berbeda-beda (Sutopo, 

2006: 93). Data diambil dari sumber, seperti Ketua Pengurus PRIMKOPTI 

Semarang Barat, Ketua Badan Pengawas PRIMKOPTI Semarang Barat serta 

Kepala Seksi Koperasi Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang. Termasuk 

pula anggota dan pegawai serta data skunder yang berasal dari dokumen-dokumen 

terkait baik dari internal maupun eksternal PRIMKOPTI Semarang Barat. Peneliti 

menggunakan sumber data tersebut dimaksudkan untuk mengetahui kekuatan dan 

kelemahan serta peluang dan ancaman dari PRIMKOPTI Semarang Barat. 

Selain menggunakan trianggulasi data, digunakan pula trianggulasi 

metode. Di dalam trianggulasi metode, peneliti mengumpulkan data sejenis tetapi 

dengan menggunakan teknik atau metode pengumpulan data yang berbeda 

(Sutopo, 2006: 95). Artinya untuk mengamati satu sumber data menggunakan 

beberapa metode, seperti untuk mengetahui kondisi lingkungan internal maupun 

linkungan eksternal PRIMKOPTI Semarang Barat digunakan metode wawancara, 

observasi, dan studi dokumen. Perbedaaan trianggulasi metode dengan 

trianggulasi data adalah tentang bagaimana cara data itu didapatkan. Melalui 

trianggulasi metode, dari satu sumber peneliti mencoba untuk mengambil data 

dengan berbagai macam metode. 
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Di dalam proses trianggulasi, informasi-informasi yang diperoleh dari data 

dan metode yang berbeda dibandingkan satu sama lain sebagai upaya konfirmasi. 

Data yang diperoleh dinyatakan valid atau terpercaya ketika hasil konfirmasi dari 

data yang berbeda dan melalui metode yang beragam menunjukkan keterangan 

yang sama. 

3.7. Metode Analisis Data 

3.7.1. Metode deskriptif 

Menurut Nazir (2005: 59), metode deskriptif adalah suatu metode dalam 

meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem 

pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa mendatang. Tujuan dari 

penelitian ini ialah membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, 

faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena 

yang diselidiki. 

Dalam penelitian ini, metode deskriptif digunakan untuk mendefinisikan 

visi, misi serta tujuan PRIMKOPTI Semarang Barat dan mengidentifikasi 

lingkungan internal dan lingkungan eksternal dari PRIMKOPTI Semarang Barat 

sehingga dapat menggambarkan kondisi riil PRIMKOPTI Semarang Barat. 

3.7.2.  Matriks evaluasi faktor internal (IFE matriks) 

Tahap ekstraksi lainnya setelah menjalankan audit manajemen strategis 

adalah membuat Matriks Evaluasi Faktor Internal (Internal Factor Evaluation – 

IFE Matrix) yang digunakan para penyusun strategi untuk merangkum dan 

mengevaluasi Manajemen, Pemasaran, Keuangan, Operasional Penelitian dan 

Pengembangan, dan Sistem Informasi Manajemen. Alat formulasi strategi ini 
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mengevaluasi dan meringkas kekuatan dan kelemahan utama dalam area 

fungsional bisnis. Matriks IFE dikembangkan dalam empat tahap, yaitu : 

1) Tulis daftar faktor internal yang diidentifikasikan dalam proses audit internal 

yang mencakup kekuatan dan kelemahan. Buatlah sespesifik mungkin 

menggunakan presentase, rasio, dan nilai komparatif jika memungkinkan. 

2) Berikan bobot masing-masing. Pemberian bobot ini berdasarkan pengaruh 

faktor-faktor tersebut terhadap posisi strategis unit yang dianalisis dalam suatu 

daerah tertentu. Jumlah bobot yang diberikan harus sama dengan satu. 

Penentuan bobot dilakukan dengan mengajukan identifikasi faktor eksternal 

kepada stakeholder dengan menggunakan metode paired comparison 

(Kinnear, 1991 dalam Erwin, 2008: 43). Metode ini digunakan untuk 

memberikan penilaian terhadap bobot di setiap faktor-faktor internal. Skala 

yang digunakan adalah : 

1 = Jika indikator horizontal kurang penting daripada indikator vertical 

2 = Jika indikator horizontal sama penting daripada indikator vertical 

3 =  Jika indikator horizontal lebih penting dar ipada indikator vertical 

Tabel 3.2. Penilaian Bobot Faktor Strategis Internal 

Faktor Strategis 
Internal 

A B C D ….. Total Bobot 

A 
     Xi 

 
B        
C        
D        

……        

Total 
     

 

1,00 

Sumber : Kinnear (1991) dalam Erwin (2008: 43) 
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Menurut Kinnear (1991) dalam Erwin (2008: 44), bobot setiap variabel 

diperoleh dengan menentukan nilai setiap variabel terhadap jumlah nilai 

keseluruhan variabel dengan menggunakan rumus : 

  

Dimana, 

αi = bobot variabel ke-i    n = jumlah data 

Xi = nilai var iabel x ke- i   i = 1,2,3,...,n 

3) Penentuan rating oleh para pakar dilakukan terhadap variabel-variabel. Dalam 

mengukur masing-masing variabel terhadap kondisi wilayah digunakan skala 

1, 2, 3, dan 4 terhadap masing-masing faktor strategis. Oleh karena itu, setiap 

pakar Matriks IFE dapat dilihat pada Tabel 3.3. Skala nilai rating untuk 

matriks IFE adalah : 

a) Peringkat = 1, jika faktor strategis tersebut menjadi kelemahan utama 

b) Peringkat = 2, jika faktor strategis tersebut menjadi kelemahan Minor 

c) Peringkat = 3, jika faktor strategis tersebut menjadi kekuatan minor 

d) Peringkat = 4, jika faktor strategis tersebut menjadi kekuatan utama 

Setiap pakar memiliki pengaruh yang berbeda terhadap keputusan yang 

diambil di dalam suatu organisasi. Pakar PRIMKOPTI Semarang Barat terdiri 

dari tiga orang yaitu ketua Pengurus PRIMKOPTI Semarang Barat yang 

memiliki kekuatan paling besar terhadap keputusan yang diambil oleh 

PRIMKOPTI, ketua Badan Pengawas PRIMKOPTI Semarang Barat yang 

bertugas mengawasi hasil keputusan Badan Pengurus dan Kepala Seksi 

Koperasi Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang yang berasal dari pihak 
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eksternal. Oleh karena itu, Ketua Pengurus PRIMKOPTI Semarang Barat 

memiliki bobot kekuatan pengambilan keputusan yang terbesar yaitu 0,5; 

sedangkan Ketua Badan Pengawas sebesar 0,3; dan Kepala Seksi Koperasi 

Dinas Koperasi UMKM Kota Semarang sebesar 0,2. Masing-masing bobot 

kekuatan pengambilan keputusan dikalikan dengan rating atau peringkat 

masing-masing pakar berdasarkan hasil pengisian kuisioner. 

Tabel 3.3. Matriks Internal Factor Evaluation 

Faktor Internal Kunci Bobot Peringkat Nilai Tertimbang 
Kekuatan 
1…………. 
2…………. 
3…………. 

   

Kelemahan 
1………….. 
2………….. 
3………….. 

   

Total    
 

4) Hasil dari pembobotan (tahap 2) dikalikan dengan peringkat pada setiap faktor 

akan didapatkan nilai tertimbang. 

 

3.7.3. Matriks evaluasi faktor eksternal (EFE matriks) 

Matriks Evaluasi Faktor Eksternal (External Factor Evaluation – EFE 

Matrix) digunakan para penyusun strategi untuk merangkum dan mengevaluasi 

informasi ekonomi, sosial, budaya, demografi, lingkungan, politik, pemerintah, 

hukum, teknologi dan persaingan yang telah diidentifikasi melalui metode 

deskriptif. Matriks EFE dapat dibuat melalui beberapa tahap antara lain : 

1) Buat daftar faktor eksternal yang diidentifikasikan dalam proses audit 

eksternal dan dibagi menjadi peluang dan ancaman. Usahakan sespesifik 
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mungkin menggunakan presentase, rasio, dan nilai komparatif jika 

memungkinkan. 

2) Berikan bobot masing-masing. Pemberian bobot ini berdasarkan pengaruh 

faktor-faktor tersebut terhadap posisi strategis unit yang dianalisis dalam suatu 

daerah tertentu. Jumlah bobot yang diberikan harus sama dengan satu. 

Penentuan bobot dilakukan dengan mengajukan identifikasi faktor eksternal 

kepada stakeholder dengan menggunakan metode paired comparison 

(Kinnear, 1991dalam Erwin, 2008: 45). Metode ini digunakan untuk 

memberikan penilaian terhadap bobot di setiap faktor-faktor eksternal. Skala 

yang digunakan adalah : 

1 = Jika indikator horizontal kurang penting daripada indikator vertical 

2 = Jika indikator horizontal sama penting daripada indikator vertical 

3 =  Jika indikator horizontal lebih penting daripada indikator vertical 

 

 

Tabel 3.4. Penilaian Bobot Faktor Strategis Eksternal 

Faktor Strategis 
Eksternal 

A B C D ….. Total Bobot 

A 
     Xi 

B        
C        
D        

……        

Total 
     

 

1,00 

Sumber : Kinnear (1991) dalam Erwin (2008: 45) 
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Menurut Kinnear (1991) dalam Erwin (2008: 46), bobot setiap variabel 

diperoleh dengan menentukan nilai setiap variabel terhadap jumlah nilai 

keseluruhan variabel dengan menggunakan rumus : 

  

Dimana, 

αi = bobot variabel ke-i    n = jumlah data 

Xi = nilai var iabel x ke- i   i = 1,2,3,...,n 

3) Penentuan rating oleh pengurus koperasi dilakukan terhadap variabel-variabel. 

Dalam mengukur masing-masing variabel terhadap kondisi wilayah digunakan 

skala 1, 2, 3, dan 4 terhadap masing-masing faktor strategis. Matriks EFE 

dapat dilihat pada Tabel 3.5. Skala nilai rating untuk matriks EFE adalah : 

a) Peringkat = 1, jika strategi PRIMKOPTI saat ini merespons di bawah rata-

rata faktor eksternal tersebut. 

b) Peringkat = 2, jika strategi PRIMKOPTI saat ini merespons rata-rata 

faktor eksternal tersebut. 

c) Peringkat = 3, jika strategi PRIMKOPTI saat ini merespons diatas rata-rata 

faktor eksternal tersebut. 

d) Peringkat = 4, jika strategi PRIMKOPTI saat ini sangat merespons faktor 

eksternal tersebut. 

Matriks EFE juga mengalikan rating atau peringkat dengan bobot kekuatan 

pengambilan keputusan yang nilainya sama dengan bobot kekuatan 

pengambilan keputusan Matriks IFE. 
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Tabel 3.5. Matriks Eksternal Factor Evaluation 

Faktor Eksternal Kunci Bobot Peringkat Nilai Tertimbang 
Peluang 
1…………. 
2…………. 
3…………. 

   

Ancaman 
1………….. 
2………….. 
3………….. 

   

Total    
 

4) Hasil dari pembobotan (tahap 2) dikalikan dengan peringkat pada setiap faktor 

akan didapatkan nilai tertimbang. 

3.7.4. Matriks internal eksternal (IE) 

Matriks Internal Eksternal (IE) dikembangkan dari model General Elektrik 

(GE-Model). Matriks IE didasari pada dua dimensi kunci yaitu total rata-rata 

tertimbang IFE pada sumbu X dan total rata-rata tertimbang EFE pada sumbu Y. 

Pada sumbu X dari matriks IE, total rata-rata tertimbang dari 1,0 hingga 1,99 

dianggap rendah; nilai dari 2,0 hingga 2,99 adalah menengah; dan nilai dari 3,0 

hingga 4,0 adalah tinggi (David 2009: 344). 

3.7.5. Analisis matriks SWOT 

Analisis Matriks SWOT (David 2006: 284) merupakan analisis yang 

dipakai dalam menyusun faktor-faktor strategis berdasarkan kekuatan, kelemahan, 

peluang dan ancaman. Matriks SWOT (Strengths-Weakness-Opportunities-

Threats) sebagai alat pencocokan untuk mengembangkan empat tipe strategi yaitu 

SO (kekuatan-peluang), WO (kelemahan-peluang), ST (kekuatan-ancaman), WT 

(kelemahan-ancaman). Strategi SO menggunakan kekuatan internal perusahaan 

untuk memanfaatkan peluang eksternal. Strategi WO bertujuan untuk 
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memperbaiki kelemahan internal dengan memanfaatkan peluang eksternal. 

Strategi ST menggunakan kekuatan perusahaan untuk menghindari atau 

mengurangi pengaruh dari ancaman eksternal. Strategi WT adalah taktik defensif 

yang diarahkan pada pengurangan kelemahan internal dan menghindari ancaman 

eksternal. 

Tujuan dalam analisis SWOT adalah menghasilkan alternaltif strategi yang 

dapat di aplikasikan oleh organisasi. Beberapa langkah dalam membuat Matriks 

SWOT (Rangkuti, 2009: 32), yaitu : 

1) Kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman perusahaan seperti yang telah 

diidentifikasi pada tahap sebelumnya, dituliskan pada masing-masing kolom 

pada matriks SWOT. 

2) Strategi SO dirumuskan berdasarkan pencocokan kekuatan internal dengan 

peluang eksternal. 

3) Strategi WO dirumuskan berdasarkan pencocokkan kelemahan internal 

dengan peluang eksternal. 

4) Strategi ST dirumuskan berdasarkan pencocokkan kekuatan internal dengan 

ancaman eksternal. 

5) Strategi WT dirumuskan berdasarkan pencocokkan kelemahan internal dengan 

ancaman eksternal. 

3.7.6. Arsitektur strategi 

Dalam menyusun arsitektur strategi yang lengkap perlu memperhatikan 

komponen inti dan komponen pendamping (Gambar 2.4). Komponen inti 

arsitektur strategi berupa visi, misi, tujuan dan tantangan yang dihadapi 
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perusahaan. Komponen pendamping arsitektur strategi adalah kompetensi inti 

organisasi dan strategic intent (Yoshida 2006 dalam Wahyudiono 2008: 41). 

Masing-masing unsur yang berperan dalam perumusan arsitektur strategi antara 

lain : 

1) Visi dan Misi Organisasi 

Visi dan misi organisasi dalam arsitektur strategi berguna sebagai pedoman 

dan arah organisasi di masa depan sehingga gambar arsitektur strategi yang 

baik harus sesuai dengan visi dan misi organisasi. Pernyataan visi dan misi 

organisasi ini harus jelas sehingga tidak menimbulkan interpretasi yang salah 

dalam mengkomunikasikannya ke seluruh relung organisasi. 

2) Analisis Lingkungan Internal dan Eksternal 

Analisis ini merupakan tahap identifikasi terhadap faktor-faktor internal dan 

eksternal yang mempengaruhi oraganisasi saat ini dan masa mendatang. 

 

 

3) Industry Foresight 

Industry foresight atau redefinisi terhadap industri masa depan merupakan 

suatu asumsi terbaik yang disepakati bersama tentang masa depan suatu 

industri, perusahaan atau organisasi, dan berdasarkan hal ini dibangun segala 

hal yang diperlukan untuk menunjang evolusi bisnis tersebut (Hamel dan 

Prahalad, 1995 diacu dalam Yoshida, 2006 dalam Wahyudiono, 2008: 67). 

Industry Foresight memberikan gambaran tentang hal-hal potensial dalam 

oragnisasi untuk dikembangkan di masa depan dan memungkinkan organisasi 
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tersebut mengambil posisi sebagai pemimpin. Dengan menyusun suatu masa 

depan industri atau bisnis, maka organisasi akan dapat mengontrol evolusi 

industrinya dan membentuk takdirnya sendiri. 

4) Tantangan Organisasi 

Tantangan organisasi adalah saranan atau tatacara operasional yang harus 

dimiliki dan diaplikasikan oleh organisasi untuk memperoleh keunggulan-

keunggulan bersaing baru secara bertahap (Hamel dan Prahalad 1995, diacu 

dalam Yoshida, 2006 dalam Wahyudiono, 2008: 67). Tantangan organisasi 

merupakan rencana awal yang perlu dipersiapkan organisasi. Tantangan 

organisasi mengidentifikasi titik fokus untuk pembangunan kapabilitas 

organisasi dalam jangka pendek dan menengah. Titik fokus ini lazimnya 

diprioritaskan pada kelemahan organisasi yang berkaitan erat dengan kekuatan 

organisasi. 

 

 

5) Sasaran Organisasi 

Sasaran organisasi merupakan tujuan yang telah diorganisir dengan baik dan 

sejalan dalam menjawab tantangan organisasi. 

Dengan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut dan hasil strategi yang 

diperoleh melalui analisis matriks SWOT yang telah dilakukan sebelumnya, maka 

dapat dirancang program-program yang akan digambarkan dalam peta arsitektur 

strategi. Peta arsitektur strategi merupakan suatu proses berpikir kreatif yang 

menggabungkan seni dan hasil strategi yang diperoleh. Peta arsitektur strategi 
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memiliki jadwal waktu agar pelaksanaan strategi-strategi tersebut dapat 

berkesinambungan dan mencapai sasaran dalam waktu yang sudah ditentukan. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Hasil Penelitian 

4.1.1. Gambaran Umum PRIMKOPTI Semarang Barat 

Di Kota Semarang pengrajin tempe dan tahu sangat banyak dan tersebar di 

seluruh pelosok kota. Namun, kesulitan mereka pada saat itu ialah mereka harus 

membeli bahan baku kacang kedelai dari toko di pasar bebas dengan harga yang 

tidak terkendali. Oleh karena itu, muncullah kepedulian dari beberapa tokoh 

masyarakat yakni Abdul Hanan, Djadjang Murdjana, Suryana Hanapi, Ezrim 

Jamil, BA serta Agung Soetrisno untuk mencetuskan gagasan membentuk suatu 

wadah untuk menghimpun dan membina para pengrajin tempe dan tahu. 

Akhirnya pada tanggal 18 Mei 1979 didirikanlah wadah yang diberi nama 

Koperasi Produsen Tempe Tahu Indonesia (KOPTI) di Jalan Madukoro III/195 

Semarang, Kecamatan Semarang Barat dan disahkan berdasarkan Surat Keputusan 

Kepala Kantor Wilayah Koperasi Provinsi Jawa Tengah No 103/Kep/DK. 10/VII-

1979 pada tanggal 12 Juli 1979 terdaftar sebagai Badan Hukum dalam buku 

Daftar umum dengan Nomor 6926/BH.10/3 tanggal 12 Juli 1979. Sejak itulah 

resmi berdiri PRIMKOPTI Semarang Barat yang tujuan utamanya ialah untuk 

menyediakan wadah untuk menghimpun, membina usaha dan kesejahteraan para 

pengrajin tempe tahu beserta keluarganya. 

PRIMKOPTI pun sempat berganti status yang semula bernaung di bawah 

PUSKOPTI (Pusat Koperasi Produsen Tempe Tahu Indonesia) menjadi bagian 

dari divisi khusus PUSKUD (Pusat Koperasi Unit Desa) Propinsi Jawa Tengah 
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dan kemudian diubah lagi menjadi Biro Khusus KOPTI pada tahun 1994. Pada 

tanggal 1 Juli 1996, PRIMKOPTI Semarang Barat resmi menjadi Badan Hukum 

dengan Surat Keputusan No 6926/ BH/PAD/KWK.10/VII/1996 yang berkantor di 

Jl.Indraprasta No.117 Semarang. 

Pada awalnya PRIMKOPTI kurang mendapat perhatian dari pengusaha 

tempe tahu karena masih dianggap kurang mampu memberikan manfaat bagi 

mereka. Akan tetapi, setelah Badan Urusan Logistik (BULOG) menyalurkan 

alokasi kedelai impor ke PRIMKOPTI, barulah para pengusaha tempe tahu 

menjadi tertarik dan mulai mendaftarkan diri menjadi anggota. Melalui BULOG, 

pemerintah menetapkan beberapa kebijakan menyangkut impor kedelai seperti 

stabilitas harga, distribusi dan penimbunan komoditi pangan utama. PRIMKOPTI 

menjadi sangat terbantu atas keberadaan BULOG tersebut. Berdasarkan Surat 

Keputusan Presiden No. 19/1998, BULOG tidak lagi menangani impor kedelai. 

Sejak itu KOPTI diseluruh Indonesia termasuk PRIMKOPTI Semarang Barat 

memasuki pasar bebas. Pasokan kedelai mulai diimpor melalui asosiasi importir 

kedelai yang dimiliki oleh pengusaha-pengusaha besar. 

a. Visi dan Misi PRIMKOPTI Semarang Barat 

Visi dan misi dari PRIMKOPTI Semarang Barat belum dibakukan secara 

tertulis. Seperti yang diungkapkan pengurus Bapak Muchtar Shatrie sebagai 

berikut : 

“….Visi PRIMKOPTI ya sama dengan visi pada umumnya koperasi mas, 
mensejahterakan anggotanya, meski tidak tertulis dalam papan yang 
terpampang tapi dalam  Anggaran Dasar ya itu visinya. Kalalu misi yang 
paling utama ya menyediakan bahan baku tempe tahu mas, terus anggota 
jangan sampai kesulitan permodalan, dan yang gak kalah penting 
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pendidikan perkoperasian bagi anggota dan pelayanan yang 
optimal…”(wawancara, 6 november 2010). 
 

Sehingga berdasarkan hasil observasi yang dilakukan melalui wawancara, 

maka dapat diambil kesimpulan bahwa visi dari PRIMKOPTI Semarang Barat 

ialah untuk meningkatkan kesejahteraan anggota PRIMKOPTI Semarang Barat. 

Sedangkan misi dari PRIMKOPTI Semarang Barat antara lain ialah : 

1) menyediakan bahan baku produksi tempe dan tahu 

2) menyediakan fasilitas permodalan anggota 

3) memberikan pendidikan dan pelayanan kepada para anggota 

b. Struktur Organisasi PRIMKOPTI Semarang Barat 

 
Gambar 4.1. Struktur Organisasi PRIMKOPTI Semarang Barat 

Sumber   : Lampiran S.K. Pengurus PRIMKOPTI Semarang Barat 
No. 008/SK/Kop.9/I/2008 
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Pembagian tugas dan tanggungjawab serta kegiatan-kegiatan usaha yang 

dijalankan oleh PRIMKOPTI Semarang Barat sesuai dengan fungsi yang terdapat 

dalam struktur organisasi PRIMKOPTI (Gambar 4.1), antara lain : 

1) Rapat anggota 

Rapat angggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam 

struktur organisasi koperasi. Melalui rapat anggota inilah, anggota dapat 

menggunakan haknya dengan berpartisipasi aktif dalam proses penetapan 

ketentuan-ketentuan yang bersifat mendasar bagi PRIMKOPTI sehingga 

wujud dari pelaksanaan prinsip koperasi mengenai pengelolaan yang 

demokratis dapat terlihat. 

Selain itu, rapat anggota menetapkan anggaran dasar (AD) dan 

anggaran rumah tangga (ART), kebijakan umum, memilih dan menggangkat 

serta memberhentikan pengurus dan pengawas. Rapat anggota juga 

menetapkan dan mensahkan rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan 

belanja serta pengesahan laporan keuangan. 

2) Ketua 

Tugas ketua antara lain memimpin, menjalankan dan memajukan serta 

mengembangkan usaha koperasi termasuk pengadaan kedelai untuk 

kepentingan anggota dan masyarakat. Ketua pun memimpin, mengkoordinir 

dan mengawasi pelaksanaan tugas anggota pengurus serta manager unit dan 

semua karyawan. Selain itu, ketua bertugas untuk memimpin jalannya rapat 

anggota tahunan (RAT) serta memimpin rapat pengurus. Dalam rapat anggota 



70 

 

tahunan, ketua memimpin jalannya rapat atas nama pengurus dan memberikan 

laporan pertanggungjawaban kepada rapat anggota. 

Ketua memberikan keputusan terakhir dengan memperhatikan saran-

saran dari anggota pengurus dan manajer serta bila diperlukan meminta 

pertimbangan dari pengawas dan pejabat pembina. Selain itu, ketua bertugas 

mensahkan surat-surat yang menyangkut kegiatan organisasi ke luar maupun 

ke dalam. 

3) Sekertaris 

Selain bertugas untuk memelihara buku-buku dan arsip-arsip 

organisasi, mengkoordinir dalam menyusun laporan-laporan organisasi, serta 

merencanakan jadwal operasionil seperti penyuluhan terhadap anggota, 

pendidikan, latihan dan kegiatan sosial lain, sekertaris pun bertugas untuk 

membantu ketua dalam pembinaan personil dan kerjasama karyawan, serta 

mewakili bidang usaha, pengadaan dan penjualan kedelai PRIMKOPTI 

Semarang Barat apabila ketua sedang berhalangan. 

4) Bendahara 

Bendahara berkewajiban untuk mengatur dan mengendalikan atau 

mengawasi keluar masuknya uang antara lain dengan melaksanakan anggaran 

pendapatan dan belanja PRIMKOPTI Semarang Barat, mencari dana dengan 

cara memupuk simpanan para anggota dan mencari sumber dana dari luar 

dengan syarat yang lunak dan tidak memberatkan. Selain itu, bendahara wajib 

untuk memelihara kekayaan PRIMKOPTI dan mengatur pengeluaran uang 

agar tidak melampaui batas anggaran belanja yang telah ditetapkan. 
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Tugas lain dari bendahara yaitu mempersiapkan data dan informasi 

mengenai keuangan dalam rangka penyusunan laporan-laporan serta bersama 

dengan manajer menandatangani semua bukti pengeluaran kas yang 

malampaui batas wewenang manajer dengan persetujuan ketua. Selain itu, 

membimbing dan mengawasi pekerjaan manajer dalam hal penyelanggaraan 

administrasi uang dan barang. 

5) Manajer 

Dalam PRIMKOPTI, manajer terdiri dari manajer umum dan manajer 

unit usaha. Setiap unit usaha PRIMKOPTI sehari-hari dikelola dan dipimpin 

oleh manajer unit usaha yang berada di bawah koordinasi dan pengendalian 

manajer umum. Para manajer unit usaha dalam menjalankan tugasnya 

bertanggungjawab kepada dewan pengurus melalui manajer umum. 

Sedangkan manajer umum adalah orang yang bertanggungjawab terhadap 

jalannya usaha koperasi sehari-hari secara keseluruhan seperti perencanaan, 

pelaksanaan usaha, dan administrasi keuangan, barang dan personil. 

6) Kasir 

Kasir menerima dan mengeluarkan uang atas perintah dari manajer 

sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku. Mencatat semua uang 

yang diterima dan dikeluarkan dalam buku kas kasir serta menyampaikan 

semua bukti penerimaan dan pengeluaran uang, dan data-data lainnya kepada 

kepala bagian pembukuan. Dalam tugasnya kasir bertanggungjawab atas 

semua uang yang disimpan dan secara langsung bertanggungjawab kepada 

manajer. 
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7) Bagian Umum 

Bagian umum mencakup tugas yang berkaitan dengan surat menyurat, 

arsip, pengetikan, urusan rumah tangga, pengadaan dan pemeliharaan barang 

inventaris, angkutan, kepegawaian dan diklat pegawai, serta usaha non 

struktural. 

8) Bagian Pembukuan 

Kepala bagian pembukuan bertugas untuk membantu pengurus di 

bidang pengelolaan administrasi keuangan PRIMKOPTI Semarang Barat 

antara lain dengan meneliti kelengkapan dan kebenaran bukti-bukti 

pembukuan, melaksanakan pembukuan dengan sistem akuntansi koperasi 

berdasarkan bukti-bukti (dokumen) yang lengkap dan sah. Selain itu, kepala 

bagian pembukuan ini bertugas untuk menyimpan dan memelihara bukti-bukti 

tersebut dan menyiapkan data keuangan berupa laporan keuangan. Kepala 

bagian ini, menjalankan tugasnya bersama dengn staf keuangan untuk 

mengelola buku pembantu piutang dan pembelian, buku pembantu simpanan-

simpanan anggota, serta buku transaksi tunai atau kredit. 

9) Bagian Distribusi dan Pemasaran 

Bagian ini antara lain bertugas untuk mencari dan mengecek barang 

yang akan disalurkan kepada anggota, mensurvey harga barang, dan 

mengajukan pengadaan barang kepada pengurus. Selain itu, bagian ini 

bertugas menyalurkan barang kepada anggota maupun konsumen non anggota, 

kemudian melakukan pencatatan keluar masuknya barang dan menyimpan 

arsip-arsip atau dokumen pendistribusian tersebut. 
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c. Kegiatan Usaha PRIMKOPTI Semarang Barat 

Sesuai dengan fungsi awal PRIMKOPTI, kegiatan usaha PRIMKOPTI 

Semarang Barat yang utama ialah pendistribusian kedelai kepada produsen tempe 

dan tahu di lingkup Kota Semarang. Akan tetapi, untuk menunjang kegiatan-

kegiatan yang dijalankan, PRIMKOPTI telah mengembangkan beberapa usaha 

lainnya. Seperti yang diungkapkan manajer umum PRIMKOPTI Bapak Sutrisno 

sebagai berikut : 

“…Unit usahanya yang utama itu ada dua, yang pertama distribusi kedelai 
itu sebagai ciri khas PRIMKOPTI, kemudian unit usaha USP sebagai 
sarana penunjang permodalan. Malah USP saat ini tidak hanya anggota 
yang memanfaatkan, ada juga UKM-UKM yang jadi nasabah 
PRINKOPTI. Tapi kita juga punya usaha-usaha penunjang mas, kayak 
penyewaan gedung, warung klontongan (waserda), penyewaan kendaraan 
angkutan dengan harga bersaing…”(wawancara, 11 november 2010). 

 
Berikut ini merupakan penjelasan dari masing-masing kegiatan usaha yang 

telah dijalankan oleh PRIMKOPTI Semarang Barat : 

1) Usaha Distribusi Kedelai 

Usaha distribusi kedelai dapat dikatakan menjadi cikal bakal 

berdirinya PRIMKOPTI. Usaha ini menangani kegiatan jual beli atau 

pengadaan dan penjualan kedelai sebagai bahan baku pokok yang diperlukan 

oleh para produsen tempe dan tahu. Saat BULOG memasok kebutuhan kedelai 

PRIMKOPTI, usaha distribusi ini berkembang dengan pesat. Penebusan 

kedelai saat itu, dilakukan dengan alokasi kedelai kurang lebih 243 ton per 

bulan (Muchtar Shetrie, wawancara 6 november 2010). Pada saat tersebut, 
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PRIMKOPTI Semarang Barat memiliki posisi tawar yang kuat karena 

memiliki harga yang bersaing di pasar kedelai. 

BULOG menetapkan harga yang lebih rendah kepada koperasi 

sehingga terjadi disparitas harga antara harga yang dapat diberikan koperasi 

dengan harga di pasar bebas. Para anggotanya pun merasa sangat diuntungkan 

ketika bergabung dalam koperasi tersebut karena memperoleh harga bahan 

baku yang lebih rendah dibandingkan di pasar bebas. 

Namun setelah pasokan kedelai impor tidak lagi ditangani oleh 

BULOG pada tahun 1998 dengan Surat Keputusan Presiden No 19/1998 

sehingga artinya PRIMKOPTI Semarang Barat memasuki pasar bebas dan 

kedelai diimpor melalui beberapa pedagang importir kedelai. Kedelai lokal 

pun semakin lama semakin sulit dicari sehingga pada kenyataannya 

PRIMKOPTI Semarang Barat memenuhi kebutuhan anggotanya dengan 

membeli kepada pedagang grosir. Selain menghadapi fluktuasi harga kedelai 

yang tidak menentu akibat pergerakan nilai dolar terhadap rupiah maupun 

situasi ekonomi nasional, PRIMKOPTI menghadapi situasi persaingan yang 

sangat ketat dalam menjalankan usaha distribusi kedelai (Sutrisno, wawancara 

11 november 2010). 

2) Unit Usaha Simpan Pinjam 

Unit usaha simpan pinjam dibentuk berdasarkan Surat Keputusan 

Dewan Pengurus Nomor : 0288-46/Kep/MUU/II/1988 tanggal 19 Februari 

1988 dan tata kerjanya ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Dewan 

Pengurus Nomor : 56/Kop/USP.1/III/1997 tanggal 25 Maret 1997 dengan 
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status semi mandiri. Hal ini berarti unit usaha ini tetap merupakan kesatuan 

dari PRIMKOPTI Semarang Barat, namun yang terpisah hanyalah keuangan 

dan administrasinya saja. Unit usaha simpan pinjam PRIMKOPTI Semarang 

Barat melayani anggota dan juga anggota luar biasa. Angggota luar biasa ini 

meliputi pengusaha kecil atau mikro sesuai dengan pasal 18 ayat 2 Undang-

Undang No 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Jumlah nasabah dan 

anggota luar biasa pada tahun 2009 adalah sebanyak 543 orang dan telah 

mengeluarkan pinjaman sebesar Rp 1.051.691.000,- ( LPJ Pengurus tahun 

buku 2009). 

3) Unit usaha lainnya 

Sebagian besar usaha-usaha ini merupakan asset dari PRIMKOPTI 

Semarang Barat yang berpotensi dalam menunjang likuiditas keuangan 

PRIMKOPTI Semarang Barat (Sutrisno, wawancara 11 november 2010). 

Usaha-usaha tersebut antara lain : 

a) Sewa gedung olah raga bulu tangkis termasuk membuka kantin dan 

waserda di dalamnya. 

b) Sewa aula kepada anggota masyarakat untuk kegiatan resepsi perkawinan 

ataupun keperluan pertemuan rapat. 

c) Sewa kendaraan angkutan barang dengan tarif sewa beragam tergantung 

tempat yang dituju dan berat barang yang diangkut. 
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4.1.2. Analisis Lingkungan Internal PRIMKOPTI Semarang Barat 

1) Manajemen 

Menurut fungsinya PRIMKOPTI Semarang Barat tergolong dalam 

koperasi pembelian atau koperasi pengadaan. Sedangkan usaha penunjang 

PRIMKOPTI Semarang Barat untuk merambah ke usaha simpan pinjam dan 

usaha lainnya menjadikan koperasi ini pun disebut sebagai koperasi jasa. 

PRIMKOPTI Semarang Barat telah berdiri sejak tanggal 18 Mei 1979 dan saat 

ini sudah menjadi organisasi koperasi yang telah memiliki fungsi-fungsi 

manajemen seperti terlihat dari aspek-aspek berikut ini : 

a) Perencanaan 

Perencanaan secara garis besar diajukan oleh pengurus dan 

disetujui oleh anggota PRIMKOPTI Semarang Barat pada saat rapat 

anggota tahunan. Perencanaan tersebut berupa rencana anggaran 

pendapatan dan belanja koperasi serta rencana kerja yang meliputi 

kebijaksanaan umum di bidang organisasi dan manajemen usaha koperasi. 

Perencanaan dibuat berdasarkan hasil evaluasi kinerja serta anggaran dasar 

dan anggaran rumah tangga PRIMKOPTI Semarang Barat, seperti yang 

dikatakan Pengurus Bapak Mucthar Shatrie sebagai berikut : 

“…Begini mas, dengan melihat dan membandingkan dengan program 
tahun lalu, mana yang belum terealisir untuk dimasukkan ke dalam 
program tahun berikutnya. Kalau masalah rencana anggaran dan 
belanja melihat keberhasilan pada unit usaha dulu mas. Kui yo kudhu 
rembugan karo manajer, karyawan, yo pengawas juga, mengko gek 
digowo neng RAT…” (Itu ya harus rapat dulu dengan manajer, 
karyawan, dan juga pengwas, baru dibawa ke RAT) (wawancara, 6 
November 2010). 
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b) Pengorganisasian 

Sesuai dengan struktus organisasi yang ada (gambar 4.1) perangkat 

organisasi dalam PRIMKOPTI meliputi rapat anggota, pengurus dan 

pengawas. Muchtar Shatrie memberikan keterangan (wawancara, 6 

november 2010) bahwa rapat anggota PRIMKOPTI Semarang Barat telah 

rutin dilakukan sekali dalam satu tahun. Dalam rapat tersebut dibahas 

tentang anggaran belanja, kebijakan-kebijakan, dan juga pengesahan 

laporan pengurus. Pengurus dipilih untuk masa jabatan lima tahun dan 

melaksanakan tugasnya sebagai pemegang kuasa rapat anggota dan 

memberikan laporan pertanggungjawabannya kepada rapat anggota setiap 

tahun. Bapak Mucthar Shatrie menyatakan sebagai berikut : 

“…Perangkat organisasi koperasi disini sama dengan yang di 
amanahkan Undang-undang mas, ya Rapat Anggota (RA) sebagai 
pemegang keputusan tertinggi, kemudian ada pengurus dan pengawas. 
Tapi yo rak mungkin pengurus karo pengawas mbot gawe 
dhewe….,(Tapi ya tidak mungkin pengurus dan pengawas kerja 
sendiri)….Lha maka dari itu pengurus mengangkat manajer, karyawan, 
dan staf-staf yang dibutuhkan. Itu sebagai pelaksana jalannya usaha 
yang ada di koperasi ini mas. Dan semuanya itu nanti akan dibawa ke 
RAT untuk saya (pengurus) pertanggungjawabkan 
semua…”(wawancara, 6 November 2010). 

 
Pengelolaan organisasi dilakukan oleh pengurus, sedangkan 

pengelolaan usaha dilakukan oleh pengelola usaha yang diangkat oleh 

pengurus. Pengurus menugaskan para karyawannya untuk mengelola 

usaha koperasi sehari-hari yaitu usaha distribusi kedelai, usaha simpan 

pinjam dan usaha lainnya. Namun, pengelolaan usaha oleh para karyawan 

tersebut tidak mengurangi tanggungjawab pengurus. Pengawas 

melaksanakan pengawasan terhadap kebijaksanaan dan pengelolaan 
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koperasi. Pengawas berwenang untuk meneliti catatan dan segala 

keterangan yang diperlukan. Seperti yang diungkapkan pengawas Bapak 

Sularno sebagai berikut : 

“….Pengelolaan dan jalannya koperasi sepenuhnya itu tanggungjawab 
pengurus yang menjabat mas, saya (pengawas) ya mengawasi dan 
meneliti apa yang dilakukan pengurus. Tapi selama ini pengurus kan 
sudah dua kali menjabat mas, jadi udah teruji pengalamannya, rada 
ringan mengawasinya mas…”(wawancara, 8 November 2010). 

 
c) Pelaksanaan 

Jika dilihat dari struktur organisasinya (Gambar 4.1), terdapat 

beberapa komponen sumber daya manusia yaitu pengurus, pengawas, 

karyawan dan anggota. Pengurus PRIMKOPTI Semarang Barat terdiri dari 

ketua, sekertaris dan bendahara. Pengurus saat ini merupakan pengurus 

periode ke-12 yang terpilih untuk kedua kalinya dalam Rapat Anggota 

tanggal 20 November 2008 untuk masa jabatan selama lima tahun. 

Sebelumnya para pengurus telah menjadi bagian dari PRIMKOPTI 

Semarang Barat selama belasan tahun (LPJ Pengurus tahun buku 2009). 

Berbagai pengalaman mengenai perkedelaian di Indonesia, 

penanganan anggota pengrajin tempe dan tahu, karyawan serta 

kepengurusan PRIMKOPTI Semarang Barat telah mereka ketahui 

sebelumnya. Sehingga berdasarkan pengalaman yang ada tersebut, mereka 

dapat mengelola PRIMKOPTI Semarang Barat. Muchtar Shatrie 

(wawancara, 6 November 2010) menerangkan bahwa kebijakan-kebijakan 

organisasi serta usaha yang diputuskan PRIMKOPTI Semarang Barat ialah 
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berdasarkan pengalaman pengurus selama bertahun-tahun. Pengalaman 

tersebut sangat berarti ditengah situasi pasar yang tidak menentu. 

Pengurus sendiri dalam operasionalnya dibantu oleh para karyawan 

yang berjumlah 21 (dua puluh satu) orang (LPJ Pengurus tahun buku 

2009). Dalam mengelola karyawannya menurut Muchtar Satrie 

(wawancara, 13 November 2010) PRIMKOPTI Semarang Barat telah 

melakukan pembagian kerja dan mengikutsertakan beberapa karyawan ke 

dalam pelatihan-pelatihan yang diselengarakan oleh pemerintah, Pusat 

Koperasi Produsen Tempe Tahu Indonesia (PUSKOPTI) Jawa Tengah 

atau Institut Manajemen Koperasi Indonesia. 

Dalam membina anggotanya, keterangan Bapak Sutrisno 

(wawancara, 11 November 2010) bahwa PRIMKOPTI Semarang Barat 

menghadapi permasalahan kurangnya loyalitas anggota. Selain sisa hasil 

usaha yang ditawarkan oleh koperasi, pengurus bersama-sama dengan 

karyawan sebenarnya telah membina komunikasi dengan para anggota 

melalui sosialisasi mengenai pentingnya berkoperasi, sosialisasi mengenai 

keuntungan berkoperasi, sosialisasi mengenai teknologi baru yang 

digunakan untuk pengolahan tempe dan tahu, dan sosialisasi mengenai 

pengembangan usaha dengan bantuan simpan pinjam di PRIMKOPTI 

Semarang Barat (Muchtar Satrie, wawancara 13 November 2010). 

Pengurus juga telah melaksanakan program-program kesejahteraan 

anggota seperti program dana sehat anggota, santunan kematian, dan 

bingkisan lebaran. Walaupun usaha pelayanan-pelayanan tersebut telah 
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dilakukan oleh PRIMKOPTI Semarang Barat, anggota masih seringkali 

membeli kedelai dari pesaing non koperasi, jika ditawarkan harga kedelai 

yang sedikit lebih murah, seperti yang dinyatakan salah satu anggota 

PRIMKOPTI Ibu Khoen Marjati sebagai berikut : 

“….nhek kulo yo mas, tumbas bahan (kedelai) niku pokokmen rego 
engkang pol murah. Menawi teng koperasi larang, nggeh kulo tumbase 
teng toko-toko pasar, wong seng dodolan dele ki yo akeh kok mas, ora 
mong koperasi thok…”(Kalau saya ya mas, beli kedelai itu pokoknya 
harga yang paling murah. Kalau di koperasi mahal, ya saya beli di 
toko-toko pasar, orang yang jualan kedelai itu banyak kok mas, tidak 
hanya koperasi) (wawancara, 17 November 2010). 

 
Jika para anggota menyadari bahwa mereka merupakan pemilik 

dari koperasi sesuai dengan UU Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 17 (1) 

tantang keanggotaan, maka mereka akan tetap loyal terhadap koperasi 

karena keuntungan dari transaksi kepada koperasi akan dimiliki oleh 

mereka sendiri dan bukanlah dimiliki oleh usaha perseorangan seperti 

halnya ketika mereka membeli kedelai dari pesaing. 

 

Gambar 4.2. Penjualan Kedelai PRIMKOPTI Semarang Barat 
Sumber : Diolah dari Laporan Tahunan PRIMKOPTI Semarang Barat  Tahun Buku 
2009 
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Kecenderungan menurunnya loyalitas anggota juga dapat tercermin 

dari grafik penjualan kedelai pada tahun 2009 yang menunjukan 

penurunan permintaan setelah berakhirnya subsidi pemerintah (Gambar 

4.2). Berkaitan dengan hal tersebut, menurut Bapak Sutrisno (wawancara, 

11 November 2010) subsidi kedelai oleh pemerintah sebesar Rp 1000,00 

per kilogram menarik anggota untuk membeli kedelai di PRIMKOPTI 

Semarang Barat, sebagai lembaga khusus yang dipercaya pemerintah 

dalam mengelola subsidi tersebut di Kota Semarang. Subsidi diberikan 

selama enam bulan yaitu dari bulan Mei sampai dengan Oktober 2009. 

Kenaikan jumlah permintaan anggota pada saat subsidi ini diberikan dan 

penurunan jumlah penjualan pada saat subsidi tidak diberikan lagi, 

menunjukan loyalitas anggota koperasi yang masih kurang. 

Tabel 4.1. Jumlah Aggota PRIMKOPTI Semarang Barat Tahun 2007 – 2009 
 

Sumber : Laporan Tahunan Pengurus PRIMKOPTI Semarang Barat Tahun Buku 2007 – 2009 
 

Loyalitas anggota yang kurang juga terlihat dari penurunan jumlah 

anggota seperti pada Tabel 4.1 diatas. Dari data tersebut dapat dilihat 

bahwa terjadi penurunan jumlah anggota PRIMKOPTI Semarang Barat 

pada tahun 2007 dan 2008. Anggota pada tahun 2007 sejumlah 553 orang 

berkurang menjadi 485 orang pada tahun 2009. Jumlah tersebut berkurang 

karena terdapat anggota yang mutasi dengan alasan meninggal dunia dan 

keluar dari PRIMKOPTI Semarang Barat. Sedangkan anggota aktif pun 

Tahun 2007 2008 2009 
Anggota Aktif 358 307 288 
Tidak Aktif 177 182 189 
Pindah Domisili 18 5 8 
Jumlah Anggota 553 494 485 
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berkurang cukup banyak, dari 358 anggota pada tahun 2007 menjadi 288 

anggota yang aktif pada tahun 2009. Kriteria anggota aktif merupakan 

anggota menggunakan jasa atau telah bertransaksi dengan PRIMKOPTI 

Semarang Barat. Prosentase anggota aktif ini pun sangat memprihatinkan, 

hanya sekitar 64,74 persen pada tahun 2007, kemudian 62,15 persen pada 

tahun 2008, serta 59,38 persen pada tahun 2009 (LPJ tahun buku 2009). 

Berdasarkan keterangan Bapak Muchtar Shatrie (wawancara, 6 

November 2010) bahwa PRIMKOPTI Semarang Barat dalam 

operasionalnya berhubungan baik dengan pembina dari pihak pemerintah 

terutama Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang. Hubungan baik ini 

termasuk juga bentuk dalam silaturahmi biasa. Para pembina memberikan 

pelatihan dan pengarahan kepada para pengurus koperasi maupun anggota 

agar dapat semakin berkembang kemampuannya sehingga pada akhirnya 

akan berkontribusi kepada PRIMKOPTI Semarang Barat. 

Selain itu, berdasarkan pernyataan dari Bapak Sutrisno 

(wawancara, 11 November 2010) bahwa PRIMKOPTI Semarang Barat 

membina hubungan baik dengan KOPTI lain karena adanya usaha yang 

saling menunjang seperti kerjasama dengan Pusat Koperasi Produsen 

Tempe Tahu Indonesia (PUSKOPTI) Jawa Tengah yang menyediakan 

kedelai bagi seluruh PRIMKOPTI di Jawa Tengah termasuk PRIMKOPTI 

Semarang Barat atau kerjasama dengan PRIMKOPTI Kabupaten 

Semarang dalam usaha pembelian ragi. 
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d) Pengawasan 

Berdasarkan keterangan Bapak Sularno (wawancara, 8 November 

2010) bahwa setiap tahunnya PRIMKOPTI Semarang Barat melaksanakan 

rapat anggota yang salah satunya berfungsi untuk mengawasi pengurus. 

Akan tetapi pengawasan koperasi sehari-hari dilakukan oleh pengawas 

yang telah dipilih oleh rapat anggota. Pengawas berwenang untuk meneliti 

catatan dan segala keterangan yang diperlukan. Seperti yang diungkapkan 

Bapak Sularno dalam wawancara sebagai berikut : 

“…Namanya juga pengawas mas, jadi ya saya mengawasi dan meneliti 
apa yang dilakukan pengurus….Pengawasan sebenarnya juga 
dilakukan anggota, yaitu setiap di adakannya rapat anggota, disitu 
anggota punya peran pengawasan juga, termasuk mengawasi saya 
(pengawas)…” (wawancara, 8 November 2010). 

 
Sedangakan menurut Bapak Muchtar Shatrie (wawancara, 6 

November 2010) pengurus pun melakukan sistem pengawasan kepada 

para karyawan PRIMKOPTI Semarang Barat. Salah satunya dengan 

melakukan pemisahan tugas-tugas dalam organisasi. Misalnya, kasir 

terpisah dengan bagian pembukuan dan bendahara. 

2) Pemasaran 

PRIMKOPTI Semarang Barat sebagai satu-satunya penyalur kedelai 

yang berbentuk koperasi di Kota Semarang tentu memiliki kekuatan tersendiri 

di sisi pemasaran karena target pasarnya adalah para anggota yang merupakan 

pemilik PRIMKOPTI Semarang Barat (Muchtar Shatrie, wawancara 13 

November 2010). 
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Namun, menurut keterangan manajer Bapak Sutrisno (wawancara, 11 

November 2010) masih ada pengrajin tempe dan tahu di Kota Semarang yang 

belum menjadi anggota koperasi dan juga masih ada anggota PRIMKOPTI 

Semarang Barat yang tidak aktif sehingga PRIMKOPTI Semarang Barat harus 

terus melakukan upaya-upaya pemasaran. Melalui pendekatan bauran 

pemasaran, pemasaran kedelai yang dilakukan oleh PRIMKOPTI Semarang 

Barat adalah sebagai berikut : 

a) Product (Produk) 

Produk utama PRIMKOPTI Semarang Barat menurut pernyataan 

Bapak Muchtar Shatrie (wawancara 13 November 2010)  ialah penyedia 

jasa distribusi kedelai dari pemasok kepada para anggota koperasi. 

Tujuannya untuk melayani para anggota agar mudah mendapatkan bahan 

baku usaha pengolahan tempe dan tahu dengan harga yang ekonomis. 

b) Price (Harga) 

Harga kedelai berfluktuasi tergantung nilai dolar serta 

perkembangan lingkungan global yang hal ini menurut Bapak Sutrino 

(wawancara, 11 November 2010) menjadi masalah tersendiri bagi 

PRIMKOPTI Semarang Barat untuk menetapkan harga yang sesuai bagi 

anggota PRIMKOPTI Semarang Barat. Saat ini penetapan harga di 

PRIMKOPTI tergantung dari harga jual eceran di pasar dan juga harga beli 

kedelai ditambah dengan biaya penyertaan usaha (BPU), biaya pengiriman 

serta simpanan permodalan anggota. 
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Simpanan permodalan anggota sebesar Rp 50,00 setiap kilogram 

kedelai yang dibeli atau lebih besar sesuai dengan keinginan anggota. 

Simpanan tersebut dapat diambil sewaktu-waktu ketika anggota tersebut 

membutuhkannya. Biaya penyertaan usaha merupakan biaya untuk 

operasional usaha dan biaya organisasi koperasi. Biaya pengiriman 

ditetapkan tergantung dari jarak tempat tujuan dengan gudang 

PRIMKOPTI Semarang Barat (Buku rekap penjualan kedelai bulan 

November 2010). 

Berikut ini dapat dilihat (Tabel 4.2) contoh penetapan harga jual 

kedelai selama bulan November 2010. 

Tabel 4.2. Rekap Harga Kedelai Bulan November 2010 

Tanggal 
Harga Beli 

(/Kg) 
BPU Simpanan 

Biaya 
Pengiriman 

Harga Jual 
(/Kg) 

2 7.750 100 50 50 7.950 
3 7.750 150 50 50 8.000 
5 7.840 110 50 50 8.050 
6 7.925 25 50 50 8.050 
7 7.825 125 50 50 8.050 
8 7.975 75 50 50 8.150 
13 8.075 75 50 50 8.250 
16 8.000 100 200 50 8.350 
20 8.100 50 50 50 8.250 
24 8.000 50 50 50 8.150 
29 7.850 200 50 100 8.200 

Sumber : Rekap Penjualan Kedelai Bulan November 2010 

c) Place (Tempat) 

Berdasarkan keterangan Bapak Sutrisno (wawancara, 11 november 

2010) bahwa PRIMKOPTI Semarang Barat menyimpan seluruh 

persediaannya di dalam gudang penyimpanan yang terletak di Jalan 
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Madukoro III/195 Semarang, terbilang sangat strategis karena berada di 

pusat kota dan memiliki akses jalan yang sangat bagus. Letak kantor dan 

gudang yang berdekatan serta akses jalan yang baik, memudahkan 

koordinasi antar anggota, karyawan, pengurus maupun pihak eksternal 

(Observasi, 12 November 2010). 

d) Promotion (Promosi) 

Berdasarkan keterangan dari Bapak Sutrisno (wawancara, 11 

November 2010) bahwa PRIMKOPTI Semarang Barat melakukan 

promosi berupa sosialisasi keuntungan-keuntungan yang didapat jika 

bergabung atau bertransaksi di PRIMKOPTI Semarang Barat dengan cara 

mendatangi pengrajin anggota dan non anggota. Namun berdasarkan 

keterangan Bapak Muchtar Shatrie (wawancara, 13 November 2010) 

bahwa, anggota merasakan kurangnya manfaat menjadi anggota koperasi 

setelah PRIMKOPTI lepas dari BULOG tahun 1998. 

Setelah tahun 1998 tersebut, program-program kesejahteraan 

anggota seperti program dana sehat anggota, bingkisan lebaran, pembagian 

pakaian seragam, bantuan beasiswa kepada mahasiswa/i IKOPIN, bantuan 

beasiswa perangsang kepada siswa/i SMP/SMA serta program infaq haji 

ditangguhkan. Manfaat lainnya yang dirasakan paling menguntungkan 

bagi anggota ialah manfaat harga rendah yang diberikan oleh PRIMKOPTI 

Semarang Barat tidak lagi dapat dirasakan (Muchtar Shatrie, wawancara 

13 November 2010). 
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3) Keuangan 

Pada tahun 2009 jumlah Permodalan yang dimiliki PRIMKOPTI 

Semarang Barat secara keseluruhan adalah Rp 3.429.754.000,00 dengan Sisa 

Hasil Usaha (SHU) sejumlah Rp 97.692.000,00 (LPJ tahun buku 2009). 

PRIMKOPTI Semarang Barat membagi SHU menjadi empat bagian yaitu 40 

persen untuk anggota, 12 persen untuk pengurus dan 10 persen untuk 

karyawan dan sisanya sebagai dana cadangan untuk diinvestasikan kembali 

(Anggaran Rumah Tangga PRIMKOPTI Semarang Barat). 

Menurut Bapak Muchtar Shatrie (wawancara, 13 November 2010) 

bahwa pembagian SHU kepada anggota dihitung berdasarkan jasa dan 

transaksi yang dilakukan oleh setiap anggota. Besarnya SHU koperasi tidak 

dapat diperbandingkan dengan besarnya laba perusahaan perseorangan karena 

SHU merupakan sisa dari hasil usaha yang diterima oleh anggota. Laba 

ekonomis koperasi sesungguhnya merupakan laba ekonomis setiap anggota 

koperasi dalam menjalankan usahanya. Koperasi berhasil dalam menjalankan 

usahanya apabila anggota berhasil menjalankan perekonomiannya. 

Namun, menurut Hanel (1989) dalam Arifin (2002: 116) keberhasilan 

koperasi di dalam menjalankan misinya akan bergantung pula dari partisipasi 

anggota dalam kedudukannya sebagai pemilik dan pelanggan. Partisipasi 

anggota sebagai pelanggan akan menentukan skala usaha koperasi dan 

partisipasi anggota sebagai pelanggan ditentukan dari besar kecilnya manfaat 

harga koperasi. 



88 

 

Berdasarkan keterangan manajer Bapak Sutrisno (wawancara, 20 

November 2010) bahwa skala usaha PRIMKOPTI Semarang Barat saat ini 

dapat dibilang masih kecil dilihat dari partisipasi anggota di dalam koperasi. 

Pada Tabel 4.1 yang menggambarkan jumlah anggota PRIMKOPTI Semarang 

Barat dapat dilihat bahwa anggota koperasi yang aktif hanya sekitar 59,38 

persen pada tahun 2009. Jika anggota non aktif dapat ditarik kembali maka 

skala ekonomi koperasi akan semakin besar. Artinya pembebanan biaya usaha 

koperasi akan lebih menyebar dan anggota dapat memperoleh manfaat harga 

koperasi yang lebih tinggi. 

Dari Gambar 4.3 komponen biaya usaha PRIMKOPTI Semarang Barat 

yang diurutkan dari komponen biaya terbesar antara lain biaya organisasi 

(24,4 persen), biaya operasional usaha (23,66 persen), biaya pegawai (21,14 

persen), biaya kendaraan (9,2 persen), biaya bangunan (9,08 persen), biaya 

peralatan (7,11 persen), biaya kesejahteraan anggota (5,15 persen), biaya 

telepon/listrik (0,14 persen), dan biaya umum lainnya (0,12 persen). 

Pengeluaran terbesar PRIMKOPTI Semarang Barat berasal dari biaya 

organisasi yaitu 24,40 persen yang meliputi biaya honor pengurus dan badan 

pengawas, biaya rapat anggota tahunan dan rapat intern, dan biaya lainnya 

yang menyangkut kepengurusan PRIMKOPTI Semarang Barat (LPJ tahun 

buku 2009). 
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Gambar 4.3. Biaya Usaha PRIMKOPTI Semarang Barat per 31 Desember 2009 

Sumber : Diolah dari Laporan Tahunan PRIMKOPTI Semarang Barat Tahun Buku 
2009 
 
Berdasarkan pernyataan Bapak Sutrisno (wawancara, 20 November 

2010) bahwa jika dibandingkan dengan pesaing, biaya yang dikeluarkan oleh 

koperasi akan lebih tinggi karena memiliki suatu sistem manajemen yang 

lebih kompleks. Pesaing yang hanya berupa usaha perseorangan memiliki 

biaya operasional usaha dan biaya pegawai yang jauh lebih rendah serta tidak 

memiliki biaya organisasi dan biaya kesejahteraan anggota. 

4) Operasi 

Bapak Muchtar Shatrie (wawancara, 13 November 2010) menerangkan 

bahwa PRIMKOPTI Semarang Barat membeli produk kedelai dari Amerika 

Serikat dengan memesan dari Pusat Koperasi Produsen Tempe Tahu Indonesia 

(PUSKOPTI) Jawa Tengah, Toko Grosir 45, Toko Sanjaya ataupun kedelai 

lokal dari petani langsung. Berbagai saluran tataniaga kedelai yang dihadapi 

PRIMKOPTI dapat dilihat pada Gambar 4.4. Masih menurut Bapak Muchtar 

Shatrie (wawancara, 13 November 2010) bahwa perlu diketahui bahwa Toko 
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Grosir 45 dan Toko Sanjaya merupakan pemasok sekaligus pesaing 

PRIMKOPTI di Kota Semarang. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.4. Berbagai Saluran Tataniaga Kedelai PRIMKOPTI Semarang Barat 
Sumber : Data Primer (wawancara) 

Berdasarkan penjelasan Bapak Sutrisno (wawancara 20 November 

2010) bahwa alur proses pemesanan kedelai dari PRIMKOPTI Semarang 

Barat kepada para penyalur kedelai diawali dari PRIMKOPTI mengecek 

persedian kedelai di gudang, apabila persediaan tersebut kurang maka 

PRIMKOPTI memesan dalam jumlah tertentu kepada pemasok, biasanya 

melalui telepon. Kemudian para pemasok mengantar kedelai langsung ke 

PRIMKOPTI Semarang Barat dan PRIMKOPTI menyimpannya sebagai 

persediaan di gudang untuk kemudian disalurkan kepada para pelanggan. 

PRIMKOPTI Semarang Barat tidak melakukan proses perubahan 

bentuk apapun, baik itu pengolahan ataupun pengemasan khusus. 

PRIMKOPTI Semarang Barat hanya memenuhi kebutuhan anggota akan 

bahan baku kedelai yang selanjutnya akan diproses menjadi tahu ataupun 

tempe di dapur masing-masing anggota atau dengan kata lain 

Asosiasi Importir 
Kedelai 

Petani Asosiasi Importir 
Kedelai

PUSKOPTI Toko Sanjaya/ 
Toko 45

PRIMKOPTI
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mendistribusikan kedelai dari pemasok kepada anggota atau pelanggan 

PRIMKOPTI Semarang Barat (Observasi, 17 November 2010). 

Metode yang digunakan dalam menyalurkan bahan baku kedelai 

tersebut ialah Metode First In First Out (FIFO) yang artinya kedelai yang lebih 

dahulu datang akan lebih dahulu keluar. Persediaan pasokan kedelai oleh 

PRIMKOPTI Semarang Barat tergantung dari perkiraan kebutuhan harian 

pelanggan dari PRIMKOPTI Semarang Barat. Perkiraan persediaan tersebut 

biasanya berdasarkan pengalaman ketua PRIMKOPTI Semarang Barat selama 

belasan tahun dalam menangani perdagangan kedelai (Muchtar Shatrie, 

wawancara 13 November 2010). 

Dampak dari kebijakan tersebut ialah pemesanan kedelai terkadang 

bisa dilakukan satu sampai dua kali sehari. Sebenarnya hal tersebut tidaklah 

efektif karena akan menimbulkan biaya yang lebih tinggi apabila 

dibandingkan jika pemesanan dilakukan sekaligus dalam jumlah yang besar 

dan tidak berulang-ulang. Biaya tersebut mencakup biaya operasional 

komunikasi maupun biaya imbangan jika memesan dalam jumlah yang lebih 

besar. 

Akan tetapi menurut Bapak Sutrisno (wawancara, 20 november 2010) 

alasan PRIMKOPTI Semarang Barat tidak melakukan penyediaan pasokan 

dalam jumlah besar karena harga kedelai yang sangat berfluktuasi dan tingkat 

persaingan yang tinggi. Ketika persediaan dalam jumlah besar disimpan di 

gudang PRIMKOPTI Semarang Barat, kemudian pesaing memanfaatkannya 

dengan menurunkan harga kedelai sedikit dari harga yang ditentukan 
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PRIMKOPTI Semarang Barat, maka permintaan cenderung merosot karena 

sebagian pelanggan lebih memilih untuk membeli dengan harga yang lebih 

rendah tersebut. Jadi berdasarkan pengalaman tersebut, PRIMKOPTI 

Semarang Barat tidak berani mengambil resiko yang besar untuk menyimpan 

atau memesan kedelai sekaligus dalam jumlah yang besar (Muchtar Shatrie, 

wawancara 13 November 2010). 

Alur proses yang dilakukan PRIMKOPTI Semarang Barat dalam 

menyalurkan kedelai kepada pelanggan diawali dengan pelanggan memesan 

kedelai dengan datang langsung ataupun melalui telepon dengan menyebutkan 

jumlah yang akan dipesan, kemudian PRIMKOPTI memprosesnya dengan 

melakukan pencatatan-pencatatan yang kemudian akan disetujui oleh manager 

atau ketua PRIMKOPTI Semarang Barat (Sutrisno, wawancara 20 November 

2010). Setelah pesanan tersebut disetujui, anggota dapat membawa kedelai 

tersebut langsung ataupun meminta diantar ke pabriknya. Pembayaran dapat 

dilakukan dengan berbagai cara yaitu secara langsung ataupun berhutang 

dalam tempo tertentu. 

Selain pengadaan kedelai yang menjadi usaha utama PRIMKOPTI, 

Bapak Muchtar Shatrie (wawancara, 13 November 2010) menerangkan bahwa 

terdapat usaha penunjang seperti usaha simpan pinjam, penyewaan ruko, 

penyewaan dapur produksi, penyewaan sporthall, dan waserda serta kantin 

yang bertujuan untuk meningkatkan penerimaan agar dapat membiayai 

perawatan fasilitas tersebut. Diversifikasi usaha PRIMKOPTI Semarang Barat 

yang berkembang sangat pesat akhir-akhir ini seperti ditunjukan pada Tabel 
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4.3, ialah usaha simpan pinjam yang memiliki tujuan utama untuk membantu 

anggota dalam mengembangkan usahanya. 

Tabel 4.3. Perkembangan Unit Usaha Simpan Pinjam PRIMKOPTI Semarang 
Barat 

 2007 2008 2009 

Jumlah anggota (orang) 553 494 485 

Jumlah anggota luar biasa (orang) 49 51 58 

Pinjaman yang di keluarkan (Rp) 914.000.0000 899.174.000 1.051.691.000

Sumber : Laporan Tahunan Pengurus PRIMKOPTI Semarang Barat Tahun Buku 2007 – 2009 
 

Fasilitas yang dimiliki oleh PRIMKOPTI Semarang Barat menurut 

Bapak Muchtar Shatrie (wawancara, 13 November 2010) cukup memadai 

untuk menjalankan operasional koperasi sehari-hari. Fasilitas yang dimiliki 

PRIMKOPTI antara lain gedung kantor, gudang, gedung olahraga, kendaraan 

dinas berupa dua buah motor dan satu buah mobil, dua buah kendaraan 

angkutan kedelai, komputer, serta sarana komunikasi berupa telepon dan 

faksimili. 

5) Penelitian dan Pengembangan 

Sampai saat ini PRIMKOPTI Semarang Barat belum memiliki divisi 

khusus yang menangani penelitian dan pengembangan artinya PRIMKOPTI 

Semarang Barat tidak melakukan riset dan pengembangan teknologi secara 

independen. Seperti yang disampaikan pengurus PRIMKOPTI Semarang 

Barat Bapak Muchtar Shatrie sebagai berikut : 

“….Kita memang belum punya mas bagian yang khusus mengurusi 
masalah seperti itu, saya sendiri ya tidak begitu mudheng (faham) masalah 
seperti itu. Kalau adapun ya bukan dari kita sendiri mas, biasanya ya 
mahasiswa seperti jenengan kui. Tidak begitu penting sih mas kayak 
gitu…”(wawancara, 13 November 2010). 
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Padahal riset sederhana seperti riset mengenai keadaan pasar, strategi 

usaha, pemasaran dan sumber daya manusia merupakan dasar menuju 

keunggulan kompetitif organisasi. PRIMKOPTI Semarang Barat selama ini 

sebatas menerima informasi maupun teknologi yang berkembang di luar dari 

institusi lain seperti pemerintah, perguruan tinggi, maupun pesaing (Muchtar 

Satrie, wawancara 13 November 2010). 

6) Sistem Informasi Manajemen 

Informasi menghubungkan semua fungsi bisnis menjadi satu dan 

menjadi dasar untuk semua keputusan manajerial (David 2009: 222). Sistem 

Informasi Manajemen (SIM) berguna untuk menggabungkan informasi-

informasi dari pihak intenal dan eksternal PRIMKOPTI untuk mendukung 

keputusan organisasi. PRIMKOPTI Semarang Barat sebagai suatu organisasi 

yang bersaing di pasar bebas seharusnya memiliki sistem informasi 

manajemen yang terpadu. Namun hal tersebut belum sepenuhnya dapat 

dilakukan. 

PRIMKOPTI Semarang Barat sesuai dengan keterangan Bapak 

Muchtar Shatrie (wawancara, 13 November 2010) bahwa sampai dengan saat 

ini hanya menerima informasi, mengolah data, memberikan laporan dari 

lingkungan internal. Lingkungan ekternal organisasi seperti lingkungan makro 

serta lingkungan industri belum dianalisis dengan seksama. Hal ini terlihat 

dalam pengambilan keputusan persediaan pasokan. Data-data harga waktu 

lampau, data pesaing, data konsumen potensial dan lainnya seharusnya bisa 

dijadikan alat untuk membuat strategi baru dalam memenangkan persaingan. 
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4.1.3. Analisis Lingkungan Eksternal PRIMKOPTI Semarang Barat 

1) Faktor Ekonomi 

Faktor ekonomi yang mempengaruhi lingkungan eksternal dari 

PRIMKOPTI ialah impor kedelai Indonesia yang semakin lama cenderung 

meningkat dari tahun ke tahun mengalahkan produksi kedelai nasional. Hal ini 

ditunjukan dari Tabel 4.4 tentang Perkembangan Produksi dalam Negeri, 

Impor dan Pasokan Kedelai Tahun 2000 – 2008. Produksi kedelai dalam 

negeri cenderung menurun dan tingkat ketergantungan pasokan kedelai di 

Indonesia terhadap impor semakin meningkat dari tahun ke tahun. 

Pada tahun 2000, impor kedelai Indonesia hampir mengimbangi 

produksi dalam negeri dengan proporsi 48,5 persen impor dan 51,5 persen 

produksi dalam negeri. Hingga pada akhirnya pada tahun 2008 produksi dalam 

negeri Indonesia hanya mencapai 29,7 persen dari seluruh pasokan kedelai 

nasional (Badan Pusat Statistik 2009: 114). 

Tabel 4.4. Perkembangan Produksi dalam Negeri, Impor dan Pasokan Kedelai 
Tahun 2000 – 2008 di Indonesia 

Tahun 
Produksi Dalam 

Negeri Impor Pasokan (Supply) 

Ton (%) Ton (%) Ton (%) 
2000 1.382.848 51,5 1.301.755 48,5 2.684.603 100,0 
2001 1.017.634 44,6 1.264.055 55,4 2.281.689 100,0 
2002 826.932 41,7 1.156.419 58,3 1.983.351 100,0 
2003 673.056 33,0 1.365.232 67,0 2.038.288 100,0 
2004 671.600 36,0 1.192.717 64,0 1.864.317 100,0 
2005 723.483 39,0 1.115.793 60,7 1.839.276 100,0 
2006 808.353 42,7 1.086.178 57,3 1.894.531 100,0 
2007 747.611 41,2 1.067.662 58,8 1.815.273 100,0 
2008 592.381 29,7 1.401.589 70,3 1.993.970 100,0 
Total 7.443.898  10.951.400  18.395.298  

Sumber : Badan Pusat Statistik (2009: 114) 
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Untuk mencukupi kebutuhan kedelai dengan sasaran menekan laju 

impor menjadi 40% pada tahun 2010 dan menuju swasembada pada tahun 

2015 diperlukan upaya peningkatan produksi kedelai dalam negeri rata-rata 

9,72% per tahun, dan peningkatan areal tanam serta produktivitas kedelai 

diproyeksikan meningkat masing-masing 7,25% dan 2,25% per tahun. Dengan 

skenario ini, 60% kebutuhan kedelai tercukupi pada tahun 2010 dan 

swasembada kedelai akan dicapai pada tahun 2015 (Balitbangtan., 2007: 6). 

 

Gambar 4.5. Pola Panen Kedelai Indonesia 2008 – 2010 
Sumber : Badan Pusat Statistik  (2010: 51) 
 

Salah satu dampak dari tingginya impor kedelai ialah bergantungnya 

bergantungnya harga kedelai terhadap nilai tukar rupiah. Selain itu, fluktuasi 

harga kedelai juga dipengaruhi oleh fluktuasi harga kedelai di pasar dunia. 

Berikut ini disajikan perkembangan harga kedelai di Indonesia (Tabel 4.5) dan 

perkembangan harga kedelai di pasar dunia (Gambar 4.6). 
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Tabel 4.5. Perkembangan Harga Kedelai Lokal dan Kedelai Impor Tahun 2006 – 
2010 

Tahun Harga Kedelai 
Lokal (Rp) Perubahan (%) Harga Kedelai 

Impor (Rp) Perubahan (%) 

2006 3.500 - 2.000 - 
2007 3.400 2,86 3.200 60,0 
2008 7.500 120,58 7.500 118,75 
2009 8.100 8,0 7.900 5,33 

2010* 8.600 6,17 8.400 6,33 
*) Pada bulan April 2010 
Sumber : Kementrian Perdagangan dalam http://www.depdag.go.id (9 Desember 2010) 
 
 

 
Gambar 4.6. Perkembangan Harga Kedelai di Pasar Dunia 

Sumber : World Bank Commodity Price Data dalam www.mangabay.com ( 9 
Desember 2010) 

 

Ekonomi Indonesia selama tahun 2006-2009 mengalami pertumbuhan 

masing-masing sebesar 5,5 persen (2006), 6,3 persen (2007), 6,0 persen 

(2008) dan 4,5 persen (2009) dibanding tahun sebelumnya. Sementara pada 

semester I tahun 2010 bila dibandingkan dengan semester II tahun 2009 

tumbuh sebesar 2,1 persen dan bila dibandingkan dengan semester I tahun 

2009 (y-on-y) tumbuh sebesar 5,9 persen (Badan Pusat Statistik, 2010: 15). 
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Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga konstan tahun 2000 

pada tahun 2006 mencapai Rp1.847,1 triliun dan pada tahun 2009 meningkat 

menjadi sebesar Rp2.177,0 triliun. Sementara pada semester I tahun 2010 

PDB atas dasar harga konstan sebesar Rp1.131,8 triliun. Berdasarkan harga 

berlaku, tahun 2006 sebesar Rp3.339,2 triliun dan terus meningkat pada tahun-

tahun berikutnya hingga mencapai Rp5.613,4 triliun pada tahun 2009 

sementara pada semester I tahun 2010 nilainya sebesar Rp3.068,6 triliun 

(Badan Pusat Statistik, 2010: 15). 

Begitu juga dengan keadaan ekonomi Jawa Tengah, yang pada 

triwulan II-2010 tumbuh sebesar 5,6 persen, sama apabila dibandingkan 

dengan pertumbuhan pada triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 5,6 

persen. Secara umum pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah masih relatif baik, 

dan masih berada dalam tren peningkatan pertumbuhan. Namun apabila 

dibandingkan dengan angka pertumbuhan ekonomi nasional, perekonomian 

Jawa Tengah masih berada dibawah angka pertumbuhan ekonomi nasional. 

Pada triwulan II-2010 ini, perekonomian nasional mencatat angka 

pertumbuhan sebesar 6,2 persen (y-on-y) (BPS dalam Bank Indonesia, 

2010:7). 

Sedangkan data pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto 

(PDRB) Jawa Tengah menurut jenis penggunaan dapat dilihat pada tabel 

dibawah ini. 
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Tabel 4.6. Pertumbuhan PDRB Jawa Tengah Menurut Jenis Penggunaan (y-on-y, 
persen) 

No PENGGUNAAN 2009 2010 
Pertumbuhan year on year I II III IV I II 

1. Konsumsi Rumah Tangga 4,9 5,2 5,8 5,7 6,0 5,9 
2. Konsumsi LNP 11,9 10,5 6,3 1,6 1,8 3,7 
3. Konsumsi Pemerintah 7,9 8,9 11,3 15,6 8,9 12,5 
4. PMTB 5,3 5,0 5,2 6,9 9,7 8,8 
5. Eksport -10,2 -0,7 -12,1 6,1 15,2 21,4 
6. Import -12,9 6,5 7,3 6,4 15,4 -2,2 

PDRB 4,2 4,5 5,5 4,6 5,6 5,6 
Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah dalam Bank Indonesia (2010: 8) 

2) Faktor Sosial, Budaya, Demografi dan Lingkungan 

Pada Tabel 1.3 dapat dilihat mengenai Konsumsi Penduduk Indonesia 

terhadap Berbagai Kelompok Pangan Tahun 2003 – 2007. Berdasarkan data 

tersebut dapat dilihat bahwa konsumsi kacang kedelai dari tahun ke tahun 

terus mengalami peningkatan. Hal ini merupakan peluang tersendiri bagi 

produsen tempe dan tahu karena dari seluruh persediaan kedelai di Indonesia, 

lima puluh persennya dikonsumsi dalam bentuk tempe, empat puluh persen 

dalam bentuk tahu dan sepuluh persen dalam bentuk produk lain (seperti 

tauco, kecap dan lain-lain) (Made Astawan, 2003 dalam http://www.gizi.net., 

3 Desember 2010). Perilaku konsumsi tempe dan tahu ini pun 

mengindikasikan bahwa tempe dan tahu sebagai makanan yang digemari 

masyarakat Indonesia. Jadi peningkatan konsumsi kedelai diharapkan akan 

terus berlanjut dan berbanding lurus dengan peningkatan permintaan 

pelanggan PRIMKOPTI Semarang Barat (anggota). 

Berdasrkan keterangan Ibu Nurhani (wawancara, 23 november 2010) 

bahwa sampai saat ini masyarakat Indonesia sendiri sebenarnya masih awam 

terhadap gerakan koperasi. Kesalahan pada saat orde baru menyebabkan 
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penyimpangan paradigma yang berkembang di masyarakat terhadap koperasi 

sebagai gerakan ekonomi rakyat. Pada saat orde baru hanya ada satu koperasi 

di pedesaan yaitu Koperasi Unit Desa (KUD) yang perkembangannya selalu 

dibantu oleh program-program pemerintah. 

Pada saat tersebut kreatifitas pengurus, kesadaran berkoperasi yang 

demokratis dari anggota tidak tercipta karena kebijakannya yang top-down. 

Masih berdasarkan Ibu Nurhani (wawancara, 23 November 2010) bahwa 

praktik-praktik yang tidak bertanggungjawab dari pengurus, tanpa 

memperhatikan kesejahteraan anggota, menjadi salah satu faktor antipati 

masyarakat terhadap koperasi, tanpa tahu jati diri koperasi yang sebenarnya. 

Berdasarkan hasil pencacahan Sensus Penduduk 2010, jumlah 

penduduk Indonesia adalah sebesar 237.556.363 orang, yang terdiri dari 

119.507.580 laki-laki dan 118.048.783 perempuan. Distribusi penduduk 

Indonesia masih terkonsentrasi di Pulau Jawa yaitu sebesar 58 persen, yang 

diikuti oleh Pulau Sumatera sebesar 21 persen. Selanjutnya untuk pulau-

pulau/kelompok kepulauan lain berturut-turut adalah sebagai berikut: Sulawesi 

sebesar 7 persen; Kalimantan sebesar 6 persen; Bali dan Nusa Tenggara 

sebesar 6 persen; dan Maluku dan Papua sebesar 3 persen (Badan Pusat 

Statisitk, 2010: 6). 
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Gambar 4.7. Tren Jumlah Penduduk Indonesia dari Tahun Ketahun. 
Sumber : Badan Pusat Statistik (2010: 7) 
 
 

3) Faktor Politik, Pemerintah dan Hukum 

Pandangan masyarakat yang salah mengenai jati diri koperasi 

didukung pula oleh beberapa aspek hukum di Indonesia yang semakin 

memperlemah keberadaan koperasi. Hal ini terlihat dari koperasi yang masih 

disejajarkan dengan badan usaha lain di Indonesia seperti BUMN atau 

perusahaan konglomerasi dalam Undang-Undang No 25 tahun 1992 tentang 

Perkoperasian yang menyebutkan bahwa : 

“Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau 
badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan 
prinsip kperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang 
berdasarkan atas asas kekeluargaan”. 

 
Jadi dalam praktiknya koperasi pun dikenakan pajak, tidak boleh 

terjadi monopoli dan kinerja keberhasilannya dibandingkan dengan jenis 

badan usaha lainnya. Padahal pada prinsipnya koperasi berbeda dengan bahan 

usaha lain. Perbedaan itu dapat dilihat pada tabel dibawah ini. 
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Tabel 4.7. Perbandingan Koperasi dengan Perusahaan 

 Perusahaan Koperasi 
Tujuan Keuntungan yang besar Pelayanan untuk 

kesejahteraan anggota 
Tidak menolak laba 

Pemilik Pemegang saham 
Perkumpulan modal 

Anggota 
Perkumpulan orang 

Modal Uang lebih penting dari 
orang 

Orang lebih penting 

Pembagian Surplus Berdasarkan saham Berdasarkan jasa dan 
partisipasi 

Keanggotaan Boleh dipindah tangankan 
Pemilik ≠ Pelanggan 

Tidak boleh dipindah 
tangankan 
Pemilik = pelanggan 

Watak Organisasi Badan otonomi murni Perkumpulan perusahaan 
Hak Suara Sesuai besar saham Satu orang satu suara 

Sumber : Wahyudiono (2008: 73) 

Jika hukum memberikan pengertian yang sama antara perusahaan dan 

koperasi, maka masyarakat pun akan membandingkan hal yang seharusnya 

tidak dapat diperbandingkan. Misalnya, koperasi tidak berorientasi pada 

keuntungan karena koperasi bertujuan untuk meningkatkan keuntungan yang 

diterima anggota, bukan dirinya sendiri. Jika dalam perusahaan, surplusnya 

merupakan keuntungan dari perusahaan tersebut. Dalam koperasi, jumlah 

keuntungan usaha para anggota yang dinamakan hasil usaha sesungguhnya. 

Surplus yang diperoleh koperasi hanyalah merupakan sisa keuntungan atau 

sisa hasil usaha, misalnya karena telah berhasil meningkatkan efisiensi usaha. 

Di lain sisi, berdasarkan keterangan Ibu Nurhani (wawancara, 

November 2010) bahwa saat ini pemerintah sedang menggalakan program-

program untuk meningkatkan perekonomian rakyat dengan pengembangan 

UKM & Koperasi. Berbagai pelatihan serta pembinaan yang intensif 
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dilakukan oleh pemerintah. Di Kota Semarang, pelatihan kepada koperasi 

dilakukan melalui Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang. 

4) Faktor Teknologi 

Beberapa teknologi yang berkembang seputar kedelai, tempe dan tahu 

serta dunia usaha, antara lain: 

a) Berbagai pengetahuan dan teknologi mengenai teknologi budidaya kedelai 

untuk meningkatkan produktivitas kedelai telah banyak dilakukan di 

Indonesia. Namun, aplikasi pengetahuan dan teknologi budidaya kedelai 

kepada petani lokal untuk meningkatkan produktivitas kedelai lokal belum 

banyak dilakukan sehingga secara tidak langsung produktivitas yang 

rendah akan menyebabkan petani enggan untuk menanam kedelai. 

Produksi dalam negeri yang sedikit menyebabkan semakin tingginya 

impor kedelai (Simatupang P.,Dkk, 2005: 2). 

b) Selain itu, faktor teknologi lain yang secara tidak langsung mempengaruhi 

perdagangan kedelai di Indonesia ialah pemanfaatan kedelai sebagai bahan 

bakar alternatif. Pengetahuan serta perkembangan teknologi baru ini 

menyebabkan terjadinya persaingan pemanfaatan bahan baku kedelai 

sebagai bahan konsumsi pangan, pakan serta energi alternatif yang 

terbaharukan. Permintaan kedelai yang meningkat seiring dengan 

kebutuhan yang meningkat ini merupakan salah satu penyebab harga 

kedelai melonjak di pasar dunia pada tahun 2008 lalu (dalam http:// 

www.akadepoknews.co. 23 Desember 2010). 
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c) Perkembangan teknologi yang menyangkut pengolahan tempe dan tahu 

ialah teknologi alat pemecahan kedelai. Jika zaman dahulu, proses 

pengolahannya dilakukan dengan cara diinjak-injak, saat ini sudah ada 

mesin khusus untuk memecah biji kedelai tersebut (Hariyanto 2010: 41). 

d) Selain itu, teknologi komunikasi dan informasi yang berkembang seperti 

internet dapat menipiskan jarak di dalam dunia bisnis. Informasi keadaan 

pasar dan perekonomian dapat lebih mudah diketahui. Internet pun dapat 

menjadi sarana promosi bagi setiap pelaku usaha. 

5) Persaingan Perusahaan Sejenis 

Dalam lingkup Kota Semarang menurut Ibu Nurhani (wawancara, 23 

November 2010) bahwa PRIMKOPTI Semarang Barat merupakan satu-

satunya wadah koperasi yang menyalurkan kedelai kepada para pengrajin 

tempe dan tahu. Namun, persaingan yang terjadi di Kota Semarang sangatlah 

ketat sehingga PRIMKOPTI pun bersaing dengan pedagang-pedagang pasar. 

Berdasarkan hasil observasi (27 November 2010) yang dilakukan 

peneliti ada dua pesaing utama PRIMKOPTI Semarang Barat yaitu Toko 45 

dan Toko Sanjaya. Keduanya memiliki keunggulan biaya yang lebih rendah 

untuk operasional manajemen karena sumber daya yang ada merupakan 

sumber daya keluarga. Usahanya pun terdiversifikasi, bukan hanya kedelai 

saja, namun menjual berbagai kebutuhan pokok lainnya. Ketika mereka rugi 

sedikit pada harga kedelai, mereka menutupinya dengan bahan pangan lain 

(Pemilik Toko Sanjaya, wawancara 27 November 2010). Hal itu diperkuat 

dengan pernyataan pemilik Toko Sanjaya sebagai berikut : 
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“…Jualan kedelai kayak gini gak seberapa untungnya kok mas, harus 
berani jual dengan harga sedikit lebih miring daripada yang lain. Kalau 
tidak ya, pelanggan pada kabur mas. Untungnya saling menutupi dengan 
barang yang lain…”(wawancara 27 November 2010). 

 
Strategi yang dilakukan pesaing untuk mengungguli PRIMKOPTI 

Semarang Barat adalah strategi harga karena pengrajin tempe dan tahu sangat 

tertarik pada harga kedelai yang murah. Toko-toko tersebut selalu berusaha 

untuk memberikan harga yang lebih rendah daripada harga yang diberikan 

PRIMKOPTI dan pelayanan yang sama dengan PRIMKOPTI Semarang Barat, 

seperti layanan antar ke tempat tujuan dan layanan piutang dagang. 

6) Kemungkinan Masuknya Pesaing Baru 

Ancaman pendatang baru tergantung dari barier to entry (hambatan 

masuk) dan reaksi para pemain lama. Dalam industri perdagangan kedelai 

setingkat PRIMKOPTI Semarang Barat, siapapun dapat menjadi distributor 

kedelai karena hambatan masuk yang terdapat didalamnya masih sangatlah 

kecil. Dalam Pendapatnya Ibu Nurhani mengatakan sebagai berikut : 

“…Menurut saya ya sangat mudah mas, karena jualan kedelai itukan 
hampir semua orang bisa. Kalau modalnya banyak ya dalam sekala besar, 
kalau sedikit ya bisa juga dalam sekala kecil. Pangsa pasarnya juga mudah, 
yaitu para pengrajin tahu tempe, masyarakat umum juga banyak 
membutuhkan to mas kalau kedelai...”(wawancara, 23 November 2010). 

 
Beberapa faktor yang menyebabkan kecilnya hambatan masuk pesaing 

baru, sehingga kemungkinan akan semakin banyak pesaing yang masuk ke 

dalam pasar antara lain skala ekonomis kecil seperti toko-toko di pasar dapat 

menjual kedelai karena harga produksi per unit yang murah dan kedelai pun 

merupakan produk yang tidak terdeferensiasi. Jadi berbagai penyalur dalam 

skala kecil maupun besar dapat masuk ke dalam usaha distribusi kedelai ini. 
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Selain itu, kebutuhan modal tidak terlalu tinggi, serta akses ke saluran 

distribusi pun mudah. 

7) Kekuatan Tawar Menawar Pemasok 

BULOG melepaskan monopoli impor kedelai dengan tujuan agar 

harga yang diterima konsumen dapat lebih rendah akibat terjadi persaingan 

harga oleh para importir kedelai. Namun, pada kenyataannya, importir kedelai 

di Indonesia bergabung dalam suatu asosiasi importir kedelai. Anggota dari 

asosiasi importir kedelai ini ialah para importir yang tersebar di seluruh 

Indonesia. Wadah tersebut menyebabkan kurang terjadinya persaingan harga 

diantara para importir. Kekuatan tawar menawar yang dimiliki pemasok pun 

sangatlah kuat (Suyanto dalam http://bataviase.co.id, 4 Desember 2010). 

Mereka dapat menentukan jumlah pasokan kedelai yang akan diimpor 

sehingga dapat mengendalikan harga yang terjadi di pasar Indonesia. Tujuan 

awal pemerintah tidak dapat tercapai dan memberi kondisi yang lebih buruk 

dengan harga dan jumlah pasokan yang tidak terkendali. PRIMKOPTI 

Semarang Barat tidak memiliki akses langsung kepada asosiasi importir 

kedelai tersebut. PRIMKOPTI Semarang Barat membeli kedelai dari 

PUSKOPTI Jawa Tengah maupun toko grosir yang langsung membeli di 

asosiasi importir, seperti terlihat pada Gambar 4.2. 

Hal ini berarti asosiasi importir mempengaruhi secara tidak langsung 

usaha PRIMKOPTI Semarang Barat. Seperti dalam hal harga beli, asosiasi 

importir yang memiliki kuasa yang kuat dalam menentukan jumlah yang 
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masuk ke dalam negeri akan dengan mudahnya mengendalikan harga 

(Suyanto dalam http://bataviase.co.id, 4 Desember 2010). 

8) Kekuatan Tawar Menawar Pembeli 

Target utama pembeli PRIMKOPTI Semarang Barat dalam usaha 

distribusi kedelai ialah para pengrajin tempe dan tahu yang menjadi anggota 

PRIMKOPTI Semarang Barat. PRIMKOPTI tidak dapat mengendalikan 

keinginan pembeli untuk harus membeli di PRIMKOPTI karena setiap 

anggota tidak punya kewajiban akan hal tersebut dan bebas untuk membeli 

kedelai dimana saja. Namun hal tersebut menjadi peluang tersendiri bagi 

PRIMKOPTI karena adanya status identitas ganda pada anggota yaitu sebagai 

pelanggan maupun pemilik sesuai dengan Pasal 17 (1) UU No. 25 Tahun 1992 

tentang Perkoperasian. 

Ibu Nurhani berpendapat (wawancara, 23 November 2010) walaupun 

anggota tidak dapat dipaksakan untuk membeli kedelai di PRIMKOPTI, 

namun ketika kesadaran berkoperasi muncul, anggota sebagai pemilik 

koperasi akan lebih memilih membeli kedelai di PRIMKOPTI sebagai usaha 

yang dimiliki oleh mereka sendiri. 

9) Ancaman Produk Pengganti 

Ibu nurhani berpendapat (wawancara, 23 November 2010) bahwa 

kedelai merupakan bahan baku mutlak dalam pembuatan tempe dan tahu. Jadi 

tidak ada ancaman produk pengganti selain kedelai dalam pembuatan tempe 

dan tahu. 
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4.2. Pembahasan 

4.2.1. Identifikasi Kekuatan dan Kelemahan Internal 

Analisis lingkungan internal menghasilkan enam kekuatan dan lima 

kelemahan yang masing-masing harus ditanggapi dengan baik agar dapat 

memanfaatkan peluang dan mengatasi ancaman. Sejumlah kekuatan dan 

kelemahan tersebut merupakan hasil analisis lingkungan internal PRIMKOPTI 

Semarang Barat yang terdiri dari analisis faktor manajemen, pemasaran, 

keuangan, operasi, penelitian dan pengembangan, serta sistem informasi 

manajemen. 

Faktor-faktor kekuatan PRIMKOPTI Semarang Barat, antara lain: 

1) Pengurus yang berpengalaman. 

Pengurus saat ini merupakan pengurus periode ke-12 yang terpilih 

untuk kedua kalinya dalam Rapat Anggota tanggal 20 November 2008 untuk 

masa jabatan lima tahun. Sebelumnya para pengurus telah menjadi bagian dari 

PRIMKOPTI Semarang Barat selama belasan tahun. Berbagai pengalaman 

mengenai perkedelaian di Indonesia, penanganan anggota pengrajin tempe 

tahu, karyawan serta kepengurusan PRIMKOPTI Semarang Barat telah 

mereka ketahui sebelumnya. Berdasarkan pengalaman yang ada tersebut, 

mereka dapat memutuskan kebijakan-kebijakan terbaik untuk PRIMKOPTI 

Semarang Barat. 

2) Hubungan baik dengan pemerintah dan KOPTI lain. 

PRIMKOPTI Semarang Barat dalam operasionalnya berhubungan baik 

dengan pihak pemerintah terutama pembina dari Dinas Koperasi dan UMKM 
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Kota Semarang. Hubungan baik ini terjalin dalam bentuk pelatihan 

pembinaan, pemberian saran, ataupun dalam bentuk silaturahmi biasa. 

Hubungan baik juga terjalin dengan KOPTI lainnya. Hal ini disebabkan 

karena adanya usaha yang saling menunjang seperti kerjasama dengan 

PRIMKOPTI Kabupaten Semarang dalam pembelian ragi untuk pembuatan 

tempe ataupun kerjasama dengan Pusat Koperasi Produsen Tempe dan Tahu 

Indonesia (PUSKOPTI) Jawa Tengah yang menyediakan kedelai bagi seluruh 

PRIMKOPTI di Jawa Tengah. 

3) Satu-satunya distributor kedelai berbentuk koperasi di Kota Semarang Barat. 

Bentuk koperasi yang dimiliki oleh PRIMKOPTI Semarang Barat 

memiliki kekuatan tersendiri karena koperasi bukan hanya suatu organisasi 

ekonomi saja namun juga organisasi sosial. Artinya koperasi tidak mencari 

keuntungan untuk diri sendiri seperti umumnya perusahaan swasta namun 

bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya. 

4) Letak kantor dan gudang yang strategis. 

Kantor dan gudang yang berada di Jalan Madukoro III/195 Semarang 

merupakan wilayah yang strategis karena berada di pusat kota dan memiliki 

akses jalan yang sangat bagus. Selain itu, letak kantor dan gudang 

PRIMKOPTI Semarang Barat juga berada pada satu wilayah. Kedua hal ini 

memudahkan koordinasi antar anggota, karyawan, pengurus maupun pihak 

eksternal. 

5) Memiliki USP yang berkembang sangat baik 
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PRIMKOPTI Semarang Barat memiliki beberapa usaha lainnya selain 

usaha distribusi kedelai, seperti unit usaha simpan pinjam (USP), penyewaan 

gedung olah raga, aula, rumah toko, rumah serta kendaraan. Usaha-usaha 

tersebut telah menjadi penunjang untuk menutupi sebagian biaya operasional 

yang dikeluarkan oleh PRIMKOPTI Semarang Barat. Saat ini usaha 

pendukung yang berkembang sangat baik ialah USP yang dibuktikan dengan 

perkembangan jumlah nasabah dan perkembangan jumlah modal pinjaman. 

6) Fasilitas memadai. 

Fasilitas yang dimiliki PRIMKOPTI antara lain gedung kantor, 

gudang, gedung olahraga, kendaraan dinas berupa dua buah motor dan satu 

buah mobil, dua buah kendaraan angkutan kedelai, komputer, serta sarana 

komunikasi berupa telepon dan faksimili. Fasilitas tersebut sangat mendukung 

dalam menjalankan segala aktivitas PRIMKOPTI Semarang Barat. 

Faktor-faktor kelemahan PRIMKOPTI Semarang Barat, antara lain: 

1) Kurangnya loyalitas anggota. 

Penurunan anggota aktif dari tahun ke tahun mengindikasikan 

kurangnya komitmen anggota kepada PRIMKOPTI Semarang Barat. 

Kesadaran berkoperasi yang kurang terlihat juga dari anggota PRIMKOPTI 

yang sering kali membeli kedelai kepada pesaing jika ditawarkan harga 

kedelai yang sedikit lebih murah. 

2) Kurangnya manfaat yang diterima anggota setelah tidak bekerjasama dengan 

BULOG. 
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Program-program yang dijalankan pada saat kerjasama dengan 

BULOG sebagian besar ditangguhkan. Program-program yang saat ini belum 

bisa dijalankan lagi antara lain program bantuan beasiswa kepada mahasiswa/i 

IKOPIN, bantuan beasiswa perangsang kepada siswa/i SMP/SMA serta 

program infaq haji. Selain itu, anggota juga kurang merasakan manfaat harga 

karena PRIMKOPTI menetapkan harga jual kedelai sama dengan harga pasar. 

3) Biaya usaha yang relatif tinggi. 

Berdasarkan data PRIMKOPTI Semarang Barat (2009), komponen 

biaya usaha PRIMKOPTI Semarang Barat yang diurutkan dari komponen 

biaya terbesar antara lain biaya organisasi (24,4 %), biaya operasional usaha 

(23,66 %), biaya pegawai (21,14 %), biaya kendaraan (9,2 %), biaya bangunan 

(9,08 %), biaya peralatan (7,11 %), biaya kesejahteraan anggota (5,15 %), 

biaya telepon dan listrik (0,14 %), dan biaya umum lainnya (0,12%). 

Jika dibandingkan dengan pesaing, biaya yang dikeluarkan oleh 

koperasi akan relatif lebih tinggi karena PRIMKOPTI Semarang Barat 

memiliki suatu sistem manajemen yang lebih kompleks. Pesaing yang hanya 

berupa usaha perseorangan tidak memiliki biaya organisasi dan biaya 

kesejahteraan anggota, serta biaya pegawai yang sebesar PRIMKOPTI 

Semarang Barat. 

4) Tidak melakukan riset. 

Riset mengenai keadaan pasar, persaingan usaha, pemasaran dan 

sumber daya manusia merupakan dasar menuju keunggulan kompetitif 
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organisasi. PRIMKOPTI Semarang Barat saat ini belum melakukan riset 

tersebut secara independen. 

5) Belum menggunakan SIM secara terpadu. 

Sistem Informasi Manajemen (SIM) berguna untuk menggabungkan 

informasi-informasi dari pihak intenal dan eksternal PRIMKOPTI untuk 

mendukung keputusan organisasi. PRIMKOPTI Semarang Barat belum 

menggunakan SIM secara terpadu karena PRIMKOPTI belum melakukan 

evaluasi eksternal. Padahal untuk memperoleh keputusan manajerial yang baik 

dibutuhkan seluruh informasi tersebut dari semua fungsi bisnis. 

Kekuatan dan kelemahan tersebut secara ringkas tersaji pada tabel 

dibawah ini. 

Tabel 4.8. Hasil Analisis Lingkungan Internal PRIMKOPTI Semarang Barat 

Indikator Kekuatan Kelemahan 
Manajemen 1. Pengurus berpengalaman 

2. Memiliki hubungan baik 
dengan pemerintah & 
KOPTI lain 

1. Kurangnya loyalitas 
anggota 

Pemasaran 3. Satu - satunya distributor 
kedelai berbentuk 
koperasi di Kota 
Semarang Barat 

4. Letak kantor dan gudang 
yang strategis 

2. Kurangnya manfaat yang 
diterima anggota setelah 
tidak bekerjasama dengan 
BULOG 

Keuangan  3. Biaya usaha yang relatif 
tinggi 

Operasi 5. Memiliki USP yang 
berkembang sangat baik 

6. Fasilitas memadai 
_ 

Penelitian dan 
Pengembangan _ 4. Tidak melakukan riset 

Sistem Informasi 
Manajemen _ 5. Belum melakukan SIM 

secara terpadu 
Sumber : Data Primer 

 



113 

 

4.2.2. Identifikasi Peluang dan Ancaman Eksternal 

Hasil analisis lingkungan eksternal adalah lima peluang yang dapat 

dimanfaatkan dan enam ancaman yang harus diatasi oleh PRIMKOPTI Semarang 

Barat. Sejumlah peluang dan ancaman tersebut diperoleh dari hasil analisis 

terhadap faktor ekonomi, sosial, budaya, demografi, lingkungan, politik, 

pemerintah, hukum, teknologi, persaingan perusahaan sejenis, pesaing baru, 

kekuatan tawar menawar pemasok, kekuatan tawar menawar pembeli, serta 

ancaman produk pengganti. 

Beberapa peluang PRIMKOPTI Semarang Barat, antara lain: 

1) Laju pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah semakin meningkat. 

PRIMKOPTI Semarang Barat memperoleh pasokan dari beberapa 

wilayah di Jawa Tengah. Target pelanggan PRIMKOPTI pun berasal dari 

Kota Semarang yang merupakan bagian dari wilayah Jawa Tengah. Dengan 

meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi maka iklim usaha di Jawa Tengah 

akan semakin baik. 

2) Peningkatan konsumsi kedelai nasional. 

Konsumsi kedelai setiap tahunnya terus mengalami peningkatan 

sehingga peningkatan konsumsi ini diharapkan akan terus berlanjut dan 

berbanding lurus dengan peningkatan permintaan pelanggan PRIMKOPTI 

Semarang Barat. 

3) Pembinaan dan pelatihan koperasi dan UKM oleh pemerintah. 

Berbagai pelatihan serta pembinaan yang dilakukan melalui Dinas 

Koperasi dan UMKM Kota Semarang menjadi kesempatan bagi PRIMKOPTI 
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Semarang Barat untuk mengembangkan sumber daya manusianya. Kemudian 

dapat diguanakan untuk mendukung keberhasilan usaha dari PRIMKOPTI 

Semarang Barat. 

4) Berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi. 

Teknologi informasi dan komunikasi yang berkembang dapat 

menipiskan jarak di dalam dunia bisnis. Informasi keadaan pasar dan 

perekonomian dapat lebih mudah diketahui melalui internet. Berbagai alat 

komunikasi yang ada juga dapat menjadi sarana promosi bagi setiap pelaku 

usaha, termasuk PRIMKOPTI Semarang Barat. 

5) Pembeli utama yang memiliki identitas ganda dapat mendorong untuk 

membesarkan usaha koperasi. 

PRIMKOPTI Semarang Barat tidak dapat mengendalikan keinginan 

pembeli, mereka bebas untuk membeli kedelai dimana saja, termasuk kepada 

pesaing. Target pembeli kedelai PRIMKOPTI Semarang Barat ialah para 

pengrajin tempe dan tahu di Kota Semarang, terutama anggotanya sendiri. 

Identitas ganda yang dimiliki anggota koperasi (anggota sebagai pelanggan 

sekaligus pemilik) sesuai dengan UU Perkoerasian No. 25 Tahun 1992 Pasal 

17 (1) tentang Keanggotan, merupakan peluang tersendiri bagi PRIMKOPTI 

karena dapat mendorong pembeli utama untuk membesarkan usaha miliknya 

sendiri yaitu usaha PRIMKOPTI Semarang Barat. 

Beberapa ancaman yang dimiliki oleh PRIMKOPTI Semarang Barat 

antara lain: 
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1) Impor kedelai nasional semakin meningkat. 

Ketergantungan terhadap kedelai impor mengakibatkan harga kedelai 

nasional semakin dipengaruhi oleh nilai tukar rupiah terhadap dolar. Saat ini 

PRIMKOPTI Semarang Barat menyalurkan kedelai impor tersebut sehingga 

harus menghadapi fluktuasi harga sesuai nilai tukar. 

2) Harga kedelai berfluktuasi. 

Selain disebabkan oleh nilai tukar yang berfluktuasi, ketidakstabilan 

harga kedelai disebabkan juga oleh fluktuasi harga kedelai di pasar dunia. 

Harga yang berfluktuasi tersebut menyebabkan PRIMKOPTI Semarang Barat 

harus selalu waspada terhadap pergerakan harga kedelai, termasuk persediaan 

kedelai di gudang. PRIMKOPTI akan mengalami kerugian jika harus menjual 

kedelai yang sebelumnya dibeli pada harga yang lebih tinggi. 

3) Penyimpangan paradigma masyarakat Indonesia terhadap koperasi. 

Pandangan masyarakat Indonesia yang salah terhadap koperasi 

mengakibatkan ketidakpercayaan masyarakat. Di tengah situasi seperti ini, 

PRIMKOPTI Semarang Barat pun mengalami kesulitan dalam meningkatkan 

jumlah anggota pengrajin tempe dan tahu di Kota Semarang. 

4) Persaingan harga di pasar kedelai. 

Para pesaing melakukan strategi harga melalui berbagai cara untuk 

menarik konsumen. PRIMKOPTI Semarang Barat yang pada dasarnya 

memiliki biaya tinggi dalam menjalankan usahanya, belum mampu 

mengimbangi harga yang diberikan oleh pesaing tersebut. 
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5) Tidak ada hambatan masuk untuk pesaing baru. 

Persaingan yang dihadapi PRIMKOPTI Semarang Barat semakin ketat 

karena siapa saja bisa memasuki pasar distribusi kedelai ini. Pedagang-

pedagang pasar yang baru memulai usahanya dapat juga menyalurkan kedelai 

kepada pelanggan PRIMKOPTI Semarang Barat. 

6) Importir kedelai memiliki kekuatan tawar menawar yang sangat kuat. 

Impor kedelai yang masuk ke dalam negeri ditangani oleh asosiasi 

importir kedelai yang merupakan gabungan dari beberapa pengusaha besar. 

Pengusaha-pengusaha tersebut sudah memiliki wilayah pemasarannya sendiri 

di Indonesia sehingga persaingan di antara mereka tidak terlalu besar. Asosiasi 

tersebut menentukan jumlah pasokan kedelai yang masuk ke Indonesia 

sehingga secara tidak langsung, harga dapat diatur oleh mereka. 

Peluang dan ancaman tersebut secara ringkas dapat dilihat pada tabel 

dibawah ini. 

Tabel 4.9. Hasil Analisis Lingkungan Eksternal PRIMKOPTI Semarang Barat 

Indikator Peluang Ancaman 
Ekonomi 1. Laju pertumbuhan 

ekonomi Jawa Tengah 
semakin meningkat 

1. Impor kedelai semakin 
meningkat & produksi 
dalam negeri cenderung 
menurun 

2. Harga kedelai berfluktuasi 
Sosial, budaya, 
demografi, 
lingkungan 

2. Peningkatan konsumsi 
kedelai Nasional 

3. Penyimpangan paradigm 
masyarakat Indonesia 
terhadap koperasi 

Politik, 
pemerintah, 
hukum 

3. Pembinaan dan pelatihan 
koperasi & UKM oleh 
pemerintah 

_ 

Teknologi 4. Berkembangnya 
teknologi informasi dan 
komunikasi 

_ 
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Persaingan 
perusahaan 
sejenis 

_ 
4. Persaingan harga di pasar 

kedelai  

Pesaing baru _ 5. Tidak ada hambatan 
masuk untuk pesaing baru 

Kekuatan tawar 
menawar 
pemasok 

_ 
6. Importir kedelai memiliki 

kekuatan tawar menawar 
yang sangat kuat 

Kekuatan tawar 
menawar 
pembeli 

5. Pembeli utama yang 
memiliki identitas ganda 
dapat mendorong untuk 
membesarkan usaha 
koperasi. 

_ 

Sumber : Data Primer 

4.2.3. Analisis Matriks IFE (Internal Factor Evaluation) 

Analisis Matriks IFE menghasilkan enam kekuatan dan lima kelemahan 

internal PRIMKOTPI Kota Semarang. Kekuatan tersebut antara lain pengurus 

berpengalaman, memiliki hubungan baik dengan pemerintah & KOPTI lain, satu-

satunya distributor kedelai berbentuk koperasi di Kota Semarang Barat, letak 

kantor dan gudang yang strategis, memiliki USP yang berkembang baik serta 

fasilitas yang memadai. Sedangkan lima hal yang menjadi kelemahannya ialah 

kurangnya loyalitas anggota, anggota kurang merasakan manfaat berkoperasi 

setelah tidak bekerjasama dengan BULOG, biaya usaha yang relatif tinggi, tidak 

melakukan riset, serta belum menggunakan SIM secara terpadu. 

Pembobotan yang dilakukan terhadap indikator kekuatan dan kelemahan 

dilakukan dengan metode pembobotan berpasangan (paired comparison). 

Penilaian bobot dan rating untuk faktor internal dijelaskan pada Lampiran. Hasil 

pengolahan matriks EFE dapat dilihat pada Tabel 4.10. 

Hasil perhitungan matriks IFE (Internal Factor Evaluation) menunjukan 

total nilai tertimbang faktor strategis internal ialah sebesar 2,806. Hal ini 
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mengindikasikan posisi internal PRIMKOPTI Semarang Barat berada diatas rata-

rata dalam memanfaatkan kekuatan dan mengatasi kelemahan internalnya. 

Tabel 4.10. Hasil Analisis Matriks IFE 

Faktor Stragis Internal Bobot Rating Nilai tertimbang 
Kekuatan 
Satu-satunya distributor kedelai 
berbentuk koperasi di Kota Semarang 
Barat 

0,089 4,00 0,358 

Pengurus berpengalaman 0,086 4,00 0,345 
Memiliki hubungan baik dengan 
pemerintah & KOPTI lain 

0,074 4,00 0,297 

Letak kantor dan gudang strategis 0,076 4,00 0,303 
Memeliki USP yang berkembang sangat 
baik 

0,083 4,00 0,333 

Fasilitas memandai 0,086 3,60 0,310 
Kelemahan 
Kurangnya loyalitas anggota 0,108 1,30 0,140 
Anggota kurang merasakan manfaat 
berkoperasi setelah tidak bekerjasama 
dengan BULOG 

0,105 2,00 0,210 

Biaya usaha yang relatif tinggi 0,100 1,60 0,160 
Tidak melakukan riset 0,100 2,00 0,200 
Belum menggunakan sistem informasi 
manajemen secara terpadu 

0,092 1,60 0,150 

Jumlah 2,806 
Sumber : Data Primer 

Analisis Matriks IFE menunjukan faktor strategis internal yang menjadi 

kekuatan dan kelemahan PRIMKOPTI Semarang Barat. Hasil pengolahan data 

menunjukan bahwa semua faktor-faktor tersebut merupakan kekuatan utama bagi 

PRIMKOPTI Semarang Barat dengan bobot skor yang berbeda. Satu-satunya 

distributor kedelai berbentuk koperasi di Kota Semarang Barat, pengurus 

berpengalaman, mamiliki unit simpan pinjam yang berkembang sangat baik, letak 

kantor dan gudang yang strategis, fasilitas yang memadai, serta hubungan baik 
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dengan pemerintah dan KOPTI lain secara berturut-turut sesuai dengan besarnya 

nilai tertimbang masing-masing faktor merupakan kekuatan besar yang dimiliki 

PRIMKOPTI Semarang Barat. 

Faktor yang menjadi kelemahan yang sangat penting sekaligus merupakan 

kelemahan terbesar secara berturut-turut dari yang paling berpengaruh ialah 

kurangnya loyalitas anggota, belum menggunakan sistem informasi manajemen 

secara terpadu, biaya usaha yang relatif tinggi, tidak melakukan riset serta anggota 

kurang merasakan manfaat berkoperasi setelah tidak bekerjasama dengan 

BULOG. 

4.2.4. Analisis Matriks EFE (External Factor Evaluation) 

Analisis lingkungan eksternal menghasilkan lima peluang dan enam 

ancaman. Lima peluang yang dihasilkan antara lain meningkatnya laju 

pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah, peningkatan konsumsi kedelai nasional, 

pembinaan dan pelatihan koperasi & UKM oleh pemerintah, berkembangnya 

teknologi informasi dan komunikasi dan pembeli utama yang memiliki identitas 

ganda dapat mendorong untuk membesarkan usaha koperasi. Sedangkan 

ketergantungan terhadap impor kedelai, harga kedelai yang berfluktuasi, 

penyimpangan paradigma masyarakat Indonesia terhadap koperasi, pesaingan 

harga di pasar kedelai, tidak ada hambatan masuk untuk pesaing baru, dan 

importir kedelai memiliki kekuatan tawar menawar yang sangat kuat merupakan 

ancaman-ancaman dari lingkungan eksternal PRIMKOPTI yang harus diatasi. 

Pembobotan yang dilakukan terhadap indikator peluang dan ancaman 

dilakukan dengan metode pembobotan berpasangan (paired comparison). 
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Penetapan rating dilakukan dengan berdasarkan pada pengaruh faktor-faktor 

tersebut terhadap PRIMKOPTI Semarang Barat. Penilaian bobot dan rating untuk 

faktor eksternal dijelaskan pada Lampiran. Hasil pengolahan matriks EFE dapat 

dilihat pada Tabel 4.11. 

Kondisi eksternal yang dihadapi PRIMKOPTI Semarang Barat 

digambarkan dengan hasil analisis matriks EFE (External Factor Evaluation) 

tersebut. Total nilai tertimbang matriks EFE untuk PRIMKOPTI Semarang Barat 

adalah 2,581. Hal ini berarti posisi eksternal PRIMKOPTI Semarang Barat masih 

berada diatas rata-rata dalam memanfaatkan peluang dan menghindari ancaman 

eksternalnya. 

Tabel 4.11. Hasil Analisis Matriks EFE 

Faktor Stragis Eksternal Bobot Rating Nilai Tertimbang 

Peluang 
Laju pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah 
yang semakin meningkat 0,092 3,30 0,304 

Peningkatan konsumsi kedelai nasional 0,098 3,00 0,294 
Pembinaan dan pelatihan koperasi & 
UKM oleh pemerintah 0,088 3,30 0,290 

Berkembangnya teknologi informasi dan 
komunikasi 0,077 2,30 0,177 

Pembeli utama merupakan anggota 
koperasi yang memiliki identitas ganda 0,088 3,70 0,326 

Ancaman 
Impor kedelai semakin meningkat 0,076 3,00 0,228 
Harga kedelai berfluktuasi 0,091 1,30 0,118 
Penyimpangan paradigma masyarakat 
Indonesia terhadap koperasi 0,094 2,00 0,188 

Persaingan harga di pasar kedelai 0,100 1,00 0,100 
Tidak ada hambatan masuk bagi pesaing 
baru 0,097 3,00 0,291 

Importir kedelai memiliki kekuatan tawar 
menawar yang sangat kuat 0,098 2,70 0,264 

Jumlah 2,581 
Sumber : Data Primer 
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Berdasarkan hasil pengolahan matriks EFE, nilai tertimbang terbesar 

didapatkan oleh faktor pembeli utama yang memiliki identitas ganda dapat 

mendorong untuk membesarkan usaha koperasi yaitu 0,326, menunjukan bahwa 

faktor ini merupakan peluang terbesar yang dimiliki oleh PRIMKOPTI Semarang 

Barat. Nilai tertimbang terkecil ada pada faktor persaingan harga di pasar kedelai 

yaitu 0,100 menunjukan bahwa faktor tersebut memiliki pengaruh yang sangat 

besar atau paling mengancam bagi kelangsungan usaha PRIMKOPTI Semarang 

Barat. 

Faktor peluang dari yang terbesar pengaruhnya ialah pembeli utama 

merupakan pembeli utama yang memiliki identitas ganda dapat mendorong untuk 

membesarkan usaha koperasi, laju pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah semakin 

meningkat, peningkatan konsumsi kedelai nasional, pembinaan dan pelatihan 

koperasi & UKM oleh pemerintah, serta berkembangnya teknologi informasi dan 

komunikasi. Sedangkan faktor ancaman dari yang terbesar pengaruhnya ialah 

persaingan harga di pasar kedelai, harga kedelai yang berfluktuasi, penyimpangan 

paradigma masyarakat Indonesia terhadap koperasi, impor kedelai semakin 

meningkat, importir kedelai memiliki kekuatan tawar menawar yang sangat kuat, 

serta tidak ada hambatan masuk untuk pesaing baru. 

4.2.5. Analisis Matriks IE (Internal – External) 

Analisis matriks IE dilakukan untuk mempertajam analisis yang telah 

dilakukan dengan matriks IFE dan EFE. Hasil matriks IFE dan EFE berupa total 

nilai tertimbang dipetakan ke dalam matriks IE. Total nilai tertimbang IFE 

dipetakan pada sumbu X, sedangkan total nilai tertimbang EFE dipetakan pada 
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sumbu Y. Berdasarkan hasil pemetaan tersebut, dapat ditentukan posisi sel 

PRIMKOPTI Semarang Barat untuk mengarahkan strategi selanjutnya yang harus 

dijalankan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Gambar 4.8. Matriks IE PRIMKOPTI Semarang Barat 

Sumber : Data Primer 
 

Pemetaan hasil nilai tertimbang IFE dan nilai tertimbang EFE dapat dilihat 

pada Matriks IE PRIMKOPTI Semarang Barat (Gambar 4.8). Total nilai 

tertimbang IFE sebesar 2,806 (rata-rata) dan total nilai tertimbang EFE sebesar 

2,581 (menengah) menempatkan PRIMKOPTI Semarang Barat pada sel V. Hasil 

tersebut menunjukan bahwa PRIMKOPTI Semarang Barat berada pada kondisi 

jaga dan pertahankan. Pada sel ini, strategi yang umum dilakukan ialah penetrasi 

pasar dan pengembangan produk. 

Penetrasi pasar adalah usaha peningkatan pangsa pasar atau market share 

suatu produk atau jasa melalui usaha pemasaran yang lebih gencar (David, 2006: 

233). Persaingan yang sangat ketat dalam industri perdagangan kedelai 
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mengharuskan PRIMKOPTI Semarang Barat lebih gencar dalam melakukan 

penetrasi pasar. Melalui usaha pemasaran, pelanggan non anggota dihimbau untuk 

bergabung dalam wadah koperasi. Anggota-anggota tidak aktif ataupun tidak 

loyal selayaknya disadarkan untuk memanfaatkan jasa koperasi yang notabennya 

merupakan milik mereka sendiri yang harus dikembangkan bersama-sama untuk 

kesejahteraan bersama. 

Sedangkan strategi pengembangan produk merupakan strategi untuk 

meningkatkan penjualan dengan cara memperbaiki atau memodifikasi produk-

produk atau jasa yang ada sekarang (David, 2006: 235). Usaha yang dijalankan 

oleh PRIMKOPTI saat ini sudah cukup beragam yaitu unit simpan pinjam dan 

usaha penunjang lainnya. Usaha-usaha tersebut menjadikan PRIMKOPTI 

memiliki kekuatan tersendiri yang menjadi penunjang bagi usaha utamanya yaitu 

perdagangan kedelai. Pengembangan lainnya yang dapat dilakukan PRIMKOPTI 

saat ini ialah dengan memodifikasi jasa yang diberikan untuk pelanggan. 

4.2.6. Analisis Matriks SWOT 

Dengan mencocokan faktor-faktor kunci internal (kekuatan dan 

kelemahan) serta faktor-faktor kunci eksternal (peluang dan ancaman) merupakan 

cara yang efektif untuk menghasilkan strategi yang layak. Matriks SWOT 

(Strengths, Weakness, Opportunities, Threats) merupakan alat pencocokan yang 

penting untuk mengembangkan empat tipe strategi yaitu strategi SO (Strengths-

Opportunities), strategi WO (Weakness-Opportunities), strategi ST (Strengths-

Threats) dan strategi WT (Weakness-Threats) dimana strategi SO berarti 

menggunakan kekuatan untuk memenfaatkan peluang, strategi WO beratri 
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mengatasi kelemahan dengan memanfaatkan peluang, strategi ST beratri 

menggunakan kekuatan untuk menghindari ancaman, dan strategi WT berarti 

minimalkan kelemahan dan hindari ancaman (David, 2009: 327). Perumusan 

masing-masing strategi mengacu pada hasil posisi yang didapat pada matriks IE 

yaitu jaga dan pertahankan dengan strategi umum untuk penetrasi pasar dan 

pengembangan produk. 

Pembahasan alternatif strategi yang dihasilkan Matriks SWOT (Tabel 

4.12) untuk PRIMKOPTI Semarang Barat antara lain : 

1) Strategi SO : Mengembangkan strategi promosi yang dapat meningkatkan 

penjualan. 

Kebutuhan perlunya promosi di PRIMKOPTI Semarang Barat ini 

terlihat dari adanya peluang peningkatan konsumsi kedelai dan peningkatan 

laju pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah. Peluang ini mengindikasikan bahwa 

PRIMKOPTI Semarang Barat perlu melakukan promosi agar penjualan juga 

akan meningkat seiring dengan meningkatnya konsumsi kedelai nasional dan 

juga meningkatnya konsumsi. Pembinaan dan pelatihan koperasi & UKM oleh 

pemerintah dan berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi dapat 

dimanfaatkan oleh PRIMKOPTI Semarang Barat untuk melakukan promosi 

kepada para target pasar. Pengurus yang berpengalaman dalam menangani 

pembeli, fasilitas yang memadai seperti telepon dan kendaraan bermotor untuk 

melaksanakan upaya pemasaran, serta akses jalan yang bagus kepada 

pelanggan karena memiliki letak kantor dan gudang yang strategis dapat 

menjadi pendukung untuk dapat melaksanakan strategi ini dengan baik. 
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Strategi ini merupakan salah satu strategi khusus untuk melakukan 

penetrasi pasar dengan melaksanakan upaya-upaya pemasaran yang lebih 

gencar. Upaya-upaya pemasaran seperti promosi ini perlu dilakukan oleh 

PRIMKOPTI Semarang Barat untuk menciptakan kesadaran kepada 

pelanggan mengenai keberadaan PRIMKOPTI. 

Pada Gambar 4.9 dapat dilihat bahwa model perilaku pembeli diawali 

dengan rangsangan pemasaran dan lingkungan memasuki kesadaran pembeli. 

Karakteristik pembeli dan proses pengambilan keputusan menimbulkan 

keputusan pembelian tertentu. Dengan adanya rangsangan pemasaran 

khususnya promosi mengenai keunggulan-keungulan yang diberikan oleh 

koperasi (PRIMKOPTI Semarang Barat), diharapkan pembeli memilih 

PRIMKOPTI sebagai penyalur mereka sehingga dapat meningkatkan 

penjualan PRIMKOPTI. Rangsangan-rangsangan pemasaran lain seperti 

produk, harga dan tempat secara langsung maupun tidak langsung telah 

diaplikasikan melalui strategi lainnya di dalam Matriks SWOT ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.9. Model Perilaku Konsumen 
Sumber : Kotler (2009: 226) 
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2) Strategi WO 

a) Meningkatkan sistem pelayanan kepada anggota 

Strategi ini merupakan strategi khusus untuk menerapkan strategi 

pengembangan produk maupun jasa. Tujuan strategi ini ialah untuk 

meningkatkan penjualan melalui perbaikan jasa yang dapat dilakukan oleh 

PRIMKOPTI Semarang Barat. Loyalitas anggota yang kurang serta 

kurangnya manfaat yang dirasakan oleh para anggota dapat diatasi dengan 

meningkatkan pelayanan kepada anggota. Pelayanan yang dapat dilakukan 

oleh PRIMKOPTI Semarang Barat antara lain dengan meningkatkan 

kecepatan pelayanan. Selain itu, program penyuluhan dan pembinaan 

anggota serta program pelayanan kesejahteraan anggota dapat dilakukan 

untuk meningkatkan kesadaran anggota untuk berpartisipasi aktif. Namun, 

program-program yang dijalankan oleh PRIMKOPTI Semarang Barat 

sebaiknya dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan riset kepuasan 

konsumen agar PRIMKOPTI dapat mengetahui pelayanan yang diinginkan 

oleh anggota. 

b) Mengembangkan kemampuan karyawan untuk mengoptimalkan setiap 

pekerjaan karyawan 

Strategi ini dirumuskan untuk mengatasi kelemahan-kelemahan 

PRIMKOPTI Semarang Barat, termasuk biaya usaha yang tinggi. 

PRIMKOPTI harus dapat mengoptimalkan sumber daya yang ada, dalam 

hal ini adalah para karyawan, agar para karyawan dapat meraih peluang-

peluang yang ada dengan mengoptimalkan setiap pekerjaan yang 
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dilakukannya. Sehingga biaya usaha untuk karyawan yang mencapai 21,14 

persen dari seluruh komponen biaya, dapat dikembalikan lebih besar atau 

sebanding dengan usaha yang dilakukan untuk pekerjaan tersebut, 

misalnya peningkatan penjualan. 

Karyawan merupakan ujung tombak dalam melaksanakan aktivitas 

usaha. Pelayanan yang cepat, promosi serta riset merupakan contoh 

aktivitas yang dilaksanakan oleh karyawan sebagai ujung tombaknya. 

Perancangan dan pelaksanaan pelatihan dengan pengembangan karyawan 

mutlak untuk dilakukan agar setiap pekerjaan dapat dilakukan dengan baik 

oleh para karyawan. Program pelatihan dan pengembangan karyawan 

bertujuan agar para karyawan dapat melaksanakan strategi umum 

pengembangan produk dan penetrasi pasar. 

Program pelatihan dan pengembangan karyawan diawali dengan 

melaksanakan riset mengenai desain pekerjaan. Desain pekerjaan penting 

dilakukan untuk menentukan bagaimana pekerjaan dilakukan, menentukan 

hubungan kerja manajer dengan karyawan-karyawan dan hubungannya di 

antara karyawan itu sendiri, menentukan sifat hubungan sosial yang 

terjalin di dalam pekerjaan dan juga hubungan karyawan dengan 

perusahaan, serta merupakan proses penentuan tugas-tugas yang akan 

dilaksanakan dan juga metode-metode yang digunakan. Perbaikan desain 

pekerjaan karyawan yang harus dilakukan oleh PRIMKOPTI Semarang 

Barat meliputi proses identifikasi kebutuhan organisasi dan proses 
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identifikasi tugas untuk merancang pekerjaan masing-masing karyawan 

agar lebih produktif. 

Peningkatan produktivitas karyawan dalam menjalankan aktivitas 

organisasi dapat ditingkatkan melalui program-program pelatihan. 

Pelatihan bagi karyawan merupakan sebuah proses mangajari pengetahuan 

dan keahlian tertentu serta sikap agar karyawan semakin trampil dan 

mampu melaksanakan tanggungjawab dengan semakin baik. Sedangkan 

pengembangan karyawan memiliki lingkup yang lebih luas, dapat berupa 

upaya meningkatkan kemampuan yang mungkin digunakan segera atau 

sering untuk kepentingan masa depan. 

Perbaikan desain pekerjaan yang menjadi salah satu strategi 

PRIMKOPTI Semarang Barat harus diimbangi dengan pelatihan karyawan 

untuk masing-masing rangkaian pekerjaan. Dengan berkembangnya 

kemampuan karyawan tersebut melalui pelatihan-pelatihan yang diadakan 

maka selanjutnya akan berguna untuk pelayanan anggota, menjalankan 

strategi promosi, manajemen pengendalian persediaan, serta melakukan 

berbagai riset dan sistem informasi manajemen. 

3) Strategi ST : Meningkatkan sistem manajemen pengendalian persediaan untuk 

menghindari persaingan harga. 

Perencanaan dan pengendalian persediaan merupakan bagian yang 

cukup penting dalam usaha distribusi. Apalagi PRIMKOPTI Semarang Barat 

menghadapi situasi harga yang berfluktuasi serta persaingan yang ketat. 

PRIMKOPTI Semarang Barat sebagai pemilik usaha distribusi kedelai harus 
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dapat melaksanakan sistem manajemen pengendalian persediaan yang baik 

agar PRIMKOPTI dapat memenuhi kebutuhan konsumen dengan prinsip 3K 

(kuantitas, kontinuitas dan kualitas). Dengan strategi ini, PRIMKOPTI 

Semarang Barat diharapkan tidak lagi mengalami penumpukan pasokan atau 

mengalami kerugian lagi akibat terpaksa menjual pasokan dengan harga jual 

yang lebih rendah daripada harga beli. 

Strategi ini dilakukan untuk mendukung kedua strategi umum yaitu 

penetrasi pasar dan pengembangan produk. Penetrasi pasar yang bertujuan 

untuk meningkatkan pangsa pasar serta pengembangan produk yang bertujuan 

meningkatkan penjualan harus dilakukan dengan dukungan sistem manajemen 

pengendalian persediaan yang baik. Ditambah dengan situasi persaingan yang 

tidak menguntungkan, PRIMKOPTI harus dapat menggunakan seluruh 

kekuatannya untuk melaksanakan strategi ini. 

Manajemen pengendalian persediaan dalam usaha distribusi, 

mengontrol persediaan yang masuk maupun keluar. Selain itu, manajemen 

pengendalian persediaan yang baik akan berdampak pada pengendalian harga 

yang baik juga sehingga dapat menghindari ancaman-ancaman yang dihadapi 

oleh PRIMKOPTI Semarang Barat. Sistem manajemen pengendalian 

persediaan dimulai dari peramalan harga dan peramalan permintaan, 

penentuan pemasok, waktu pemesanan, jumlah pemesanan, harga jual sampai 

dengan perhitungan-perhitungan biaya seperti biaya penyimpanan, biaya 

pemesanan atau pembelian, biaya penyiapan, ataupun biaya kehabisan atau 

kekurangan bahan. 
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4) Strategi WT : Menerapkan budaya analitis data dan informasi serta sistem 

informasi manajemen yang terpadu. 

Situasi ini merupakan situasi yang sangat tidak menguntungkan karena 

koperasi harus mengatasi berbagai ancaman serta kelemahan internal. Strategi 

yang cocok untuk situasi ini ialah stategi defensif. Strategi defensif merupakan 

strategi yang lebih mengutamakan pertahanan (David 2009: 267). Dalam 

meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman, PRIMKOPTI dapat 

melakukan strategi bertahan dengan menciptakan budaya riset dan sistem 

informasi manajemen yang terpadu. 

Dalam memutuskan atau memilih program yang dijalankan, 

PRIMKOPTI Semarang Barat harus dapat mempertimbangkannya 

berdasarkan data serta fakta yang terjadi agar PRIMKOPTI dapat lebih 

berhati-hati dan cermat dalam mengambil keputusan organisasi. Analisis 

terhadap data dan informasi serta penggunaan sistem informasi manajemen 

penting dilakukan untuk menjalankan visi dan misi PRIMKOPTI Semarang 

Barat dalam jangka panjang. Menerapkan budaya analitis dan sistem informasi 

manajemen yang terpadu dapat meminimalkan kelemahan yang ada seperti 

dapat meminimalkan biaya-biaya yang tidak diinginkan seperti kerugian 

akibat keputusan yang salah. Contohnya dalam merancang manajemen 

pengendalian persediaan, keputusan jumlah persediaan yang akan dipesan 

dapat diputuskan berdasarkan pertimbangan hasil analisis mengenai perkiraan 

permintaan. 
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Hal ini untuk meminimalkan kerugian akibat biaya operasional 

penyediaan kedelai yang besar serta menghindari persaingan harga di pasar 

kedelai. Contoh lainnya ialah promosi dengan program yang tidak tepat 

sasaran akan mengakibatkan kerugian dan peningkatan biaya yang lebih 

tinggi. Selain dapat meminimalkan kelemahan, analisis terhadap data dan 

informasi serta sistem informasi manajemen yang terpadu juga dapat 

digunakan untuk menghindari ancaman. Misalnya, untuk memenangkan 

persaingan harga di pasar kedelai maka melalui analisis dan sistem informasi 

manajemen yang terpadu, PRIMKOPTI Semarang Barat dapat mengukur 

kemampuan pesaing dalam menetapkan harga yang rendah sehingga 

PRIMKOPTI dapat menerapkan strategi lebih lanjut untuk menghindari 

persaingan tersebut. 
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Tabel 4.12. Matriks SWOT PRIMKOPTI Semarang Barat 

 Kekuatan (Strengths–S)
 
1. Satu-satunya distributor 

kedelai berbentuk 
koperasi di Kota 
Semarang Barat 

2. Pengurus 
berpengalaman 

3. Memiliki USP yang 
berkembang sangat baik 

4. Fasilitas yang memadai 
5. Letak kantor dan gudang 

yang strategis 
6. Memiliki hubungan baik 

dengan pemerintah & 
KOPTI lain 

Kelemahan (Weakness–W) 
 

1. Belum menggunakan 
SIM secara terpadu 

2. Kurangnya loyalitas 
anggota 

3. Biaya usaha yang tinggi. 
4. Anggota kurang 

merasakan manfaat 
berkoperasi setelah lepas 
dari BULOG 

5. Tidak melakukan riset 

Peluang (Opportunities–O) 
 

1. Pembeli utama yang 
memiliki identitas ganda 
dapat mendorong untuk 
membesarkan usaha 
koperasi 

2. Laju pertumbuhan 
ekonomi Jawa Tengah 
semakin meningkat 

3. Pembinaan dan pelatihan 
koperasi & UKM oleh 
pemerintah 

4. Peningkatan konsumsi 
kedelai nasional 

5. Berkembangnya teknologi 
informasi dan komunikasi 

Strategi SO
 
Mengembangkan strategi 
promosi yang dapat 
meningkatkan penjualan. 
(S1, S2, S3, S4, S5, S6, 
O2, O3, O5) 

Strategi WO 
 

Meningkatkan sistem 
pelayanan kepada anggota. 
(W2, W4, O1, O2, O3, O4, 
O5) 
 
Mengembangkan 
kemampuan karyawan 
untuk mengoptimalkan 
setiap pekerjaan karyawan. 
(W1, W2, W3, W4, W5, 
O3, O5) 

Ancaman (Threat –T) 
 

1. Persaingan harga di pasar 
kedelai 

2. Harga kedelai berfluktuasi 
3. Penyimpangan paradigm 

masyarakat Indonesia 
terhadap koperasi 

4. Impor kedelai semakin 
meningkat 

5. Importir kedelai memiliki 
kekuatan tawar menawar 
yang sangat kuat 

6. Tidak ada hambatan masuk 
untuk pesaing baru 

Strategi ST
 
Meningkatkan sistem 
manajemen pengendalian 
persediaan untuk 
menghindari persaingan 
harga. 
(S1, S2, S3, S4, S5, S6, T1, 
T2, T4, T5, T6) 

Strategi WT 
 
Menerapkan budaya analitis 
data dan informasi serta 
sistem informasi 
manajemen yang terpadu. 
(W1, W2, W3, W4, W5, T1, 
T2, T3, T4, T5, T6) 
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4.2.7. Arsitektur Strategi 

Pendekatan untuk menyusun arsitektur strategi pengembangan usaha 

PRIMKOPTI Semarang Barat ialah dengan memperhatikan beberapa unsur, 

antara lain visi dan misi PRIMKOPTI Semarang Barat, analisis lingkungan 

internal dan eksternal organisasi, industry foresight, tantangan organisasi dan 

sasaran yang ingin dicapai. Unsur-unsur ini dipadukan untuk mendapatkan peta 

umum strategi yang akan diimplementasikan. 

1) Visi dan Misi PRIMKOPTI Semarang Barat 

Seperti dijelaskan pada gambaran umum organisasi, maka visi dari 

PRIMKOPTI Semarang Barat ialah meningkatkan kesejahteraan anggota 

PRIMKOPTI Semarang Barat. Sedangkan misi dari PRIMKOPTI Semarang 

Barat ialah 1) menyediakan bahan baku produksi tempe dan tahu; 2) 

menyediakan fasilitas permodalan anggota; 3) memberikan pendidikan dan 

pelayanan kepada para anggota. 

2) Analisis Lingkungan Internal dan Eksternal 

Analisis lingkungan internal dan ekternal PRIMKOPTI Semarang 

Barat telah menghasilkan enam kekuatan dan lima kelemahan internal serta 

lima peluang dan enam ancaman eksternal. Berdasarkan analisis lingkungan 

internal, enam kekuatan yang dimiliki PRIMKOPTI Semarang Barat antara 

lain pengurus berpengalaman, memiliki hubungan baik dengan pemerintah & 

KOPTI lain, satu-satunya distributor kedelai berbentuk koperasi di Kota 

Semarang Barat, letak kantor dan gudang yang strategis, memiliki USP dan 
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usaha penunjang lainnya serta fasilitas yang memadai. Sedangkan lima hal 

yang menjadi kelemahannya ialah kurangnya loyalitas anggota, anggota 

kurang merasakan manfaat berkoperasi setelah tidak bekerjasama dengan 

BULOG, biaya usaha yang tinggi, tidak melakukan riset, serta belum 

menggunakan sistem informasi manajemen (SIM) secara terpadu. 

Berdasarkan analisis lingkungan eksternal maka lima peluang yang 

dihasilkan antara lain meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah, 

peningkatan konsumsi kedelai nasional, pembinaan dan pelatihan koperasi & 

UKM oleh pemerintah, berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi 

dan pembeli utama merupakan anggota koperasi yang memiliki identitas 

ganda. Sedangkan ketergantungan terhadap impor kedelai, harga kedelai yang 

berfluktuasi, penyimpangan paradigma masyarakat Indonesia terhadap 

koperasi, pesaingan harga di pasar kedelai, tidak ada hambatan masuk untuk 

pesaing baru, dan importir kedelai memiliki kekuatan tawar menawar yang 

sangat kuat merupakan ancaman-ancaman dari lingkungan eksternal 

PRIMKOPTI yang harus diatasi. 

3) Industry Foresight 

Gambaran masa depan industri perdagangan kedelai di Indonesia, 

khususnya Kota Semarang masih sangat besar. Hal ini dilihat dari 

perkembangan konsumsi kedelai nasional dan laju pertumbuhan ekonomi 

yang semakin meningkat. Dengan ditambah kekuatan PRIMKOPTI yang 

merupakan satu-satunya distributor kedelai berbentuk koperasi, pembinaan 
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dan pelatihan koperasi dan UKM oleh pemerintah akan menjadi lebih baik 

untuk masa depan PRIMKOPTI Semarang Barat. 

Berdasarkan gambaran masa depan tersebut, PRIMKOPTI Semarang 

Barat saat ini harus dapat meningkatkan penjualan sehingga faktor-faktor 

peluang seperti peluang laju pertumbuhan ekonomi serta peningkatan 

konsumsi kedelai dapat dimanfaatkan dengan baik dan mengarah pada 

efisiensi usaha. Peningkatan penjualan dapat mendukung efisiensi biaya usaha 

dimana semakin banyak anggota yang membeli kedelai di PRIMKOPTI 

Semarang Barat akan mengakibatkan semakin kecilnya biaya usaha yang 

ditanggung oleh masing-masing anggota (efisiensi usaha). 

Selain itu, PRIMKOPTI Semarang Barat juga harus dapat 

mengoptimalkan karyawan dengan memanfaatkan peluang pelatihan dan 

pembinaan sumber daya manusia oleh pemerintah. Pengoptimalan karyawan 

harus dilakukan untuk mencapai efisiensi usaha dan peningkatan loyalitas 

anggota. Dengan dua puluh satu orang karyawan yang dimiliki oleh 

PRIMKOPTI saat ini, seluruh karyawan harus dibina dengan baik sehingga 

dapat melaksanakan seluruh pekerjaan dengan optimal. 

PRIMKOPTI Semarang Barat juga harus meningkatkan jumlah 

anggota aktif untuk memanfaatkan peluang peningkatan konsumsi kedelai, 

peningkatan laju pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah dan juga peluang 

pembeli utama PRIMKOPTI ialah anggotanya sendiri. Jika anggota non aktif 

dapat ditarik kembali maka skala ekonomi koperasi akan semakin besar. 
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Artinya pembebanan biaya usaha koperasi akan lebih menyebar dan anggota 

dapat memperoleh manfaat harga koperasi yang lebih tinggi. 

Selain itu, PRIMKOPTI Semarang Barat harus dapat meningkatkan 

manfaat yang diterima anggota untuk memanfaatkan peluang pembeli utama 

koperasi merupakan anggotanya sendiri, peningkatan konsumsi kedelai dan 

juga peningkatan laju pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah. Dengan adanya 

peningkatan manfaat yang diterima anggota, diharapkan anggota dapat 

semakin loyal terhadap PRIMKOPTI Semarang Barat dan akan berdampak 

pada peningkatan anggota aktif dan peningkatan penjualan untuk efisiensi 

usaha. 

Strategi-strategi yang telah dihasilkan oleh melalui analisis matriks 

SWOT bertujuan untuk menghadapi keempat tantangan tersebut sehingga 

akan diperoleh loyalitas anggota dan efisiensi biaya usaha. Strategi-strategi 

tersebut antara lain merancang dan menjalankan promosi, meningkatkan 

pelayanan kepada anggota, merancang dan melaksanakan program pelatihan 

dan pengembangan karyawan, merancang dan melaksanakan manajemen 

pengendalian persediaan, dan menerapkan budaya riset dan sistem informasi 

manajemen yang terpadu. 

4) Tantangan Organisasi 

Tantangan merupakan sarana atau tata cara operasional yang harus 

dimiliki oleh PRIMKOPTI Semarang Barat agar dapat diaplikasikan untuk 
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memperoleh keunggulan bersaing. Tantangan yang dihadapi oleh 

PRIMKOPTI Semarang Barat ialah : 

a) Pengoptimalan sumber daya karyawan 

Biaya usaha PRIMKOPTI Semarang Barat yang tinggi karena 

memiliki struktur organisasi yang kompleks harus dapat dimanfaatkan 

dengan sebaik-baiknya. Salah satu caranya ialah dengan mengoptimalkan 

sumber daya karyawan yang ada di organisasi untuk menjalankan setiap 

pekerjaan atau tugas dengan maksimal. Tantangan ini dapat 

diimplementasikan secara nyata karena PRIMKOPTI memiliki kekuatan 

hubungan baik dengan pemerintah, fasilitas yang memadai maupun 

pengurus yang berpengalaman. Sumber daya karyawan merupakan salah 

satu komponen PRIMKOPTI yang cukup penting karena mereka yang 

menjalankan operasional sehari-hari. Setiap karyawan harus memiliki 

bekal yang cukup karena setiap strategi maupun program dijalankan oleh 

para karyawan. Jika tantangan ini dapat diaplikasikan oleh PRIMKOPTI 

Semarang Barat maka PRIMKOPTI akan memperoleh keunggulan-

keunggulan bersaing baru secara bertahap. 

b) Peningkatan manfaat yang diterima anggota 

Saat ini anggota PRIMKOPTI Semarang Barat kurang merasakan 

manfaat berkoperasi setelah PRIMKOPTI tidak bekerjasama lagi dengan 

BULOG. Selain kurang mendapatkan manfaat program-program 

kesejahteraan, anggota tidak lagi merasakan manfaat harga yang 

seharusnya dimiliki oleh koperasi. Jika PRIMKOPTI dapat menghadapi 
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tantangan ini maka PRIMKOPTI dapat meningkatkan keunggulan 

bersaing karena anggota akan semakin loyal terhadap koperasi. 

c) Peningkatan jumlah anggota aktif 

Manfaat harga yang kurang diberikan oleh PRIMKOPTI Semarang 

Barat, salah satunya diakibatkan oleh biaya organisasi yang lebih tinggi 

dibandingkan dengan pesaing. Namun manfaat harga yang berguna untuk 

meningkatkan loyalitas anggota dapat dilakukan dengan cara lebih 

menyebarkan beban biaya usaha tersebut kepada lebih banyak anggota 

sehingga harga yang diterima anggota lebih rendah. Salah satu cara untuk 

menyebarkan beban biaya usaha PRIMKOPTI Semarang Barat ialah 

dengan meningkatkan jumlah anggota aktif sehingga lebih banyak anggota 

yang membeli kedelai di PRIMKOPTI. 

d) Peningkatan penjualan 

Dalam hal biaya usaha, PRIMKOPTI Semarang Barat pasti 

memiliki biaya yang lebih tinggi dibandingkan dengan pesaing yang hanya 

merupakan perusahaan yang memiliki struktur organisasi sederhana. 

Walaupun pada dasarnya PRIMKOPTI memiliki biaya usaha yang tinggi, 

PRIMKOPTI dapat bertahan dalam menghadapi persaingan harga dengan 

meningkatkan penjualan kedelai. Peningkatan penjualan kedelai dapat 

dilakukan dengan meningkatkan kegiatan pemasaran seperti 

mengembangkan strategi promosi, membangun jaringan distribusi 

pemasok dan penjualan serta menetapkan harga yang bersaing. 
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5) Sasaran 

Sasaran yang ingin dicapai PRIMKOPTI Semarang Barat ialah : 

a) Peningkatan loyalitas anggota 

Peningkatan loyalitas anggota sejalan dengan tantangan yang 

dihadapi PRIMKOPTI Semarang Barat yaitu peningkatan manfaat yang 

diterima anggota dan pengoptimalan kemampuan karyawan. Loyalitas 

anggota PRIMKOPTI Semarang Barat dapat ditumbuhkan kembali jika 

anggota menerima manfaat yang lebih dari koperasi, khususnya manfaat 

harga. Pengembangan produk atau jasa melalui strategi peningkatan 

pelayanan kepada target pasar dapat meningkatkan loyalitas anggota 

karena anggota semakin merasakan keuntungan berkoperasi. 

b) Peningkatan daya saing 

Pengoptimalan sumber daya karyawan bertujuan agar biaya usaha 

yang dikeluarkan lebih efisien karena setiap karyawan mengerjakan setiap 

program dan strategi secara optimal (doing the job right). Biaya usaha 

yang dibagi kepada lebih banyak anggota akan menghasilkan pembebanan 

biaya usaha (komponen dari harga beli kedelai oleh anggota) yang lebih 

kecil bagi setiap anggota. Peningkatan penjualan dan peningkatan jumlah 

anggota aktif bertujuan agar PRIMKOPTI Semarang Barat yang memiliki 

biaya usaha yang tinggi dapat meningkatkan keuntungannya sehingga 

manfaat yang diterima anggota akan lebih besar. Seluruhnya bertujuan 

untuk meningkatkan daya saing PRIMKOPTI Semarang Barat baik dari 

segi manfaat, harga maupun pelayanan. 
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6) Program Kegiatan 

Strategi yang telah dirumuskan dalam analisis SWOT dijabarkan 

kembali dalam beberapa program kegiatan berdasarkan hasil analisis arsitektur 

strategi. Program-program ini membahas lebih lanjut tahapan-tahapan untuk 

menjalankan strategi. Program kegiatan PRIMKOPTI Semarang Barat 

dijelaskan pada Tabel 4.13. 

Tabel 4.13. Uraian Strategi dan Program kegiatan PRIMKOPTI Semarang Barat 

Strategi Program Kegiatan 

1. Mengembangkan strategi promosi 
yang dapat meningkatkan 
penjualan 

a. Mendata ulang anggota aktif, 
anggota non aktif dan calon target 
anggota 

b. Merancang dan melaksanakan 
promosi untuk masing-masing 
target pasar 

2. Meningkatkan sistem pelayanan 
kepada anggota 

a. Meningkatkan pelayanan 
operasional 

b. Penyuluhan dan pelatihan bagi 
anggota 

c. Program kesejahteraan anggota 

3. Mengembangkan kemampuan 
karyawan untuk mengoptimalkan 
setiap pekerjaan karyawan 

a. Memperbaiki desain pekerjaan 
karyawan 

b. Merancang dan melaksanakan 
pelatihan dan pengembangan 
masing-masing karyawan sesuai 
dengan desain pekerjaan yang 
dibuat 

4. Meningkatkan sistem manajemen 
pengendalian persediaan untuk 
menghindari persaingan harga 

a. Mendukung PUSKOPTI Jawa 
Tengah sebagai pemasok utama 
kedelai bagi PRIMKOPTI 

b. Merencanakan dan Melaksanakan 
manajemen pengendalian 
persediaan 

5. Menerapkan budaya analitis data 
dan informasi serta sistem 
informasi manajemen yang 
terpadu 

Menentukan keputusan dengan 
mempertimbangkan data, informasi 
dan analisis serta sistem informasi 
manajemen yang terpadu 
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7) Rancangan Arsitektur Strategi 

Rancangan arsitektur strategi merupakan peta strategi (blue print 

strategy) untuk mencapai sasaran organisasi. Rancangan arsitektur strategi 

untuk PRIMKOPTI Semarang Barat dapat dilihat pada Gambar 4.10. Sumbu 

horizontal merupakan waktu yang dipersiapkan oleh PRIMKOPTI Semarang 

Barat dan terdiri dari empat tahap yang masing-masing tahap tidak ditentukan 

rentang waktunya. Namun batas akhir waktu pelaksanaan seluruh program ini 

ialah tahun 2013 yaitu ketika pengurus saat ini mempertanggungjawabkan 

kepengurusan dalam rapat anggota. Jika satu tahap telah terlewati maka dapat 

dilanjutkan langsung pada tahap berikutnya. Sumbu vertikal merupakan 

rentang program yang akan dilaksanakan untuk mencapai sasaran perusahaan. 

Berdasarkan hasil analisis, terdapat serangkaian program untuk menghadapi 

tantangan dan mencapai sasaran PRIMKOPTI Semarang Barat. 

Program pada tahap pertama diawali dengan memperbaiki desain 

pekerjaan karyawan dan mendata ulang anggota aktif, anggota non aktif dan 

target calon anggota. Perbaikan desain pekerjaan karyawan harus 

ditindaklanjuti dengan pelatihan dan pengembangan karyawan yang pada 

tahap selanjutnya berguna untuk melaksanakan pelayanan, pengendalian 

persediaan dan promosi. Jika tahap penguatan intenal tersebut sudah dapat 

dilakukan dengan baik, maka dapat dilanjutkan pada tahap berikutnya yang 

lebih berhubungan dengan pihak eksternal. Program tahap terakhir antara lain 

melaksanakan strategi promosi dan mendukung PUSKOPTI Jawa Tengah 

sebagai pemasok utama kedelai. 



142 

 

Strategi promosi dilakukan dengan mempertimbangkan target pasar 

yang telah didata ulang dengan memilah pada anggota aktif, non aktif dan 

target calon anggota. Dengan menggunakan sumber daya karyawan yang telah 

terlatih maka strategi promosi dapat dirancang dan dilaksanakan oleh para 

karyawan. Program untuk mendukung PUSKOPTI Jawa Tengah berguna 

untuk mendapatkan pemasok yang pasti dan paling menguntungkan. 

PUSKOPTI Jawa Tengah merupakan pusat dari beberapa PRIMKOPTI di 

Jawa Tengah. Jadi sudah sewajarnya jika PRIMKOPTI Semarang Barat 

mendukung PUSKOPTI Jawa Tengah dengan membeli kedelai. 

Program penentuan setiap keputusan berdasarkan hasil analisis data 

dan informasi serta sistem informasi manajemen yang terpadu dijalankan pada 

setiap program yang diberi bayangan. Program pada Tahap I merupakan 

program yang dilakukan secara berkala sesuai dengan kebutuhan organisasi. 

Sedangkan program Tahap II dan selanjutnya merupakan program yang harus 

terus menerus dilakukan secara konsisten sejak dimulainya program tersebut.
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Gambar 4.10. Rancangan Arsitektur Strategi PRIMKOPTI Semarang Barat 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1. Kesimpulan 

1) Kekuatan yang dimiliki oleh PRIMKOPTI Semarang Barat secara berturut-

turut dari yang terbesar antara lain PRIMKOPTI Semarang Barat sebagai 

satu-satunya distributor kedelai berbentuk koperasi di Kota Semarang Barat, 

pengurus berpengalaman, memiliki USP yang berkembang sangat baik, 

fasilitas yang memadai, letak kantor dan gudang yang strategis dan memiliki 

hubungan baik dengan pemerintah & KOPTI lain. Sedangkan kelemahannya 

secara berturut-turut dari yang paling lemah yaitu belum menggunakan 

sistem informasi manajemen (SIM) secara terpadu, kurangnya loyalitas 

anggota, biaya usaha yang tinggi, anggota kurang merasakan manfaat 

berkoperasi setelah tidak bekerjasama dengan BULOG serta tidak melakukan 

riset. 

2) Peluang yang dihadapi oleh PRIMKOPTI Semarang Barat secara berturut-

turut dimulai dari yang terbesar antara lain pembeli utama yang memiliki 

identitas ganda dapat mendorong untuk membesarkan usaha koperasi, laju 

pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah semakin meningkat, pembinaan dan 

pelatihan koperasi dan UKM oleh pemerintah, peningkatan konsumsi kedelai 

nasional, dan berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi. 

Sedangkan ancamannya secara berturut-turut dari ancaman terbesar adalah 

persaingan harga di pasar kedelai, harga kedelai berfluktuasi, penyimpangan 

paradigma masyarakat Indonesia terhadap koperasi, impor kedelai semakin 
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meningkat, importir kedelai memiliki kekuatan tawar menawar yang sangat 

kuat, serta tidak ada hambatan masuk untuk pesaing baru. 

3) Strategi yang cocok diterapkan PRIMKOPTI Semarang Barat untuk 

menggembangkan usahanya sesuai analisis Matriks IE ialah strategi penetrasi 

pasar dan pengembangan produk atau jasa. Aplikasi strategi tersebut ialah 

melalui penerapan strategi yang dibuat melalui analisis Matriks SWOT yaitu 

mengembangkan strategi promosi yang dapat meningkatkan penjualan, 

mengembangkan sistem pelayanan kepada anggota, mengembangkan 

kemampuan karyawan, meningkatkan manajemen pengendalian persediaan 

untuk menghindari persaingan harga, serta menerapkan budaya analisis data 

dan informasi serta sistem informasi manajemen yang terpadu. 

5.2. Saran 

1) PRIMKOPTI Semarang Barat diharapkan dapat mensosialisasikan strategi 

dan program yang telah dirumuskan kepada seluruh pengurus, badan 

pengawas, karyawan serta anggota PRIMKOPTI Semarang Barat pada saat 

Rapat Anggota tahun buku 2010 sehingga setiap orang memiliki rasa 

tanggungjawab dan motivasi untuk dapat melaksanakan strategi ini. 

2) Dalam penerapan strategi ini, perlu adanya komitmen dan konsistensi dari 

para pengambil kebijakan di PRIMKOPTI Semarang Barat terutama 

Pengurus Koperasi, sehingga pada pelaksanaannya sebaiknya diikuti dengan 

evaluasi secara bertahap. 

3) Penelitian lanjutan yang diperlukan ialah mengenai evaluasi strategi 

penetrasi pasar dan pengembangan usaha PRIMKOPTI Semarang Barat. 
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Infoman : Muchtar Shatrie 
Jabatan : Ketua Pengurus PRIMKOPTI Semarang Barat 
 
Hari Tanggal : Sabtu, 6 November 2010 
Tempat : Rumah Pribadi Bapak Muchtar Shatrie 
 
1. Sejak kapan Koperasi ini berdiri ? 

pada tanggal 18 Mei 1979 
 

2. Siapa pendiri atau penggagas dari PRIMKOPTI Semarang Barat ? 
Abdul Hanan, Djadjang Murdjana, Suryana Hanapi, Ezrim Jamil, BA serta 
Agung Soetrisno. 
 

3. Apa Visi dan Misi yang ada di Primkopti ini ? 
Visi Primkopti sama dengan visi pada umumnya koperasi, yaitu 
mensejahterakan anggotanya, meski tidak tertulis dalam papan yang 
terpampang tapi dalam ada Anggaran Dasar. Kalalu misi yang paling utama 
menyediakan bahan baku tempe tahu, kemudian anggota jangan sampai 
kesulitan permodalan, dan pendidikan perkoperasian bagi anggota dan 
pelayanan yang optimal. 
 

4. Ada berapa unit usaha yang ada di Primkopti ini ? 
Yang utama ada dua, distribusi kedelai dan unit simpan pinjam. Kemudian ada 
juga unit usaha lain, yaitu usaha penunjang seperti usaha penyewaan ruko, 
penyewaan dapur produksi, penyewaan sporthall, dan waserda serta kantin 
yang bertujuan untuk meningkatkan penerimaan agar dapat membiayai 
perawatan fasilitas tersebut. 
 
Manajemen 

5. Apa saja tugas Bapak sebagai pengurus Koperasi ini ? 
Bertanggungjawab baik ke dalam maupun keluar atas pengembangan 
Primkopti, kemudian bagaimana mempertahankan eksisitensi Koperasi ini 
dengan merencanakan dan melaksakan program-program bisa 
mensejahterakan anggota. 
 
Mulai kapan Bapak menjabat sebagai pengurus ? 
Saya pengurus periode ke-12 yang terpilih untuk kedua kalinya dalam Rapat 
Anggota tanggal 20 November 2008 untuk masa jabatan selama lima tahun 
kedepan. 
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6. Bagaimana perencanaan Primkopti disini kaitannya dengan program kerja atau 
kebijakan yang akan dilaksanakan ? 
Perencanaan secara garis besar diajukan oleh pengurus dan disetujui oleh 
anggota Primkopti pada saat rapat anggota tahunan. Perencanaan tersebut 
berupa rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi serta rencana kerja 
yang meliputi kebijaksanaan umum di bidang organisasi dan manajemen 
usaha koperasi. 
 

7. Siapa saja yang terlibat dalam perencanaan tersebut ? 
Seluruh pengurus, kemudian manajer umum, apabila diperlukan juga manajer 
unit. Dalam hal ini pengurus juga meminta pertimbangan dan masukan dari 
dewan pembina serta dari para pengawas. 
 
Bagaimana dengan anggota ? 
Untuk anggota bisa mengetahui dalam rapat anggota tahunan. Dalam forum 
ini akan di kemukakan semuanya. 
 

8. Bagaimana tahapan dari perencanaan di Primkopti ini ? 
Begini mas, dengan melihat dan membandingkan dengan program tahun lalu, 
mana yang belum terealisir untuk dimasukkan ke dalam program tahun 
berikutnya. Kalau masalah rencana anggaran dan belanja melihat keberhasilan 
pada unit usaha dulu mas. Kui yo kudhu rembugan karo manajer, karyawan, 
yo pengawas juga, mengko gek digowo neng RAT…” (Itu ya harus rapat dulu 
dengan manajer, karyawan, dan juga pengwas, baru dibawa ke RAT) 
 

9. Bagaimana cara bapak menjalankan rencana kerja yang sudah dibuat ? 
Kita berpedoman pada rencana kerja dan setiap bulan maksimal tanggal 10, 
kita adakan evaluasi program yang direncanakan, jadi kalau ada kekurangan 
dapat segera diatasi. 
 

10. Bagaimana pelaksanaan rapat anggota yang merupakan kekuasaan tertinggi di 
koperasi ini ? 
Rapat anggota Primkopti telah rutin dilakukan sekali dalam satu tahun. Dalam 
rapat tersebut dibahas tentang anggaran belanja, kebijakan-kebijakan, dan juga 
pengesahan laporan pengurus. Termasuk dalam memilih pengurus dan 
pengawas koperasi dilakukan dalam rapat anggota. Dalam kurun waktu lima 
tahun sekali. 
 

11. Berapa jumlah karyawan yang ada di Primkopti ini ? 
Ada 21 orang sampai dengan saat ini. 
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Jumlah anggota koperasi ? 
Anggota resmi ada 485, sedangkan anggota luar biasa yang disini sebagai 
nasabah USP ada 58 orang. 
 

12. Di dalam Promkopti ini, apa saja perangkat atau komponen organisasinya ? 
Perangkat organisasi koperasi disini sama dengan yang di amanahkan 
Undang-undang mas, ya Rapat Anggota (RA) sebagai pemegang keputusan 
tertinggi, kemudian ada pengurus dan pengawas. Tapi yo rak mungkin 
pengurus karo pengawas mbot gawe dhewe….,(Tapi ya tidak mungkin 
pengurus dan pengawas kerja sendiri)….Lha maka dari itu pengurus 
mengangkat manajer, karyawan, dan staf-staf yang dibutuhkan. Itu sebagai 
pelaksana jalannya usaha yang ada di koperasi ini mas. Dan semuanya itu 
nanti akan dibawa ke RAT untuk saya (pengurus) pertanggungjawabkan 
semua 
 

13. Bagaimana dengan model kebijakan yang di ambil dalam koperasi ini ? 
Kebijakan-kebijakan organisasi serta usaha yang diputuskan Primkopti ialah 
berdasarkan pengalaman pengurus selama bertahun-tahun. Dengan 
pengalaman yang sudah pengurus miliki tersebut sangat berarti ditengah 
situasi pasar yang tidak menentu ini. 
 

14. Bagaimana tugas masing-masing komponen organisai tersebut ? 
Karyawan kepada manajer unit, 
Manajer unit, juru buku dan kasir kepada manajer umum dan pengurus 
Manajer umum kepada pengurus 
Kemudian apa yang di lakukan pengurus diawasi oleh pengawas. 
 

15. Bagaimana upaya pengurus dalam mengelola perangkat organisasi yang ada 
tersebut, agar bisa optimal dan sesuai dengan tujuan ? 
Mengangkat orang-orang yang kompeten dibidangnya, kemudian melakukan 
pembagian kerja dan mengikutsertakan beberapa karyawan ke dalam 
pelatihan-pelatihan yang diselengarakan oleh pemerintah, Pusat Koperasi 
Produsen Tempe Tahu Indonesia (PUSKOPTI) Jawa Tengah atau Institut 
Manajemen Koperasi Indonesia. 
 

16. Adakah pertemuan resmi antara manajer dan staf guna membahas tugas rutin 
tiap harinya? 
Ada setiap bulan dengan manajer umum dan manajer unit. 
 

17. Bagaimana menciptakan hubungan yang harmonis antara atasan dan 
bawahan? 
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Antara atasan dan bawahan dalam pekerjaan dianggap sebagai mitra kerja 
dengan selalu melakukan komunikasi yang intensif. 
 

18. Apa saja bentuk partisipasi anggota yang dapat digalang untuk mendukung 
kemajuan dan berkembangnya Koperasi disini? 
Ya anggota menggunakan pelayanan yang disediakan oleh koperasi baik jasa 
simpan pinjam, bertransaksi kedelai di Primkopti, serta menggunakan 
pelayanan pelayanan lainnya. Dengan banyaknya anggota yang aktif tersebut, 
tentu akan meningkatkan kemajuan dan berkembangnnya Koperasi. 
 

19. Bagaimana cara yang digunakan untuk menggalang partisipasi anggota selama 
ini ? 
pengurus bersama-sama dengan karyawan telah membina komunikasi dengan 
para anggota melalui sosialisasi mengenai pentingnya berkoperasi, sosialisasi 
mengenai keuntungan berkoperasi, sosialisasi mengenai teknologi baru yang 
digunakan untuk pengolahan tempe dan tahu, dan sosialisasi mengenai 
pengembangan usaha dengan bantuan simpan pinjam di Primkopti. 
Kemudian juga telah melaksanakan program-program kesejahteraan anggota 
seperti program dana sehat anggota, santunan kematian, dan bingkisan 
lebaran. Walaupun usaha pelayanan-pelayanan tersebut telah dilakukan oleh 
Primkopti, anggota masih seringkali membeli kedelai dari pesaing non 
koperasi, jika ditawarkan harga kedelai yang sedikit lebih murah. 
 

20. Dalam menjalankan operasional di Primkopti ini, apakah ada kerjasama 
dengan pihak luar koperasi ? 
Primkopti dalam operasionalnya memiliki hubungan baik dengan pembina 
dari pihak pemerintah terutama Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang. 
Hubungan baik ini termasuk juga bentuk dalam silaturahmi biasa. Para 
pembina memberikan pelatihan dan pengarahan kepada para pengurus 
koperasi maupun anggota agar dapat semakin berkembang kemampuannya. 
 

21. Kapan waktu dilakukan pengawasan di koperasi ini ? 
Setiap awal pecan buku kas masing-masing unit dilaporkan pada pengurus. 
 

22. Siapa saja yang melakukan pengawasan ? 
manajer unit pada karyawan, manajer umum pada kepala unit, kasir dan juru 
buku, pengurus pada menejer umum, kasir dan juru buku. Anggota mengawasi 
pengurus. Pengurus pun melakukan sistem pengawasan kepada para karyawan 
Primkopti. Salah satunya dengan melakukan pemisahan tugas-tugas dalam 
organisasi. Misalnya, kasir terpisah dengan bagian pembukuan dan bendahara. 
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23. Bagaiman proses dasar pengawasan dilakukan ? 
Prosesnya dengan pengawasan setiap waktu, apakah pekerjaan sudah sesuai 
perencanaan yang ada termasuk evaluasi bulanan. jadi apa yang masih kurang 
dapat segera diatasi. 
 

24. Bagaimana dengan Pengawas yang ada di koperasi ini sendiri ? 
Pengawas berperan aktif dalam pengawasan, ketika ada perlu klarifikasi 
pengawas selalu berperan aktif untuk minta keterangan. Setiap penyusunan 
program kerja pengurus  juga minta pertimbangan kepada pengawas. 
 
 

Hari Tanggal : Sabtu, 13 November 2010 
Tempat : Rumah Pribadi Bapak Muchtar Shatrie 
 

Pemasaran 
25. Siapa target pasar dari PRIMKOPTI Semarang Barat ? 

Para pengrajin tempe dan tahu itu untuk unit usaha distribusi kedelai. 
Kemudian untuk USP memiliki target pasar yang lebih luas, selain anggota 
juga ada pengrajin usaha mikro kecil yang bisa memanfaatkan USP dengan 
menjadi anggota luar biasa. Unit usaha penunjang juga sama, tidak hanya 
anggota tetapi juga masyarakat luas. 
 

26. Apa produk utama yang dijadikan andalan dari Koperasi ? 
Penyedia jasa distribusi kedelai dari pemasok kepada para anggota koperasi. 
Tujuannya untuk melayani para anggota agar mudah mendapatkan bahan baku 
usaha pengolahan tempe dan tahu dengan harga yang ekonomis. 
Akan tetapi setelah Bulog melepaskan kerjasamanya pada tahun 1998, 
Primkopti semakin terpuruk dalam pendistribusian kedelai karena persaingan 
dengan pasar bebas sungguh sangat ketat, terutama persaingan harga. Anggota 
pun merasakan kurangnya manfaat menjadi anggota koperasi setelah 
PRIMKOPTI lepas dari BULOG tahun 1998. 
Maka dari itu Primkopti melakukan diversifikasi usaha berupa unit simpan 
pinjam dan usaha penunjang lainnya. 
 

27. Keunggulan apa yang diperoleh ketika masih berkerjasama dengan Bulog ? 
Waktu itu ada program-program kesejahteraan anggota seperti program dana 
sehat anggota, bingkisan lebaran, pembagian pakaian seragam, bantuan 
beasiswa kepada mahasiswa/i Ikopin, bantuan beasiswa perangsang kepada 
siswa/i SMP/SMA serta program infaq haji akan tetapi sudah ditangguhkan 
setelah tidak kerjasama dengan Bulog. Manfaat lainnya yang dirasakan paling 
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menguntungkan bagi anggota ialah manfaat harga rendah yang diberikan oleh 
PRIMKOPTI Semarang Barat yang sekarang sulit lagi dapat dirasakan. 
 

28. Pada saat itu, berapa jumlah rata-rata kedelai yang diberikan oleh BULOG 
setiap bulannya? 
Saat BULOG memasok kebutuhan kedelai PRIMKOPTI, usaha distribusi ini 
berkembang dengan pesat. Penebusan kedelai saat itu, dilakukan dengan 
alokasi kedelai kurang lebih 243 ton per bulan. Pada saat tersebut, 
PRIMKOPTI memiliki posisi tawar yang kuat karena memiliki harga yang 
bersaing di pasar kedelai. 
 

29. Menurut Bapak, apa keunggulan dari Primkopti dibandingkan distributor 
kedelai lain dari sisi pemasaran ? 
Tentu memiliki kekuatan tersendiri di sisi pemasaran karena target pasarnya 
adalah para anggota yang merupakan pemilik Primkopti, tidak seperti pelaku 
usaha yang lain. 
 

30. Bagaimana strategi pemasaran yang sudah dilakukan Koperasi dalam menarik 
pelanggannya ? 
Komunikasi dengan para anggota melalui sosialisasi mengenai pentingnya 
berkoperasi, sosialisasi mengenai keuntungan berkoperasi, sosialisasi 
mengenai teknologi baru yang digunakan untuk pengolahan tempe dan tahu, 
dan sosialisasi mengenai pengembangan usaha dengan bantuan simpan pinjam 
di Primkopti. 
Kemudian juga telah melaksanakan program-program kesejahteraan anggota 
seperti program dana sehat anggota, santunan kematian, dan bingkisan 
lebaran. 
 

31. Kendala apa yang dialami Primkopti dalam menjalankan pemasaran ? 
Adanya persaingan harga yang ketat dengan para pesaing, karena anggota pun 
sangat tertarik dengan harga yang lebih murah, walaupun selisih cuma sedikit, 
mesti anggota akan melirik kepesaing. Disinilah anggota terkesan kurang loyal 
terhadap koperasinya sendiri. 
 
Keuangan 

32. Bagaimana kondisi permodalan yang ada di Primkopti ini ? 
Modal pada akhir tahun 2010 ada 3 miliyaran lebih, itu keseluruhan harta 
yang dimiliki primkopti. 
Bagaimana dengan Kondisi SHUnya ? 
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Unutk SHU belum bisa diketahui secara pasti karena belum dilakukan 
pembukuan sampai dengan akhir. 
 

33. Bagaimana model pembagian SHU di Primkopti ini ? 
SHU dibagi menjadi empat bagian yaitu 40 persen untuk anggota, 12 persen 
untuk pengurus dan 10 persen untuk karyawan dan sisanya sebagai dana 
cadangan untuk diinvestasikan kembali. 
pembagian SHU kepada anggota dihitung berdasarkan jasa dan transaksi yang 
dilakukan oleh setiap anggota. 
 

34. Berapa besaran simpanan pokok dan simpanan wajib ? 
Simpanan pokok untuk sekali dalam keanggotaan sebesar Rp 100.000,- dan 
simpanan wajib sebesar Rp 5.000,- untuk setiap bulannya. 
 

35. Selain dari simpanan pokok dan wajib, apakah ada sumber lain untuk 
pemenuhan permodalan koperasi ? 
Ada, dari simpanan sukarela anggota dan pihak-pihak luar baik instansi 
maupun perseorangan yang bersedia membantu permodalan koperasi. Akan 
tetapi selama ini belum ada masalah yang berarti kaitannya dengan 
permodalan, karena volume usaha cenderung menyesuaikan keadaan modal 
yang ada. 
 

36. Berapa besaran biaya operasional yang dikeluarkan setiap tahunnya oleh 
koperasi ? 
Ada dilaporan keuangan. Kurang tahu detailnya. 
 

37. Menurut Bapak, apabila dibandingkan dengan pesaing, lebih banyak mana 
biaya usaha yang dikeluarkan untuk jalannya operasional ? 
Kalau menurut, jadi relatif. Yang saya ketahui dikoperasi komponen 
organisasinya lebih kompleks dibandingkan pesaing. Jadi menurut saya lebih 
besar biaya usaha koperasi, akan tetapi semua itu harus dibuktikan dengan 
data yang valid untuk membuktikannya, tidak bisa pendapat. 
 
Operasi 

38. Darimana pasokan bahan kedelai yang ada di Primkopti ini diperoleh ? 
Untuk produk kedelai Amerika Serikat itu dari PUSKOPTI Jawa Tengah, 
Toko Sanjaya, Toko 45, dan ataupun kedelai lokal dari petani langsung. Akan 
tetapi untuk Toko sanjaya dan Toko 45 disamping pemasok juga sekaligus 
pesaing dari koperasi. Karena menurut informasi, anggota ada juga yang 
membeli kedelai dari toko tersebut dengan penawaran yang lebih murah. 
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Apakah sudah ada tindakan untuk anggota yang demikian ? 
Kita melakukan tindakan secara persuasive, dengan memberikan sosialisasi 
dan penyadaran pentingnya dan keuntungan berkoperasi. 
 

39. Bagaimana tahapan atau alur proses yang dilakukan koperasi untuk 
mendapatkan kedelai dari pemasok ? 
Mengecek persedian kedelai di gudang, apabila persediaan tersebut kurang 
maka Primkopti memesan dalam jumlah tertentu kepada pemasok, biasanya 
melalui telepon. Kemudian para pemasok mengantar kedelai langsung ke 
Primkopti dan Primkopti menyimpannya sebagai persediaan di gudang untuk 
kemudian disalurkan kepada para pelanggan. 
Bagaimana model pembayarannya ? 
Pembayaran bisa dilakukan secara langsung ketika barang daatang, atau 
hutang dengan tempo waktu yang disepakati. 
 

40. Berapa jumlah kedelai yang dipesan untuk satu kali pemasokan ? 
Primkopti tidak melakukan penyediaan pasokan dalam jumlah besar karena 
harga kedelai yang sangat berfluktuasi dan tingkat persaingan yang tinggi. 
Ketika persediaan dalam jumlah besar disimpan di gudang Primkopti 
kemudian pesaing memanfaatkannya dengan menurunkan harga kedelai 
sedikit dari harga yang ditentukan Primkopti, maka permintaan cenderung 
merosot. Karena sebagian pelanggan lebih memilih untuk membeli dengan 
harga yang lebih rendah tersebut. Jadi berdasarkan pengalaman tersebut, 
PRIMKOPTI Semarang Barat tidak berani mengambil resiko yang besar 
untuk menyimpan atau memesan kedelai sekaligus dalam jumlah yang besar. 
 

41. Bagaimana metode yang digunakan dalam mendistribusikan kedelai tersebut ? 
Metode yang digunakan dalam menyalurkan bahan baku kedelai tersebut ialah 
Metode First In First Out (FIFO) yang artinya kedelai yang lebih dahulu 
datang akan lebih dahulu keluar. Persediaan pasokan kedelai oleh 
PRIMKOPTI Semarang Barat tergantung dari perkiraan kebutuhan harian 
pelanggan dari Primkopti. Perkiraan persediaan tersebut biasanya berdasarkan 
pengalaman Saya PRIMKOPTI Semarang Barat selama belasan tahun dalam 
menangani perdagangan kedelai 
 

42. Bagaimana alur proses atau cara pelanggan untuk mendapatkan kedelai 
tersebut ? 
 Alur proses yang dilakukan Primkopti dalam menyalurkan kedelai kepada 
pelanggan diawali dengan pelanggan memesan kedelai dengan datang 
langsung ataupun melalui telepon dengan menyebutkan jumlah yang akan 
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dipesan, kemudian Primkopti memprosesnya dengan melakukan pencatatan-
pencatatan yang kemudian akan disetujui oleh manager atau ketua Primkopti. 
Setelah pesanan tersebut disetujui, anggota dapat membawa kedelai tersebut 
langsung ataupun meminta diantar ke pabriknya. Pembayaran dapat dilakukan 
dengan berbagai cara yaitu secara langsung ataupun berhutang dalam tempo 
tertentu. 
 

43. Bagaimana fasilitas yang di miliki Koperasi untuk menunjang jalannya 
operasional usaha ? 
cukup memadai untuk menjalankan operasional koperasi sehari-hari. 
 

44. Apa saja fasilitas penunjang usaha tersebut ? 
gedung kantor, gudang, gedung olahraga, kendaraan dinas berupa dua buah 
motor dan satu buah mobil, dua buah kendaraan angkutan kedelai, komputer, 
serta sarana komunikasi berupa telepon dan faksimili. 
 
Penelitian dan Pengembangan 

45. Apakah di Koperasi ini ada divisi khusus yang melakukan penelitian dan 
pengembangan ? 
Belum ada. Kalaupun ada, biasa dari pihak luar koperasi. Kita memang belum 
punya mas bagian yang khusus mengurusi masalah seperti itu, saya sendiri ya 
tidak begitu mudheng (faham) masalah seperti itu. Kalau adapun ya bukan dari 
kita sendiri mas, biasanya ya mahasiswa seperti jenengan kui. Tidak begitu 
penting sih mas kayak gitu. 

46. Bagaimana usaha atau kiat-kiat yang dilakukan koperasi dalam pengembangan 
dengan cara yang ilmiah ? 
Hal seperti itu kurang penting bagi Prmkopti. PRIMKOPTI Semarang Barat 
selama ini sebatas menerima informasi maupun teknologi yang berkembang di 
luar dari institusi lain seperti pemerintah, perguruan tinggi, maupun pesaing. 
Kenapa demikian ? 
Karena disamping tidak bisa, hal semacam itu butuh keahlian khusus yang 
orannya belum dimiliki oleh koperasi. 
 

47. Menurut Bapak, apakah ada manfaat yang diperoleh ketika ada penelitian di 
koperasi ini ? 
Mungkin ada, tapi karena kurang faham penelitiannya jadi kurang bermanfaat 
juga. 
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Sistem Informasi manajemen 
48. Apakah sudah ada sistem informasi manajemen yang terpadu di koperasi ini ? 

Belum, kurang faham tentang hal tersebut. 
 

49. Selama ini bagaimana pengelolaan informasi yang dilakukan oleh koperasi ? 
sampai dengan saat ini hanya menerima informasi, mengolah data, 
memberikan laporan dari lingkungan internal. 
Bagaimana dengan lingkungan eksternalnya ? 
Lingkungan ekternal organisasi seperti lingkungan makro serta lingkungan 
industri belum dianalisis dengan seksama. 
 

50. Apakah koperasi memiliki data-data calon anggota potensial yang bisa 
dijadikan anggota ? 
Belum ada. 
 

51. Bagaimana cara dalam memperoleh informasi tentang harga kedelai ? 
Biasanya diperoleh info dari pemasok. 
 

52. Apakah ada jaringan internet di kantor koperasi ? 
Belum ada. 
 

53. Apakah koperasi pernah mengolah data harga, data anggota, keadaa pasar 
sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan ? 
Pernah, akan tetapi mungkin belum secara sistematis. 
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Informan : Sularno 
Jabatan : Ketua Badan Pengawas PRIMKOPTI Semarang Barat 
 
Hari Tanggal : Senin, 8 November 2010 
Tempat : Kantor PRIMKOPTI Semarang Barat 
 
1. Apa yang Bapak ketahui tentang sejarah PRIMKOPTI Semarang Barat ? 

Primkopti berdiri sejak tahun tanggal 18 Mei 1979. 
 

2. Apa visi dan misi PRIMKOPTI Semarang Barat ini ? 
Yang penting anggota sejahtera. Bisa loyal dan tetep setia sama Primkopti, 
dan tidak kesulitan dalam permodalan. 
 

3. Apa saja unit usaha yang ada di PRIMKOPTI Semarang Barat ? 
Unit usahanya yang utama itu ada dua, yang pertama distribusi kedelai itu 
sebagai ciri khas Primkopti, kemudian unit usaha USP sebagai sarana 
penunjang permodalan. 

Manajemen 
4. Apa saja tugas bapak selaku Pengawas koperasi? 

Mengawasi jalannya usaha Primkopti dengan sebaik-baiknya, agar Primkopti 
bisa akuntable dalam pengelolaannya. 
Namanya juga pengawas mas, jadi ya saya mengawasi dan meneliti apa yang 
dilakukan pengurus. Pengawasan sebenarnya juga dilakukan anggota, yaitu 
setiap di adakannya rapat anggota, disitu anggota punya peran pengawasan 
juga, termasuk mengawasi saya (pengawas). 
 

5. Bagaimana perencanaan Primkopti disini, kaitannya dengan program kerja 
atau kebijakan yang akan dilaksanakan ? 
Perencanaan secara garis besar diajukan oleh pengurus dan disetujui oleh 
anggota Primkopti pada saat rapat anggota tahunan. Pengawas hanya 
memberikan saran-saran apabila diperlukan. 
 

6. Siapa saja yang terlibat dalam perencanaan tersebut ? 
Pengurus, Manajer umum, dan apabila diperlukan juga mengajak manajer 
unit. 
 

7. Bagaimana tahapan dari perencanaan di Primkopti ini ? 
Itu sepenuhnya kewenangan pengurus, saya kurang faham mas. 
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8. Berapa jumlah karyawan yang ada di Primkopti ini ? 
Ada 21 orang kalau tidak salah. 
 

9. Di dalam Promkopti ini, apa saja perangkat atau komponen organisasinya ? 
Rapat anggota, pengurus, pengawas, manajer umum, manajer unit dan 
karyawan. 
 

10. Bagaimana pelaksanaan rapat anggota yang merupakan kekuasaan tertinggi di 
koperasi ini ? 
setiap tahunnya PRIMKOPTI Semarang Barat melaksanakan rapat anggota, 
yang salah satunya juga berfungsi untuk mengawasi pengurus. 
 

11. Adakah pertemuan resmi antara Pengawas dengan manajer dan staf guna 
membahas tugas rutin tiap harinya ? 
Ada, apabila diperlukan saja. 
 

12. Bagaimana menciptakan hubungan yang serasi antara atasan dan bawahan ? 
Kalau pengwas tidak ada atasan bawahan mas, adanya hanya pengawasan 
tidak bersifat instruksi seperti pengurus. 
 

13. Berapa kali rapat anggota dilaksanakan? 
Sekali dalam setahun. 
 

14. Apakah ada buku pedoman yang menjelaskan tugas masing-masing bagian? 
Ada, panduan dari dinas tentang tata cara mengelola organisasi dan usaha 
serta ada peraturan dari manajemen perusahaan. 
 

15. Adakah kelompok kerja guna mambantu kerja manajer? 
Ya berupa unit-unit usaha. 
 

16. Bagaiman caranya penyelenggaraan kegiatan operasional harus efektif? 
Pengelolaan dan jalannya koperasi sepenuhnya itu tanggungjawab pengurus 
yang menjabat mas, saya (pengawas) ya mengawasi dan meneliti apa yang 
dilakukan pengurus. Tapi selama ini pengurus kan sudah dua kali menjabat 
mas, jadi udah teruji pengalamannya, rada ringan mengawasinya mas. 
Agar efektif ya sesuai dengan rencana dan program yang sudah disahkan 
dalam rapat anggota saja, tidak usah yang aneh-aneh. 
 

17. Dalam menjalankan operasional di Primkopti ini, apakah ada kerjasama 
dengan pihak luar koperasi ? 
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Ada, dengan kerjasama dengan Pusat Koperasi Produsen Tempe Tahu 
Indonesia (PUSKOPTI) Jawa Tengah yang menyediakan kedelai bagi seluruh 
Primkopti di Jawa Tengah dan dengan Primkopti Kabupaten Semarang dalam 
usaha pembelian ragi. 
 

18. Apa saja bentuk partisipasi anggota yang dapat digalang untuk mendukung 
pelaksanaan fungsi manajemen koperasi? 
Dengan melakukan transaksi di Primkopti, USP serta jasa-jasa yang ada. 
 

19. Bagaimana cara yang digunakan untuk menggalang partisipasi anggota selama 
ini ? 
Dalam membina anggotanya PRIMKOPTI Semarang Barat menghadapi 
permasalahan kurangnya loyalitas anggota 
Sebenarnya pengurus bersama-sama dengan karyawan yang punya 
tanggungjawab itu sepenuhnya. 
 

20. Bagaimana motivasi diberikan kepada karyawan untuk meningkatkan 
kinerjanya?  
Dengan memberikan kesejahteraan dan fasilitas pendukung pekerjaan pada 
karyawan. Gaji cukup. 
 

21. Kapan waktu dilakukan pengawasan di koperasi ini ? 
Setiap saat dilakukan pengawasan 
 

22. Siapa saja yang melakukan pengawasan ? 
Ya saya to mas. Namanya juga pengawas, mau siapa lagi.., 
 

23. Bagaiman proses dasar pengawasan dilakukan ? 
Ya melakukan pengawasan terhadap kinerja, operasional dan keuangan. 
 

Pemasaran 

24. Siapa target pasar dari PRIMKOPTI Semarang Barat ? 
Pengrajin tahu tempe secara khusus, serta masyarakat luas secara umum yang 
ingin berpartisipasi dengan berkoperasi. 
 

25. Apa produk utama yang dijadikan andalan dari Koperasi ? 
Kedelai dan unit simpan pinjam. 
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26. Menurut Bapak, apa keunggulan dari Primkopti dibandingkan distributor 
kedelai lain dari sisi pemasaran ? 
Keungulannya Primkopti merupakan satu-satunya distributor kedelai yang 
berbentuk koperasi di Kota Semarang yang masih bisa bertahan sampai 
sekarang. 
 

27. Bagaimana strategi pemasaran yang sudah dilakukan Koperasi dalam menarik 
pelanggannya ? 
PRIMKOPTI Semarang Barat melakukan promosi berupa sosialisasi 
keuntungan-keuntungan yang didapat jika bergabung atau bertransaksi di 
PRIMKOPTI Semarang Barat dengan cara mendatangi pengrajin anggota dan 
non anggota. Kemudian juga telah melaksanakan program-program 
kesejahteraan anggota seperti program dana sehat anggota, santunan kematian, 
dan bingkisan lebaran. 
 

28. Kendala apa yang dialami Primkopti dalam menjalankan pemasaran ? 
Harga kedelai yang berfluktuasi tergantung nilai dolar serta perkembangan 
lingkungan global menjadi masalah tersendiri bagi Primkopti untuk 
menetapkan harga yang sesuai bagi anggota PRIMKOPTI Semarang Barat 
 

29. Apa pendapat Bapak, mengenai Bulog yang pada tahun 1998 melepaskan 
kerjasamanya dengan Primkopti ? 
Sangat merugikan bagi Primkopti, sehingga menjadikan kita masuk pada pasar 
bebas yang harga kedelai langsung dikendalikan para Importir-importir yang 
memiliki asosiasi tersendiri. 
 

Keuangan 

30. Bagaimana kondisi permodalan yang ada di Primkopti ini ? 
Alahamdulillah, kondisi modal Primkopti baik. 
Berapa total modal sampai saat ini ? 
sekitar 3,5 M.  
 

31. Bagaimana dengan kondisi SHUnya ? 
SHU mengalami fluktuasi mas, naik turun setiap tahunnya. 
 

32. Bagaimana model pembagian SHU di Primkopti ini ? 
SHU dibagi menjadi empat bagian yaitu 40 persen untuk anggota, 12 persen 
untuk pengurus dan 10 persen untuk karyawan dan sisanya sebagai dana 
cadangan untuk diinvestasikan kembali. 
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33. Berapa besaran simpanan pokok dan simpanan wajib ? 
Simpanan pokok untuk sekali dalam keanggotaan sebesar Rp 100.000,- dan 
simpanan wajib sebesar Rp 5.000,- untuk setiap bulannya. 
 

34. Selain dari simpanan pokok dan wajib, apakah ada sumber lain untuk 
pemenuhan permodalan koperasi ? 
Ada, dari pihak-pihak yang mau bekerjasama dengan. Primkopti tentunya 
sesuai dengan kesepakatan dari kedua belah pihak. 
 

35. Bagaimana dengan volume usaha yang ada di Primkopti ini ? 
Saat ini dapat dibilang masih kecil dilihat dari partisipasi anggota di dalam 
koperasi. 

36. Berapa besaran biaya operasional yang dikeluarkan setiap tahunnya oleh 
koperasi ? 
Kurang tahu saya mas, pengurus yang lebih tahu. 
 

37. Menurut Bapak, apabila dibandingkan dengan pesaing, lebih banyak mana 
biaya usaha yang dikeluarkan untuk jalannya operasional ? 
Wah itu juga pengurus yang tahu mas. 

 

Operasi 

38. Darimana pasokan bahan kedelai yang ada di Primkopti ini diperoleh ? 
Yang saya tahu selama ini dari Puskopti Jawa Tengah, Toko 45, dan Toko 
Sanjaya serta bisa saja dari petani kedelai langsung. 
 

39. Bagaimana tahapan atau alur proses yang dilakukan koperasi untuk 
mendapatkan kedelai dari pemasok ? 
Ya tinggal pesan aja to mas dengan pemasok. 
 

40. Berapa jumlah kedelai yang dipesan untuk satu kali pemasokan ? 
Wah tidak berani terlalu banyak mas, khawaatir nanti rugi. Persaingan begitu 
ketat. 
 

41. Bagaimana alur proses pendistribusian kedelai kepada pelanggan koperasi ? 
Ya yang pesen di dikasih, bisa dianter bisa di ambil sendiri ke koperasi. 
 

42. Bagaimana fasilitas yang di miliki Koperasi untuk menunjang jalannya 
operasional usaha ? 
Cukup memadai untuk menajalankan operasional usaha selama ini. 
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43. Apa saja fasilitas penunjang usaha tersebut ? 
Dua buah motor dan satu buah mobil, dua buah kendaraan angkutan kedelai, 
komputer, serta sarana komunikasi berupa telepon dan faksimili. 
 

Penelitian dan Pengembangan 

44. Apakah di Koperasi ini ada divisi khusus yang melakukan penelitian dan 
pengembangan ? 
Tidak ada. 
 

45. Kemudian bagaimana usaha atau kiat-kiat yang dilakukan koperasi dalam 
pengembangan dengan cara yang ilmiah ? 
Selama ini dengan menerima informasi dari pihak eksternal, bisa dari 
pemerintah, para peneliti, atau bahkan dari pesaing itu sendiri. 
 

Sistim Informasi manajemen 

46. Apakah sudah ada sistem informasi manajemen yang terpadu di koperasi ini ? 
Belum mas, yang terpenting itu usaha jalan lancar mas. 
 

47. Apakah koperasi memiliki data-data calon anggota potensial yang bisa 
dijadikan anggota ? 
Tanya sama pengurus saja mas, kurang tahu. 
 

48. Bagaimana cara dalam memperoleh informasi tentang harga kedelai ? 
Biasanya diperoleh info dari Pembina yang pada hal ini adalah dari pihak 
Dinas Koperasi dan UMKM. 
 

49. Apakah koperasi pernah mengolah data harga, data anggota, keadaa pasar 
sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan ? 
Tanya pengurus juga mas, kurang faham. 
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Informan : Sutrisno 
Jabatan : Manajer Umum PRIMKOPTI Semarang Barat 
 
Hari Tanggal : 11 November 2010 
Tempat : Rumah Bapak Sutrisno 
 
1. Apa yang Bapak ketahui tentang sejarah Primkopti Semarang Barat? 

Kurang faham, tapi yang diketahui Primkopti berdiri sejak tahun tanggal 18 
Mei 1979. 
 

2. Apa visi dan misi PRIMKOPTI Semarang Barat ini ? 
Yang penting anggota sejahtera. Bisa loyal dan tetep setia sama Primkopti, 
dan tidak kesulitan dalam permodalan. 
 

3. Apa saja unit usaha yang ada di PRIMKOPTI Semarang Barat ? 
Unit usahanya yang utama itu ada dua, yang pertama distribusi kedelai itu 
sebagai ciri khas Primkopti, kemudian unit usaha USP sebagai sarana 
penunjang permodalan. Malah USP saat ini tidak hanya anggota yang 
memanfaatkan, ada juga UKM-UKM yang jadi nasabah Prinkopti. Tapi kita 
juga punya usaha-usaha penunjang, kayak penyewaan gedung, warung 
klontongan (waserda), penyewaan kendaraan angkutan dengan harga bersaing. 
Sebagian besar usaha-usaha ini merupakan asset dari PRIMKOPTI Semarang 
Barat yang berpotensi dalam menunjang likuiditas keuangan PRIMKOPTI. 

Manajemen 
4. Apa saja tugas bapak selaku manajer koperasi? 

Me-manaj perusahaan dan melaksanakan tugas organisasi yang diintruksikan 
oleh pengurus. 
Sejak kapan Bapak menjadi manajer disini? 
Saya sudah hampir 10 tahun, mulai dari tahun 2001. 
Apakah Bapak juga Anggota Primkopti? 
Anggota luar biasa, karena saya bukan pengrajin tempe mapun tahu. 
 

5. Bagaimana perencanaan Primkopti disini, kaitannya dengan program kerja 
atau kebijakan yang akan dilaksanakan ? 
Perencanaan secara garis besar diajukan oleh pengurus dan disetujui oleh 
anggota Primkopti pada saat rapat anggota tahunan. Manajer hanya 
memberikan masukan dan saran. 
 

6. Siapa saja yang terlibat dalam perencanaan tersebut ? 
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Pengurus, Manajer umum, dan apabila diperlukan juga mengajak manajer 
unit. 
 

7. Bagaimana tahapan dari perencanaan di Primkopti ini ? 
Pertama melihat realisasi tahun lalu, kemudian membuat program kerja tahun 
berikutnya serta menyusun rencana anggaran dan belanja. 
 

8. Bagaimana cara bapak menjalankan rencana kerja yang sudah dibuat ? 
Menjalankan atas dasar rencana yang sudah disusun dan disesuaikan dengan 
target. 
 

9. Berapa jumlah karyawan yang ada di Primkopti ini ? 
Ada 21 orang 
 

10. Di dalam Promkopti ini, apa saja perangkat atau komponen organisasinya ? 
Rapat anggota, pengurus, pengawas, manajer umum, manajer unit dan 
karyawan. 
 

11. Bagaimana tugas masing-masing komponen organisai tersebut ? 
Karyawan dan manajer unit kepada manajer umum, manajer umum kepada 
pengurus. 
 

12. Adakah pertemuan resmi antara manajer dan staf guna membahas tugas rutin 
tiap harinya? 
Ya pasti, dalam kegiatan usaha dan organisasi. Karena dalam kegiatan itu 
dibutuhkan rapat-rapat koordinasi antara manajer dan staf-stafnya. 
 

13. Bagaimana menciptakan hubungan yang serasi antara atasan dan bawahan? 
Selalu menjaga kedekatan emosional diantara atasan dan bawahan. Tidak 
otoriter serta mendengarkan aspirasi mereka, yang tentunya aspirasi yang 
dapat membangun perkembangan koperasi. 
 

14. Suasana kerja yang menyenangkan itu seperti apa? 
Ada komunikasi, kekompakkan, dan teamwork yang bagus serta stimulus 
seperti bonus. 
 

15. Bagaimana caranya mengembangkan kemampuan bawahan sampai tingkat 
maksimal? 
Mengirim pada diklat-diklat maupun pelatihan-pelatihan. 
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16. Adakah pembinaan dan seberapa seringkah? 
Ada tiap bulan oleh manajer dan pengurus. 
 

17. Berapa kali rapat anggota dilaksanakan? 
Sekali dalam setahun. 
 

18. Apakah ada buku pedoman yang menjelaskan tugas masing-masing bagian? 
Ada, panduan dari dinas tentang tata cara mengelola organisasi dan usaha 
serta ada peraturan dari manajemen perusahaan. 
 

19. Adakah kelompok kerja guna mambantu kerja manajer? 
Ya berupa unit-unit usaha. 
 

20. Bagaiman caranya penyelenggaraan kegiatan operasional harus efektif? 
Memaksimalkan masing-masing unit terutama kasir dan juru buku. Karena 
jika yang dua ini hancur maka semuanya hancur, di organisasi manapun juga 
begitu. 
 

21. Dalam menjalankan operasional di Primkopti ini, apakah ada kerjasama 
dengan pihak luar koperasi ? 
PRIMKOPTI Semarang Barat membina hubungan baik dengan KOPTI lain 
karena adanya usaha yang saling menunjang seperti kerjasama dengan Pusat 
Koperasi Produsen Tempe Tahu Indonesia (PUSKOPTI) Jawa Tengah yang 
menyediakan kedelai bagi seluruh Primkopti di Jawa Tengah termasuk 
PRIMKOPTI Semarang Barat atau kerjasama dengan Primkopti Kabupaten 
Semarang dalam usaha pembelian ragi. 
Termasuk dengan pemerintah mas, subsidi kedelai pernah diberikan oleh 
pemerintah sebesar Rp 1000,00 per kilogram. Hal itu sangat menarik anggota 
untuk membeli kedelai di PRIMKOPTI Semarang Barat, sebagai lembaga 
khusus yang dipercaya pemerintah dalam mengelola subsidi tersebut di Kota 
Semarang. Subsidi diberikan selama enam bulan yaitu dari bulan Mei sampai 
dengan Oktober 2009. 
 

22. Apa saja bentuk partisipasi anggota yang dapat digalang untuk mendukung 
pelaksanaan fungsi manajemen koperasi? 
Dengan melakukan transaksi di Primkopti, USP serta jasa-jasa yang ada. 
 

23. Bagaimana cara yang digunakan untuk menggalang partisipasi anggota selama 
ini ? 
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Dalam membina anggotanya PRIMKOPTI Semarang Barat menghadapi 
permasalahan kurangnya loyalitas anggota 
Sebenarnya pengurus bersama-sama dengan karyawan telah membina 
komunikasi dengan para anggota melalui sosialisasi mengenai pentingnya 
berkoperasi, sosialisasi mengenai keuntungan berkoperasi, sosialisasi 
mengenai teknologi baru yang digunakan untuk pengolahan tempe dan tahu, 
dan sosialisasi mengenai pengembangan usaha dengan bantuan simpan pinjam 
di Primkopti. 
 

24. Bagaimana motivasi diberikan kepada karyawan untuk meningkatkan 
kinerjanya?  
Dengan memberikan kesejahteraan dan fasilitas pendukung pekerjaan pada 
karyawan. Kemudian juga telah melaksanakan program-program 
kesejahteraan anggota seperti program dana sehat anggota, santunan kematian, 
dan bingkisan lebaran. Walaupun usaha pelayanan-pelayanan tersebut telah 
dilakukan oleh Primkopti, anggota masih seringkali membeli kedelai dari 
pesaing non koperasi, jika ditawarkan harga kedelai yang sedikit lebih murah. 
 

25. Kapan waktu dilakukan pengawasan di koperasi ini ? 
Setiap saat dilakukan pengawasan 
 

26. Siapa saja yang melakukan pengawasan ? 
Manajer unit pada karyawan, manajer umum pada kepala unit, kasir dan juru 
buku, pengurus pada menejer umum, kasir dan juru buku. Anggota mengawasi 
pengurus. 
 

27. Bagaiman proses dasar pengawasan dilakukan ? 
Ya melakukan pengawasan terhadap kinerja, operasional dan keuangan. 
 

28. Bagaimana dengan Pengawas yang ada di koperasi ini sendiri ? 
Pengawas berperan aktif, salalu berkoordinasi dengan pihak-pihak yang 
diperlukan untuk minta penjelsan dan klarifikasi. 
 

Pemasaran 

29. Siapa target pasar dari PRIMKOPTI Semarang Barat ? 
Pengrajin tahu tempe secara khusus, serta masyarakat luas secara umum yang 
ingin berpartisipasi dengan berkoperasi. 
Sebenarnya masih ada pengrajin tempe dan tahu di Kota Semarang yang belum 
menjadi anggota koperasi dan juga masih ada anggota PRIMKOPTI Semarang 
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Barat yang tidak aktif sehingga PRIMKOPTI Semarang Barat harus terus 
melakukan upaya-upaya pemasaran. Hal itu menjadi PR tersendiri bagi kami 
untuk memanfaatkan dengan optimal. 
 

30. Apa produk utama yang dijadikan andalan dari Koperasi ? 
Kedelai dan unit simpan pinjam. 
 

31. Untuk kedelai Bapak, dimana barang tersebut disimpan yang akan digunakan 
sebagai persediaan ? 
PRIMKOPTI menyimpan seluruh persediaannya di dalam gudang 
penyimpanan yang terletak di Jalan Madukoro III/195 Semarang. 
 

32. Menurut Bapak, apa keunggulan dari Primkopti dibandingkan distributor 
kedelai lain dari sisi pemasaran ? 
Kalau menurut saya, sampai saat ini belum ada keungulan yang berarti, karena 
anggota seharusnya sebagai pelanggan sekaligus pemilik, kurang loyal dalam 
berpartisipasi aktif di Koperasi. 
 

33. Bagaimana strategi pemasaran yang sudah dilakukan Koperasi dalam menarik 
pelanggannya ? 
PRIMKOPTI Semarang Barat melakukan promosi berupa sosialisasi 
keuntungan-keuntungan yang didapat jika bergabung atau bertransaksi di 
PRIMKOPTI Semarang Barat dengan cara mendatangi pengrajin anggota dan 
non anggota. Kemudian juga telah melaksanakan program-program 
kesejahteraan anggota seperti program dana sehat anggota, santunan kematian, 
dan bingkisan lebaran. 
 

34. Kendala apa yang dialami Primkopti dalam menjalankan pemasaran ? 
Harga kedelai yang berfluktuasi tergantung nilai dolar serta perkembangan 
lingkungan global menjadi masalah tersendiri bagi Primkopti untuk 
menetapkan harga yang sesuai bagi anggota PRIMKOPTI Semarang Barat. 
Selain menghadapi fluktuasi harga kedelai yang tidak menentu akibat 
pergerakan nilai dolar terhadap rupiah maupun situasi ekonomi nasional, 
PRIMKOPTI menghadapi situasi persaingan yang sangat ketat dalam 
menjalankan usaha distribusi kedelai. 
 

35. Apa pendapat Bapak, mengenai Bulog yang pada tahun 1998 melepaskan 
kerjasamanya dengan Primkopti ? 
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Sangat merugikan bagi Primkopti, sehingga menjadikan kita masuk pada pasar 
bebas yang harga kedelai langsung dikendalikan para Importir-importir yang 
memiliki asosiasi tersendiri. 

 
 
Hari Tanggal : 20 November 2010 
Tempat : Rumah Bapak Sutrisno 
 
Keuangan 

36. Bagaimana kondisi permodalan yang ada di Primkopti ini ? 
Alahamdulillah, kondisi modal Primkopti sampai saat ini belum ada masalah 
yang berarti, walaupun berdasarkan marjin mengalami penurunan. Akan tetapi 
dengan kondisi permodalan yang demikian, volume usaha ditahun 2008 ke 
tahun 2009 bisa mengalami peningkatan. 
Berapa total modal sampai saat ini ? 
Belum ada penghitungan secara pasti, sekitar 3,5 M.  
 

37. Bagaimana dengan kondisi SHUnya ? 
SHU mengalami fluktuasi, akan tetapi untuk tahun ini belum ada perhitungan 
secara pasti juga.  

38. Bagaimana model pembagian SHU di Primkopti ini ? 
SHU dibagi menjadi empat bagian yaitu 40 persen untuk anggota, 12 persen 
untuk pengurus dan 10 persen untuk karyawan dan sisanya sebagai dana 
cadangan untuk diinvestasikan kembali. 
 

39. Berapa besaran simpanan pokok dan simpanan wajib ? 
Simpanan pokok untuk sekali dalam keanggotaan sebesar Rp 100.000,- dan 
simpanan wajib sebesar Rp 5.000,- untuk setiap bulannya. 
 

40. Selain dari simpanan pokok dan wajib, apakah ada sumber lain untuk 
pemenuhan permodalan koperasi ? 
Ada, dari pihak-pihak yang mau bekerjasama dengan Primkopti tentunya 
sesuai dengan kesepakatan dari kedua belah pihak. 
 

41. Bagaimana dengan volume usaha yang ada di Primkopti ini ? 
Saat ini dapat dibilang masih kecil dilihat dari partisipasi anggota di dalam 
koperasi.  Jika anggota non aktif dapat ditarik kembali maka skala ekonomi 
koperasi akan semakin besar. Artinya pembebanan biaya usaha koperasi akan 
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lebih menyebar dan anggota dapat memperoleh manfaat harga koperasi yang 
lebih tinggi. 
 

42. Berapa besaran biaya operasional yang dikeluarkan setiap tahunnya oleh 
koperasi ? 
Tergantung, karena setiap tahunnya berbeda. Di laporan tahunan ada 
semuanya. 
 

43. Menurut Bapak, apabila dibandingkan dengan pesaing, lebih banyak mana 
biaya usaha yang dikeluarkan untuk jalannya operasional ? 
Jika dibandingkan dengan pesaing, biaya yang dikeluarkan oleh koperasi akan 
lebih tinggi karena memiliki suatu sistem manajemen yang lebih kompleks. 
Pesaing yang hanya berupa usaha perseorangan memiliki biaya operasional 
usaha dan biaya pegawai yang jauh lebih rendah serta tidak memiliki biaya 
organisasi dan biaya kesejahteraan anggota. 

 

Operasi 

44. Darimana pasokan bahan kedelai yang ada di Primkopti ini diperoleh ? 
Dari Puskopti Jawa Tengah, Toko 45, dan Toko Sanjaya serta bisa saja dari 
petani kedelai langsung. 
 

45. Bagaimana tahapan atau alur proses yang dilakukan koperasi untuk 
mendapatkan kedelai dari pemasok ? 
Alur proses pemesanan kedelai dari PRIMKOPTI Semarang Barat kepada 
para penyalur kedelai diawali dari Primkopti mengecek persedian kedelai di 
gudang, apabila persediaan tersebut kurang maka Primkopti memesan dalam 
jumlah tertentu kepada pemasok, biasanya melalui telepon. Kemudian para 
pemasok mengantar kedelai langsung ke Primkopti dan menyimpannya 
sebagai persediaan di gudang untuk kemudian disalurkan kepada para 
pelanggan. 
 

46. Berapa jumlah kedelai yang dipesan untuk satu kali pemasokan ? 
Primkopti tidak melakukan penyediaan pasokan dalam jumlah besar karena 
harga kedelai yang sangat berfluktuasi dan tingkat persaingan yang tinggi. 
Ketika persediaan dalam jumlah besar disimpan di gudang PRIMKOPTI 
Semarang Barat, kemudian pesaing memanfaatkannya dengan menurunkan 
harga kedelai sedikit dari harga yang ditentukan PRIMKOPTI Semarang 
Barat, maka permintaan cenderung merosot karena sebagian pelanggan lebih 
memilih untuk membeli dengan harga yang lebih rendah tersebut. 
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47. Bagaimana alur proses pendistribusian kedelai kepada pelanggan koperasi ? 
Alur proses yang dilakukan Primkopti dalam menyalurkan kedelai kepada 
pelanggan diawali dengan pelanggan memesan kedelai dengan datang 
langsung ataupun melalui telepon dengan menyebutkan jumlah yang akan 
dipesan, kemudian Primkopti memprosesnya dengan melakukan pencatatan-
pencatatan yang kemudian akan disetujui oleh manager atau ketua Primkopti. 
Setelah pesanan tersebut disetujui, anggota dapat membawa kedelai tersebut 
langsung ataupun meminta diantar ke pabriknya. Pembayaran dapat dilakukan 
dengan berbagai cara yaitu secara langsung ataupun berhutang dalam tempo 
tertentu. 
 

48. Bagaimana fasilitas yang di miliki Koperasi untuk menunjang jalannya 
operasional usaha ? 
Cukup memadai untuk menajalankan operasional usaha selama ini. 
 

49. Apa saja fasilitas penunjang usaha tersebut ? 
Gedung kantor, gudang, gedung olahraga, kendaraan dinas berupa dua buah 
motor dan satu buah mobil, dua buah kendaraan angkutan kedelai, komputer, 
serta sarana komunikasi berupa telepon dan faksimili. 

 
 

Penelitian dan Pengembangan 

50. Apakah di Koperasi ini ada divisi khusus yang melakukan penelitian dan 
pengembangan ? 
Tidak ada. 
 

51. Kemudian bagaimana usaha atau kiat-kiat yang dilakukan koperasi dalam 
pengembangan dengan cara yang ilmiah ? 
Selama ini dengan menerima informasi dari pihak eksternal, bisa dari 
pemerintah, para peneliti, atau bahkan dari pesaing itu sendiri. 
 

Sistim Informasi manajemen 

52. Apakah sudah ada sistem informasi manajemen yang terpadu di koperasi ini ? 
Belum mas, masih terfokus pada anggota yang kurang loyal. Jadi belum mikir 
sampai kesitu. 
 

53. Apakah koperasi memiliki data-data calon anggota potensial yang bisa 
dijadikan anggota ? 
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Kalau data formal belum ada, akan tetapi kita tahu daerah-daerah yang ada 
gambaran bisa dijadikan calon calon anggota. 
 

54. Bagaimana cara dalam memperoleh informasi tentang harga kedelai ? 
Biasanya diperoleh info dari pemasok, dari Pembina yang pada hal ini adalah 
dari pihak Dinas Koperasi dan UMKM. 
 

55. Apakah koperasi pernah mengolah data harga, data anggota, keadaa pasar 
sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan ? 
Pernah, akan tetapi masih sederhana dan sebisanya. 
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Informan : Khoen Marjati 
Jabatan : Anngota 
 
Hari Tanggal : Rabu, 17 November 2010 
Tempat : Rumah Pribadi Ibu Khoen Marjati 
 
1. Sejak tahun berapa anda menjadi anggota PRIMKOPTI Semarang Barat ? 

Sejak tahun 1982 
 

2. Menurut anda apakah pengurus telah memimpin organisasi dengan baik ? 
Ya bagus, organisasi berjalan baik. 
 

3. Apakah pengurus telah mengelola usaha dengan baik ? 
Ya baik, usaha semakin meningkat, walaupun sempat sekarat di tahun 2000. 
 

4. Bagaimana anda membayar simpanan pokok dan simpanan wajib ? 
Sekaligus untuk setahun Rp. 160.000,-. 
 

5. Usaha apa yang selalu anda manfaatkan dari PRIMKOPTI Semarang Barat ? 
Simpan pinjam, jual beli kedelai,  
Tapi nhek kulo yo mas, tumbas bahan (kedelai) niku pokokmen rego engkang 
pol murah. Menawi teng koperasi larang, nggeh kulo tumbase teng toko-toko 
pasar, wong seng dodolan dele ki yo akeh kok mas, ora mong koperasi 
thok…”(Kalau saya ya mas, beli kedelai itu pokoknya harga yang paling 
murah. Kalau di koperasi mahal, ya saya beli di toko-toko pasar, orang yang 
jualan kedelai itu banyak kok mas, tidak hanya koperasi). 
 

6. Bagaimana bentuk loyalitas yang dapat anda berikan kepada PRIMKOPTI 
Semarang Barat ini ? 
Bagiamana ya mas, nhek kulo niku dherek rencang-rencang kemawon, sing 
penting usaha saged lancar (kalau saya ikut dengan teman-teman saja, yang 
penting usaha bisa lancar). 
 

7. Berapa kali anda menghadiri RAT ? 
Lupa mas, maklum orang tua. 
 

8. Bagaimana tanggapan anda tentang pengurus yang sudah menjabat sampai 
dua periode ini ? 
Bagus Pak Muchtar, dia sudah pengalaman, perlu dipertahankan demi 
kemajuan dan keberlangsungan usaha Primkpoti. 
 

9. Bagaimana tanggapan anda tentang pengawas dalam PRIMKOPTI Semarang 
Barat ? 
Menurut saya pengawas tidak begitu berguna mas, Wong penguruse podho 
jujur, terbuka keuangane, saiki yo ngembang koperasine. Nhek sae kan nggeh 
mboten usah di awasi mboten nopo-nopo to mas..,(Orang pengurusnya pada 
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jujur, keuangannya terbuka, koperasinya sekarang juga ngembang. Kalau 
bagus kan tidak usah di awasi kan tidak apa-apa). 
 

10. Menurut anda apakah usaha PRIMKOPTI Semarang Barat selama ini 
dianggap berhasil ? 
Berhasil, Buktinya tetep eksis Primkoptinya sampai sekarang. 
 

11. Apakah ada masukan strategi untuk Primkopti dalam menunjang usahanya 
agar lebih baik ? 
Ada, regane luwih murah wae kethimbang warung-warung liyane, koyok 
jaman semono. (Harganya lebih murah aja daripada toko-toko yang lain, 
kayak zaman dahulu. 

 
12. Apa harapan Ibu kedepan untuk PRIMKOPTI Semarang Barat ? 

Koperasi kui fungsine anggotane urip makmur sejahtera, cukup sandang 
pangan papane.(Koperasi itu fungsinya anggota bisa hidup makmur dan 
sejahtera, cukup sandang pangan papannya). 
 
 

Informan : Kholis 
Jabatan : Anggota 
 
Hari Tanggal : Rabu, 17 November 2010 
Tempat : Rumah Pribadi Bapak Kholis 
 
1. Sejak tahun berapa anda menjadi anggota PRIMKOPTI Semarang Barat ? 

Sejak tahun 1994. 
 

2. Menurut anda apakah pengurus telah memimpin organisasi dengan baik ? 
Ya bagus, sampai saat ini tidak pernah ada masalah. 
 

3. Apakah pengurus telah mengelola usaha dengan baik ? 
Baik, usaha berjalan lancar tetapi SHU tidak kunjung meningkat karena ada 
persaingan yang begitu ketat. 
 

4. Bagaimana anda membayar simpanan pokok dan simpanan wajib ? 
Simpanan pokok dibayar pada saat  awal menjadi anggota sebesar Rp. 
100.000,-. Sedangkan simpanan wajib dibayar Rp.5000,- perbulan, Tapi saya 
langsung bayar sekaligus satu tahun Rp. 60.000,-. 
 

5. Usaha apa yang selalu anda manfaatkan dari di PRIMKOPTI Semarang Barat? 
Simpan pinjam dan Pembelian kedelai. Akan tetapi harga kedelainya kurang 
murah, masih kalah sama Toko Sanjaya. 
 



183 
 

 

6. Bagaimana bentuk loyalitas yang dapat anda berikan kepada PRIMKOPTI 
Semarang Barat ini ? 
Ya dengan membeli kebutuhan yang sudah di sediakan Primkopti, tapi jujur 
mas, kalau ada yang lebih murah siapapun akan beli yang lebih murah, dengan 
kualitas yang sama tentunya. 
 

7. Berapa kali anda menghadiri RAT di Primkopti ini ? 
Lima kali, karena sistemnya bergilir. 
 

8. Bagaimana tanggapan anda tentang pengurus yang sudah menjabat sampai 
dua periode ? 
Sekarang masih perlu dipertahankan, tetapi kedepannya perlu regenerasi. 

 
9. Bagaimana tanggapan anda tentang pengawas dalam PRIMKOPTI Semarang 

Barat ? 
Menurut saya pengawasan tetap berjalan dengan baik. Dan sepertinya 
sekarang tidak pernah saya dengar ada masalah dan usahanya semakin 
berjalan lancar. 
 

10. Menurut anda apakah usaha Primkopti selama ini dianggap berhasil ? 
Ya berhasil, tapi unit toko perlu diperluas lagi mengingat banyak pesaing baru 
seperti Alfamart, Indomaret dan Safira. 

11. Apakah ada masukan strategi untuk Primkopti dalam menunjang usahanya 
agar lebih baik ? 
Ada, anggota yang masih tidak aktif tolong disadarkan kembali. Kalau tidak 
ditindak tegas saja. 

 
12. Apa harapan Bapak kedepan untuk PRIMKOPTI Semarang Barat ? 

Lebih maju, tidak kalah saing dengan Toko Sanajaya. Kedelainya lebih bagus 
dan lebih murah. 
 
 

Infoman : Warjo 
Jabatan : Anggota 
 
Hari Tanggal : Rabu, 17 November 2010 
Tempat : Rumah Pribadi Bapak Warjo 
 
1. Sejak tahun berapa anda menjadi anggota PRIMKOPTI Semarang Barat ? 

Sejak tahun 1999. Saat Krismon melanda Indonesia. 
 

2. Menurut anda apakah pengurus telah memimpin organisasi dengan baik ? 
Bagus, setelah kepemimpinan Pak Muchtar ada kemajuan walau sedikit demi 
sedikit. 
 

3. Apakah pengurus telah mengelola usaha dengan baik ? 
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Baik, Ada keterbukaan dan kejujuran yang penting, walaupun kenaikannya tak 
seberapa besar gak masalah. 

4. Bagaimana anda membayar simpanan pokok dan simpanan wajib ? 
Sekaligus setahun Rp. 160.000,-, biar nyaman dan tidak bolak-balik. 
 

5. Usaha apa yang selalu anda manfaatkan dari PRIMKOPTI Semarang Barat ? 
Simpan pinjam, sangat membantu usaha saya mas. Prosesnya juga lebih 
mudah, gak belit-belit kayak di bank umum. 
 

6. Bagaimana bentuk loyalitas yang dapat anda berikan kepada PRIMKOPTI 
Semarang Barat ini ? 
Ya jangan meningglakan Koperasi mas, membeli dan memanfaatkan segala 
sesuatu yang bisa mengembangkan koperasi. Akan tetepi anggota Primkopti 
cenderung kurang loyal mas, lebih memilih ke Toko 45 biasanya malah, 
padahal harga ya paling selisih 100 samapai 200 rupiah. 
 

7. Berapa kali anda menghadiri RAT ? 
Dua kali, itu juga dan full mengikuti kok mas. 
 

8. Bagaimana tanggapan anda tentang pengurus yang sudah menjabat sampai 
dua periode ini ? 
Perlu Regenerasi tetapi bertahap, jangan langsung ganti semua untuk menjaga 
keberhasilan usaha dan kebijakan yang membuat Primkopti seperti sekarang 
ini. 
 

9. Bagaimana tanggapan anda tentang pengawas dalam PRIMKOPTI Semarang 
Barat ? 
Pengawas juga baik, tidak pernah dengar ada masalah kok, jadi mungkin 
pengawas juga lebih santai dan percaya kepada Pengurus dan jajarannya. 
 

10. Menurut anda apakah usaha PRIMKOPTI Semarang Barat selama ini 
dianggap berhasil? 
Berhasil, karena harga di Primkopti masih terjangkau. 
 

11. Apakah ada masukan strategi untuk Primkopti dalam menunjang usahanya 
agar lebih baik ? 
Ada, Karyawannya yang cekatan, kerjanya jangan lelet, kalau nganter kedelai 
sering ngaret. Kalau sudah ada dana, warung klontonge dikembangkan.  
anggota yang masih tidak aktif tolong disadarkan kembali. Di kasih pengertian 
dan motivasi terus, pengurus tidak boleh capek dan bosen karena itu sangat 
penting. 

 
13. Apa harapan Bapak kedepan untuk PRIMKOPTI Semarang Barat ? 

Anggota bisa lebih sejahtera, Primkopti terkenal dipasaran dengan harga 
kedelai bersaing serta kualitas bagus. 
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Informan : Ibu Nurhani 
Jabatan : Kasi. Koperasi Dinas koperasi dan UMKM 
 
Hari tanggal : Selasa, 23 November 2010 
Tempat : Kantor Dinas Koperasi dan UMKM 
 

1. Bagaimana pendapat Ibu mengenai gerakan koperasi yang ada selama ini ? 
Sampai saat ini masyarakat Indonesia sendiri sebenarnya masih awam 
terhadap gerakan koperasi. Kesalahan pada saat orde baru menyebabkan 
penyimpangan paradigma yang berkembang di masyarakat terhadap koperasi 
sebagai gerakan ekonomi rakyat. Pada saat orde baru hanya ada satu koperasi 
di pedesaan yaitu Koperasi Unit Desa (KUD) yang perkembangannya selalu 
dibantu oleh program-program pemerintah. 
Bagaimana dengan para pengurusnya, apakah terpengaruh dengan hal itu ? 
Pada saat tersebut kreatifitas pengurus, kesadaran berkoperasi yang 
demokratis dari anggota tidak tercipta karena kebijakannya yang top-down. 
Praktik-praktik yang tidak bertanggungjawab dari pengurus, tanpa 
memperhatikan kesejahteraan anggota, menjadi salah satu faktor antipati 
masyarakat terhadap koperasi, tanpa tahu jati diri koperasi yang sebenarnya. 
 

2. Bagaiamana perkembangan perkoperasian yang ada di Kota Semarang ? 
Berdasarkan data yang ada, koperasi di Kota Semarang lumayan stabil. Ada 
indikasi penurunan tetapi tidak signifikan. 
Akan tetapi Koperasi yang memiliki Unit Simpan Pinjam cenderung 
mengalami peningkatan volume usaha, karena Koperasi lebih mudah dalam 
menyalurkan dananya untuk para nasabah. 
Jadi Koperasi di Kota Semarang tidaklah begitu jelek-jeleknya mas, kita akan 
komitmen untuk terus mengembangkan Perkoperasian di Kota Semarang 
sesuai dengan tanggungjawab Kepala Seksi yang saya pimpin ini. 
 

3. Apa yang Ibu ketahui tentang Primkopti di Kota Semarang ? 
Primkopti di Kota Semarang dulunya ada dua, Primkpoti Semarang Barat dan 
Primkopti Semarang Timur. Akan tetapi karena persaingan yang begitu ketat 
dalam distribusi kedelai, termasuk harga kedelai yang tidak menentu, banyak 
faktor lainnya pada awal tahun 2009 Primkopti Semarang Timur dibubarkan. 
 

4. Bagaimana pendapat Ibu mengenai Bulog yang melepaskan kerjasamanya 
dalam distribusi kedelai pada tahun 1998 ? 
Sebenarnya saya termasuk orang yang tidak setuju dengan itu, karena sangat 
terkesan politik sekali tidak memikirkan dampak Koperasi yang di 
tinggalakan. Dengan dalih apapun, sekarang terbukti bahwa para Importir 
kedelai telah berkuasa di Indonesia. Import saja yang digalakkan, bukannya 
mengatasi defisit kedelai secara subtantif, memperbaiki pola pertanian kedelai 
yang di Indonesia. 
Kita akan bekerjasama dengan dinas-dinas terkait di Kota Semarang, untuk 
membahas tentang hal ini. Kasihan rakyat kecil, selalu tercekik masalah harga. 
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5. Sebagai Pemerintah, bagaimana bentuk perhatian yang diberikan untuk 
Primkopti Semarang Barat? 
Saat ini pemerintah sedang menggalakan program-program untuk 
meningkatkan perekonomian rakyat dengan pengembangan UKM & Koperasi. 
Berbagai pelatihan serta pembinaan yang intensif dilakukan oleh pemerintah 
untuk mengembangkan Koperasi yang ada di Kota Semarang. 
 

6. Apa yang sudah dilakukan Dinas Koperasi dan UMKM dalam menyikapi 
harga kedelai yang sangat berfluktuatif sekarang ini ? 
Kita sudah pernah memberikan subsidi harga kedelai mas, sebesar 1000 
rupiah perkilogram kepada anggota Primkopti saat harga kedelai baru tinggi-
tingginya. Kalau tidak salah sekitar bulan Mei sampai dengan Oktober 2009. 
Juga dengan memberikan wawasan tentang tentang Kondisi bagaimana 
bersaing dengan memberikan masukan-masukan strategi melalui pembinaan 
yang kita lakukan. 
 

7. Menurut Ibu, apakah pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat dapat 
memberikan dampak positif terhadap PRIMKOPTI Semarang Barat ? 
Secara teori ekonomi, bisa. Karena dengan adanya pertumbuhan penduduk 
akan meningkatkan konsumsi, termasuk dengan konsumsi bahan pangan, 
salah satunya kedelai 
 

8. Apakah ada keunggulan yang dimiliki Primkopti dibandingkan dengan 
distributor kedelai yang lain ? 
PRIMKOPTI Semarang Barat merupakan satu-satunya wadah koperasi yang 
menyalurkan kedelai kepada para pengrajin tempe dan tahu. Namun, 
persaingan yang terjadi di Kota Semarang sangatlah ketat sehingga Primkopti 
pun bersaing dengan pedagang-pedagang pasar. 
 

9. Dari segi hukum, apakah koperasi sudah memiliki posisi tawar yang 
menguntungkan untuk melakukan usahanya ? 
Secara tekstual, saya rasa sudah. Akan tetapi secara implementasi kok belum, 
kalau dulu terlalu termanjakan bahkan sampai dipake alat politik, tetapi rasa 
tidak ada perhatian lebih dari pusat, terutama para anggota legislatif, produk 
hukum yang terahir tentang koperasi kan tahun 1992, itupun koperasi 
disetarakan dengan pelaku usaha yang lain, dikenai pajak juga. 
Seharusnya kan dibedakan, karena koperasikan dalam menjalankan usahanya 
juga berbeda dengan usaha lain, disana ada SHU yang keuntungan Koperasi 
bukan keuntungan koperasi semata, tetapi keuntungan anggota juga. 

 

10. Berkaitan dengan berkembangnya tekhnologi dan informasi, hal-hal apa saja 
yang bisa dimanfaatkan oleh Primkopti untuk menunjang berkembangnya 
usaha yang dilakukan ? 
Banyak mas, internet terutama. Itu harus dimanfaatkan untuk melakukan 
promosi koperasi. Sosialisasi tentang alat pemecah kedelai yang modern 
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kepada anggota, biar anggota tidak gaptek mengenai tekhnologi terbaru dalam 
pembuatan tempe dan tahu. Syukur-syukur Primkopti bisa memfasilitasi 
dalam pelatihan penggunaan alat tersebut. 

 

11. Bagaimana dengan kesempatan masuknya pesaing baru dalam bisnis 
perdagangan kedelai di Kota Semarang ? 
Menurut saya ya sangat mudah mas, karena jualan kedelai itukan hampir 
semua orang bisa. Kalau modalnya banyak ya dalam sekala besar, kalau 
sedikit ya bisa juga dalam sekala kecil. Pangsa pasarnya juga mudah, yaitu 
para pengrajin tahu tempe, masyarakat umum juga banyak membutuhkan to 
mas kalau kedelai. 
 

12. Menurut Ibu, apa yang menjadi peluang dari PRIMKOPTI Semarang Barat 
dalam dunia perdagangan kedelai di Kota Semarang ? 
Pembeli kedelai di PRIMKOPTI termasuk juga anggota, dan anggota juga 
sebagai pemillik PRIMKOPTI. Hal tersebut menjadi peluang tersendiri bagi 
Primkopti karena adanya status identitas ganda pada anggota yaitu sebagai 
pelanggan maupun pemilik sesuai dengan Pasal 17 (1) UU No. 25 Tahun 1992 
tentang Perkoperasian. 
Walaupun anggota tidak dapat dipaksakan untuk membeli kedelai di 
Primkopti, namun ketika kesadaran berkoperasi muncul, anggota sebagai 
pemilik koperasi akan lebih memilih membeli kedelai di Primkopti sebagai 
usaha yang dimiliki oleh mereka sendiri. 
 

13. Apakah ada produk pengganti selain kedelai yang dapat dijadikan bahan baku 
tempe atau tahu ? 
Kedelai merupakan bahan baku mutlak dalam pembuatan tempe dan tahu. Jadi 
tidak ada ancaman produk pengganti selain kedelai dalam pembuatan tempe 
dan tahu. 
 

14. Apakah ada masukan untuk Primkopti agar usaha Primkopti bisa tetap survive 
terus ? 
Tetap jalankan usaha dengan sehat, selalu berinovasi dalam memberikan 
pelayanan kepada pelanggan, terutama annggota. Sehingga loyalitas anggota 
akan semakin meningkat. 
Termasuk dalam penerapan manajemen di Koperasi, selalu taat pada pedoman 
dan aturan main yang ada, terutama pengurus. Mengoptimalkan semua sumber 
daya yang ada dengan sebaik-baiknya, termasuk para karyawan juga. 
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Informan : Abdul Wahab 
Jabatan : Pemilik Toko Sanjaya 
 
Hari Tanggal : Sabtu, 27 November 2010 
Tempat : Toko Sanjaya 
 
1. Sejak kapan Bapak menjalani usaha jual beli berbagai kebutuhan bahan pokok 

ini ? 
Sudah lama mas, dari tahun 1988. 
 

2. Apa saja barang yang diperjual belikan ? 
Banyak mas, bahan-bahan sembako, ada beras, gula, kacang hijau, kacang 
kedelai, jagung, barang-barang dapur, banyak mas disini. 
 

3. Produk apa yang menjadi unggulan dari usaha bapak ini ? 
Ya sembako ini mas. 
 

4. Berapa jumlah karyawan Bapak untuk usaha ini ? 
Ada 5 mas, itu termasuk 2 saudara sendiri. Kalau ditambah saya sendiri ya 
enam orang. 
 

5. Siapa saja pelanggan dari usaha Bapak ? 
Kebanyakan Ibu-ibu rumah tangga, tapi juga ada para pengrajin tempe tahu 
yang berlangganan kedelai disini mas. 
Banyak Pak, pengrajin tempe tahu yang berlangganan disini? 
Lumayan si mas, 
 

6. Bagaimana perkembangan dari usaha Bapak, melihat keadaan atau kondisi 
perekonomian yang ada saat ini ? 
Ya Alhamdulillah, sampai saat ini usaha saya masih bisa bertahan dan 
lumayan berkembang dari tahun-ketahun. 
Kira-kira berapa total asset yang Bapak miliki sampai saat ini ? 
Wah kalau itu saya ga enak mas. 
 

7. Berapa keuntungan rata-rata setiap harinya dari usaha bapak ini ? 
Berapa ya mas, naik turun si mas, tidak tentu. Kadang banyak, kadang sedikit. 
Yang pasti cukuplah buat kebutuhan keluarga dirumah. 
Kalau keuntungan dari jual beli kedelai sendiri Pak? 
Jualan kedelai kayak gini gak seberapa untungnya kok mas, harus berani jual 
dengan harga sedikit lebih miring daripada yang lain. Kalau tidak ya, 
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pelanggan pada kabur mas. Untungnya saling menutupi dengan barang yang 
lain. 
 

8. Bagaimana dengan strategi yang bapak lakukan dalam menjalankan usaha ini? 
Apa ya mas, paling ya berani dengan harga sedikit lebih murah mas. Untung 
sedikit-sedikit tapi ngalir terus mas, pelanggan tidak kabur. Kasih pelayanan 
yang sebaik-baiknya kepada pembeli, dan tetep menjaga juga kualitas barang 
dagangan. 
 

9. Dalam menjalankan usaha ini apakah ada persaingan ? 
Wah banyak mas, usaha kayak gini harus berani bersaing ketat dipasar. 
 

10. Apakah usaha Bapak ini sudah memanfaatkan berbagai perkembangan 
teknologi yang ada sekarang, misal internet dan media komunikasi atau alat-
alat modern lainnya ? 
Sudah mas, walaupun sedikit-sedikit. Anak saya biasanya yang mengerjakan 
kayak-kayak gitu. 
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KUISIONER PENELITIAN 
ANALISIS LINGKUNGAN INTERNAL PRIMKOPTI SEMARANG 

BARAT 

Identitas Responden 

Nama   : 

Pekerjaan/ Jabatan : 

Nomor Responden : 

 

A. PENDAHULUAN 

Faktor internal merupakan faktor-faktor di dalam koperasi yang 

berpengaruh terhadap penentuan strategi yang akan disusun dalam penelitian ini. 

Lingkungan internal dalam PRIMKOPTI Semarang Barat meliputi infrastruktur 

organisasi, pengurus, karyawan, dan anggota sebagai pemilik koperasi. 

Tujuan dari tahapan ini yaitu untuk menentukan faktor-faktor strategis 

yang akan dimasukan ke dalam kelompok kekuatan dan kelemahan dalam 

perencanaan strategi PRIMKOPTI Semarang Barat. Setiap organisasi memiliki 

kekuatan dan kelemahannya masing-masing dalam area fungsional bisnisnya. 

Kekuatan dan kelemahan internal digabungkan dengan peluang dan ancaman 

eksternal dan pernyataan misi yang jelas menjadi dasar untuk penetapan strategi 

PRIMKOPTI Semarang Barat. 

Proses analisis internal ini terdiri dari dua tahap yaitu tahap penentuan 

peringkat dan tahap penentuan bobot. Tahap penentuan peringkat dimaksudkan 

untuk mengukur pengaruh masing-masing variabel terhadap kondisi 

lingkungannya. Tahap penentuan bobot dimaksudkan untuk membandingkan 

pengaruh masing-masing variabel terhadap variabel lainnya dalam lingkungan 

internalnya. 

 

B. PENENTUAN PERINGKAT 

Petunjuk Pengisian : 

1. Penentuan peringkat ialah berdasarkan fakta yang terjadi di 

PRIMKOPTI Semarang Barat 
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2. Berikan tanda (v) pada kolom yang sesuai : 

a. Faktor strategis internal tersebut menjadi kekuatan utama apabila 

faktor tersebut merupakan kompetensi unggul PRIMKOPTI 

Semarang Barat yang membedakannya dengan organisasi lain. 

b. Faktor strategis internal tersebut menjadi kekuatan minor apabila 

faktor tersebut menjadi kekuatan yang relatif lebih sedikit 

manfaatnya dibandingkan dengan kekuatan utama. 

c. Faktor strategis internal tersebut menjadi kelemahan utama apabila 

faktor tersebut merupakan faktor krusial (sangat penting) yang 

harus segera diatasi. 

d. Faktor strategis internal tersebut menjadi kelemahan minor apabila 

faktor tersebut menjadi kelemahan yang relatif lebih dapat diatasi 

dibandingkan dengan kelemahan utama. 

Tabel 1. Penentuan Peringkat Faktor Internal 

NO. Faktor Stragis Internal Kekuatan Kelemahan 
Utama Minor Utama Minor 

1. 
Satu-satunya distributor kedelai 
berbentuk koperasi di Kota Semarang 
Barat 

    

2. Pengurus berpengalaman     

3. Memiliki hubungan baik dengan 
pemerintah & KOPTI lain     

4. Letak kantor dan gudang strategis     

5. Memeliki USP yang berkembang 
sangat pesat     

6. Fasilitas memandai     
7. Kurangnya loyalitas anggota     

8. 
Anggota kurang merasakan manfaat 
berkoperasi setelah tidak bekerjasama 
dengan BULOG 

    

9. Biaya usaha yang relatif tinggi     
10. Tidak melakukan riset     

11. Belum menggunakan sistem informasi 
manajemen secara terpadu     
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C. PENETUAN BOBOT 

Petunjuk Pengisian : 

1. Penentuan bobot ialah berdasarkan fakta yang terjadi di industri 

perdagangan kedelai yang dimasuki PRIMKOPTI Semarang Barat. 

2. Bobot yang diber ikan mengindikasikan tingkat penting relatif dari 

faktor terhadap keberhasilan perusahaan dalam industri, tanpa 

memandang apakah faktor tersebut merupakan kekuatan atau 

kelemahan internal. 

3. Berikan : 

a. Bobot = 1, jika indikator horizontal kurang penting pengaruhnya 

(terhadap keberhasilan perusahaan dalam industri) daripada 

indikator vertikal. 

b. Bobot = 2, jika indikator horizontal sama penting pengaruhnya 

(terhadap keberhasilan perusahaan dalam industri) daripada 

indikator vertikal. 

c. Bobot = 3, jika indikator horizontal lebih penting pengaruhnya 

(terhadap keberhasilan perusahaan dalam industri) daripada 

indikator vertikal. 

 Faktor Strategis Internal 

A. Satu-satunya distributor kedelai berbentuk koperasi di Kota 
Semarang Barat 

B. Pengurus berpengalaman 
C. Memiliki hubungan baik dengan pemerintah & KOPTI lain 
D. Letak kantor dan gudang strategis 
E. Memeliki USP yang berkembang sangat pesat 
F. Fasilitas memandai 
G. Kurangnya loyalitas anggota 

H. Anggota kurang merasakan manfaat berkoperasi setelah tidak 
bekerjasama dengan BULOG 

I. Biaya usaha yang relatif tinggi 
J. Tidak melakukan riset 
K. Belum menggunakan sistem informasi manajemen secara terpadu 
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Tabel 1. Penentuan Bobot Faktor Strategis Internal 

Faktor Strategis 
Internal A B C D E F G H I J K Total Bobot 

A              
B              
C              
D              
E              
F              
G              
H              
I              
J              
K              

   

 
 
 
 
 
 

!
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KUISIONER PENELITIAN 

ANALISIS LINGKUNGAN EKSTERNAL PRIMKOPTI SEMARANG 

BARAT 

Identitas Responden 

Nama : 

Pekerjaan/ Jabatan : 

Nomor Responden : 

 

A. PENDAHULUAN 

Faktor eksternal merupakan faktor-faktor yang berasal dari luar 

PRIMKOPTI Semarang Barat yang berpengaruh terhadap penentuan strategi yang 

akan disusun dalam penelitian ini. Faktor-faktor lingkungan eksternal meliputi (1) 

ekonomi, (2) sosial, budaya, demografi, lingkungan, (3) politik, pemerintah dan 

hukum, (4) teknologi serta (5) persaingan. 

Tujuan audit eksternal adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor 

strategis yang terdiri dari peluang yang dapat memberi manfaat dan ancaman yang 

harus dihindari. Dalam lingkungan industri kekuatan/kelemahan internal 

digabungkan dengan peluang dan ancaman eksternal dan pernyataan misi yang 

jelas menjadi dasar untuk penetapan strategi PRIMKOPTI Semarang Barat. 

Proses analisis eksternal ini terdiri dari dua tahap yaitu tahap penentuan 

peringkat dan tahap penentuan bobot. Tahap penentuan peringkat dimaksudkan 

untuk mengetahui efektifitas strategi perusahaan saat ini dalam merespons faktor 

tersebut. Tahap penentuan bobot dimaksudkan untuk membandingkan pengaruh 

masing-masing variabel terhadap variabel lainnya dalam lingkungan eksternalnya. 

 

B. PENENTUAN PERINGKAT 

Petunjuk Pengisian : berikan tanda (v) pada kolom yang sesuai. 

a. Peringkat = 1, jika strategi PRIMKOPTI saat ini belum merespons 

faktor eksternal tersebut 

b. Peringkat = 2, jika strategi PRIMKOPTI saat ini merespons rata-rata 

faktor eksternal tersebut. 
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c. Peringkat = 3, jika strategi PRIMKOPTI saat ini merespons diatas 

ratarata faktor eksternal tersebut. 

d. Peringkat = 4, jika strategi PRIMKOPTI saat ini sangat merespons 

faktor eksternal tersebut. 

 

Tabel 3. Penentuan Peringkat Faktor Strategis Eksternal 

NO. Faktor Stragis Eksternal Peluang Ancaman 
1 1 3 4 1 2 3 4 

1. Laju pertumbuhan ekonomi Jawa 
Tengah yang semakin meningkat         

2. Peningkatan konsumsi kedelai nasional         

3. Pembinaan dan pelatihan koperasi & 
UKM oleh pemerintah         

4. Berkembangnya teknologi informasi 
dan komunikasi         

5. 
Pembeli utama merupakan anggota 
koperasi yang memiliki identitas gandb!   

   
 

  

6. Impor kedelai semakin meningkat         
7. Harga kedelai berfluktuasi         

8. Penyimpangan paradigma masyarakat 
Indonesia terhadap koperasi         

9. Persaingan harga di pasar kedelai         

10. Tidak ada hambatan masuk bagi 
pesaing baru         

11. Importir kedelai memiliki kekuatan 
tawar menawar yang sangat kuat         

 

C. PENENTUAN BOBOT 

Petunjuk Pengisian : 

1. Penentuan bobot ialah berdasarkan fakta yang terjadi di industri 

perdagangan kedelai yang dimasuki PRIMKOPTI Semarang Barat. 

2. Bobot yang diberikan mengindikasikan tingkat penting relatif dari 

faktor terhadap keberhasilan perusahaan dalam industri, tanpa 

memandang apakah faktor tersebut merupakan kekuatan atau 

kelemahan internal. 

3. Berikan : 
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a. Bobot = 1, jika indikator horizontal kurang penting pengaruhnya 

(terhadap keberhasilan perusahaan dalam industri) daripada 

indikator vertikal. 

b. Bobot = 2, jika indikator horizontal sama penting pengaruhnya 

(terhadap keberhasilan perusahaan dalam industri) daripada 

indikator vertikal. 

c. Bobot = 3, jika indikator horizontal lebih penting pengaruhnya 

(terhadap keberhasilan perusahaan dalam industri) daripada 

indikator vertikal. 

 Faktor Strategis Eksternal 

A. Laju pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah yang semakin meningkat 
B. Peningkatan konsumsi kedelai nasional 
C. Pembinaan dan pelatihan koperasi & UKM oleh pemerintah 
D. Berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi 
E. Pembeli utama merupakan anggota koperasi yang memiliki 

identitas gandb!
F. Impor kedelai semakin meningkat 
G. Harga kedelai berfluktuasi 
H. Penyimpangan paradigma masyarakat Indonesia terhadap koperasi 
I. Persaingan harga di pasar kedelai 
J. Tidak ada hambatan masuk bagi pesaing baru 
K. Importir kedelai memiliki kekuatan tawar menawar yang sangat 

kuat 
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Tabel 4. Penentuan Bobot Faktor Strategis Eksternal 

Faktor Strategis 
Eksternal 

A B C D E F G H I J K Total Bobot 

A              
B              
C              
D              
E              
F              
G              
H              
I              
J              
K              
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I. Nilai Rating Faktor Strategis Internal 

No Faktor Strategis Intenal Pakar 1 Pakar 2 Pakar 3 Jumlah Nilai 

1. 
Satu-satunya distributor kedelai 
berbentuk koperasi di Kota Semarang 
Barat 

4 4 4 12 4,00 

2. Pengurus berpengalaman 4 4 4 12 4,00 

3. Memiliki hubungan baik dengan 
pemerintah & KOPTI lain 4 4 4 12 4,00 

4. Letak kantor dan gudang yang strategis 4 4 4 12 4,00 

5. Memeliki USP yang berkembang 
sangat baik 4 4 4 12 4,00 

6. Fasilitas memandai 4 4 3 11 3,60 
7. Kurangnya loyalitas anggota 1 2 1 4 1,30 

8. 
Anggota kurang merasakan manfaat 
berkoperasi setelah tidak bekerjasama 
dengan BULOG 

2 2 2 6 2,00 

9. Biaya usaha yang relatif tinggi 1 2 2 5 1,60 
10. Tidak melakukan riset 2 2 2 6 2,00 

11. Belum menggunakan sistem informasi 
manajemen secara terpadu 1 2 2 5 1,60 

 

II. Matriks Penilaian Bobot Faktor Strategis Internal 
1. Pakar 1 : Bapak Mucthar (Ketua Pengurus PRIMKOPTI Semarang Barat) 
Faktor Strategis 

Internal 
A B C D E F G H I J K Total Bobot 

A  3 3 2 2 2 1 2 2 3 2 22 0,100 
B 1  2 2 2 2 2 2 3 2 2 20 0,091 
C 1 2  2 2 2 2 2 2 2 2 19 0,086 
D 2 2 2  2 2 2 2 2 2 2 20 0,091 
E 2 2 2 2  2 2 2 2 2 2 20 0,091 
F 2 2 2 2 2  2 2 2 2 2 20 0,091 
G 3 2 2 2 2 2  2 2 2 2 21 0,095 
H 2 2 2 2 2 2 2  2 2 2 20 0,091 
I 2 1 2 2 2 2 2 2  2 2 19 0,086 
J 1 2 2 2 2 2 2 2 2  2 19 0,086 
K 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2  20 0,091 

 220 1,000 
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2. Pakar 2 : Bapak Sularno (Ka. Badan Pengawas PRIMKOPTI Semarang 
Barat) 

Faktor Strategis 
Internal 

A B C D E F G H I J K Total Bobot 

A  1 3 3 3 1 1 1 1 1 1 16 0,073 
B 3  3 1 1 1 1 1 1 1 3 16 0,073 
C 1 1  3 1 1 1 1 1 1 1 12 0,055 
D 1 3 1  1 1 1 1 1 1 1 12 0,055 
E 1 3 3 3  1 1 1 1 1 1 16 0,073 
F 3 3 3 3 3  1 1 1 1 1 20 0,091 
G 3 3 3 3 3 3  1 1 1 3 24 0,109 
H 3 3 3 3 3 3 3  3 1 1 26 0,118 
I 3 3 3 3 3 3 3 1  3 1 26 0,118 
J 3 3 3 3 3 3 3 3 1  2 27 0,123 
K 3 1 3 3 3 3 1 3 3 2  25 0,114 

 220 1,000 

 

3. Pakar 3 : Ibu Nurhani ( Kasi Kop. Dinas Kop. dan UMKM Kota Semarang) 
Faktor Strategis 

Internal 
A B C D E F G H I J K Total Bobot 

A  2 1 3 1 1 1 3 3 3 3 21 0,095 
B 2  3 2 2 2 1 2 3 2 2 21 0,095 
C 3 1  2 2 2 1 2 2 2 1 18 0,082 
D 1 2 2  2 2 2 2 2 1 2 18 0,082 
E 3 2 2 2  2 2 1 1 1 3 19 0,086 
F 3 2 2 2 2  1 1 1 1 2 17 0,077 
G 3 3 3 2 2 3  2 2 3 3 26 0,118 
H 1 2 2 2 3 3 2  2 3 3 23 0,105 
I 1 1 2 2 3 3 2 2  2 3 21 0,095 
J 1 2 2 3 3 3 1 1 2  2 20 0,091 
K 1 2 3 2 1 2 1 1 1 2  16 0,073 

 220 1,000 
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III. Nilai Bobot Faktor Strategis Internal 

No Faktor Strategis Intenal Pakar 1 Pakar 2 Pakar 3 Jumlah Rata-rata 

1. 
Satu-satunya distributor kedelai 
berbentuk koperasi di Kota Semarang 
Barat 

0,100 0,073 0,095 0,268 0,089 

2. Pengurus berpengalaman 0,091 0,073 0,095 0,259 0,086 

3. 
Memiliki hubungan baik dengan 
pemerintah & KOPTI lain 0,086 0,055 0,082 0,223 0,074 

4. Letak kantor dan gudang yang strategis 0,091 0,055 0,082 0,227 0,076 

5. 
Memeliki USP yang berkembang 
sangat pesat 0,091 0,073 0,086 0,250 0,083 

6. Fasilitas memandai 0,091 0,091 0,077 0,259 0,086 
7. Kurangnya loyalitas anggota 0,095 0,109 0,118 0,323 0,108 

8. 
Anggota kurang merasakan manfaat 
berkoperasi setelah tidak bekerjasama 
dengan BULOG 

0,091 0,118 0,105 0,314 0,105 

9. Biaya usaha yang relatif tinggi 0,086 0,118 0,095 0,300 0,100 
10. Tidak melakukan riset 0,086 0,123 0,091 0,300 0,100 

11. 
Belum menggunakan sistem informasi 
manajemen secara terpadu 0,091 0,114 0,073 0,277 0,092 
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IV. Nilai Rating Faktor Strategis Eksternal 

No Faktor Stragis Eksternal Pakar 1 Pakar 2 Pakar 3 Jumlah Nilai 

1. Laju pertumbuhan ekonomi Jawa 
Tengah yang semakin meningkat 3 4 3 10 3,30 

2. Peningkatan konsumsi kedelai nasional 2 4 3 9 3,00 

3. Pembinaan dan pelatihan koperasi & 
UKM oleh pemerintah 4 2 4 10 3,30 

4. Berkembangnya teknologi informasi 
dan komunikasi 2 3 2 7 2,30 

5. 
Pembeli utama merupakan anggota 
koperasi yang memiliki identitas gandb! 4 3 4 11 3,70 

6. Impor kedelai semakin meningkat 3 3 3 9 3,00 
7. Harga kedelai berfluktuasi 1 1 2 4 1,30 

8. Penyimpangan paradigma masyarakat 
Indonesia terhadap koperasi 1 3 2 6 2,00 

9. Persaingan harga di pasar kedelai 1 1 1 3 1,00 

10. Tidak ada hambatan masuk bagi 
pesaing baru 3 4 2 9 3,00 

11. Importir kedelai memiliki kekuatan 
tawar menawar yang sangat kuat 3 4 1 8 2,70 

 

V. Matriks Penilaian Bobot Faktor Strtegis Eksternal 
1. Pakar 1 : Bapak Mucthar (Ketua Pengurus PRIMKOPTI Semarang Barat) 
Faktor Strategis 

Eksternal 
A B C D E F G H I J K Total Bobot 

A  3 2 2 2 3 3 3 2 2 2 24 0,109 
B 1  2 2 2 3 3 2 3 2 3 23 0,105 
C 2 2  2 2 3 2 2 2 2 3 22 0,100 
D 2 2 2  2 3 2 2 2 2 2 21 0,095 
E 2 2 2 2  3 2 2 2 2 2 21 0,095 
F 1 1 1 1 1  3 1 1 1 1 12 0,055 
G 1 1 2 2 2 1  2 2 2 2 17 0,077 
H 1 2 2 2 2 3 2  2 1 2 19 0,086 
I 2 1 2 2 2 3 2 2  2 2 20 0,091 
J 2 2 2 2 2 3 2 3 2  2 22 0,100 
K 2 1 1 2 2 3 2 2 2 2  19 0,086 

 220 1,000 
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2. Pakar 2 : Bapak Sularno (Ka. Badan Pengawas PRIMKOPTI Semarang 

Barat) 
Faktor Strategis 

Eksternal 
A B C D E F G H I J K Total Bobot 

A  1 1 1 3 1 1 3 1 1 1 14 0,064 
B 3  3 1 3 3 1 3 1 3 1 22 0,100 
C 3 1  1 1 1 1 1 1 1 1 12 0,055 
D 3 3 3  1 1 1 1 1 1 1 16 0,073 
E 1 1 3 3  1 1 1 1 1 1 14 0,064 
F 3 1 3 3 3  1 1 1 1 1 18 0,082 
G 3 3 3 3 3 3  3 1 1 1 24 0,109 
H 1 1 3 3 3 3 1  1 1 1 18 0,082 
I 3 3 3 3 3 3 3 3  3 1 28 0,127 
J 3 1 3 3 3 3 3 3 1  1 24 0,109 
K 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3  30 0,136 

 220 1,000 

 

3. Pakar 3 : Ibu Nurhani ( Kasi Kop. Dinas Kop. dan UMKM Kota Semarang) 
Faktor Strategis 

Eksternal 
A B C D E F G H I J K Total Bobot 

A  2 2 3 2 3 2 2 2 2 3 23 0,105 
B 2  2 3 2 1 2 2 2 1 3 20 0,091 
C 2 2  3 2 2 2 2 3 3 3 24 0,109 
D 1 1 1  1 1 2 2 1 2 2 14 0,064 
E 2 2 2 3  2 2 2 3 3 2 23 0,105 
F 1 3 2 3 2  2 1 2 2 2 20 0,091 
G 2 2 2 2 2 2  1 2 2 2 19 0,086 
H 2 2 2 2 2 3 3  3 3 3 25 0,114 
I 2 2 1 3 1 2 2 1  2 2 18 0,082 
J 2 3 1 2 1 2 2 1 2  2 18 0,082 
K 1 1 1 2 2 2 2 1 2 2  16 0,073 

 220 1,000 
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VI. Nilai Bobot Faktor Strategis Eksternal 

No Faktor Stragis Eksternal Pakar 1 Pakar 2 Pakar 3 Jumlah Rata-rata

1. Laju pertumbuhan ekonomi Jawa 
Tengah yang semakin meningkat 0,109 0,064 0,105 0,277 0,092 

2. Peningkatan konsumsi kedelai nasional 0,105 0,100 0,091 0,295 0,098 

3. Pembinaan dan pelatihan koperasi & 
UKM oleh pemerintah 0,100 0,055 0,109 0,264 0,088 

4. Berkembangnya teknologi informasi 
dan komunikasi 0,095 0,073 0,064 0,232 0,077 

5. Pembeli utama merupakan anggota 
koperasi yang memiliki identitas gandb! 0,095 0,064 0,105 0,264 0,088 

6. Impor kedelai semakin meningkat 0,055 0,082 0,091 0,227 0,076 
7. Harga kedelai berfluktuasi 0,077 0,109 0,086 0,273 0,091 

8. Penyimpangan paradigma masyarakat 
Indonesia terhadap koperasi 0,086 0,082 0,114 0,282 0,094 

9. Persaingan harga di pasar kedelai 0,091 0,127 0,082 0,300 0,100 

10. Tidak ada hambatan masuk bagi 
pesaing baru 0,100 0,109 0,082 0,291 0,097 

11. Importir kedelai memiliki kekuatan 
tawar menawar yang sangat kuat 0,086 0,136 0,073 0,295 0,098 
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MATRIKS HASIL OBSERVASI 

No Objek Waktu Temuan 

1. Ketua Pengurus 
(Muchtar Shatrie) 

7 November 2010 
(09.00 – 11.00) 

- Ketua Pegurus memberikan 
pengarahan kepada manajer 
dengan senda gurau. 

- Ketua Pengurus melakukan 
pengecekan terhadap hasil 
kerja bagian pembukuan. 

- Ketua Pengurus berkeliling 
melihat kinerja para 
karyawan sambil bertegur 
sapa dengan suasana akrab. 

- Ketua Pengurus melakukan 
komunikasi dengan KOPTI 
Jawa Tengah untuk 
menanyakan keadaan harga 
kedelai. 

- Ketua Pengurus 
meninggalkan Kantor 
PRIMKOPTI. 

13 November 2010 
(10.00 – 12.00) 

- Ketua Pengurus beserta 
jajarannya melakukan rapat 
kerja. 

2. Manajer Umum 
(Sutrisno) 

11 November 2010 
(08.00 – 10.00) 

- Manajer melakukan 
pembinaan terhadap 
karyawan yang kurang tepat 
melaksanakan kinerjanya. 

- Manajer membaca surat 
kabar di ruang kerjanya 
sambil menikmati minuman 
kopi. 

- Manajer menandatangani 
semua bukti pengeluaran kas. 

- Manajer berkeliling untuk 
mengamati atau 
memperhatikan kerja 
karyawan PRIMKOPTI. 

- Manajer berdiskusi dengan 
salah satu anggota yang 
datang ke kantor 
PRIMKOPTI. 

20 November 2010 
(14.00 – 15.00) 

- Manajer menghitung Volume 
Usaha pada minggu ketiga 
bulan november. 

- Manajer tertidur di bangku 
kerjanya. 
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3. Karyawan 
PRIMKOPTI 

24 November 2010 
(09.00 – 11.00) 

- Metode yang digunakan 
dalam menyalurkan bahan 
baku kedelai ialah Metode 
First In First Out (FIFO) 
yang artinya kedelai yang 
lebih dahulu datang akan 
lebih dahulu keluar. 

- PRIMKOPTI Semarang 
Barat belum memiliki divisi 
khusus yang menangani 
penelitian dan 
pengembangan. 

- Alur proses yang dilakukan 
dalam menyalurkan kedelai 
kepada pelanggan diawali 
dengan pelanggan memesan 
kedelai dengan datang 
langsung ataupun melalui 
telepon dengan menyebutkan 
jumlah yang akan dipesan, 
kemudian memprosesnya 
dengan melakukan 
pencatatan yang kemudian 
akan disetujui oleh manajer 
atau ketua PRIMKOPTI. 
Setelah pesanan tersebut 
disetujui, anggota dapat 
membawa kedelai tersebut 
langsung ataupun meminta 
diantar ke pabriknya. 

- Fasilitas yang dimiliki 
PRIMKOPTI antara lain 
gedung kantor, gudang, 
gedung olahraga, kendaraan 
dinas berupa dua buah motor 
dan satu buah mobil, dua 
buah kendaraan angkutan 
kedelai, komputer, serta 
sarana komunikasi berupa 
telepon dan faksimili. 

4. 
Gudang tempat 
pasokan kedelai 
PRIMKOPTI 

30 November 2010 
(10.00 – 11.00) 

- PRIMKOPTI menyimpan 
seluruh persediaannya di 
dalam gudang penyimpanan 
yang terletak di Jalan 
Madukoro III/195 Semarang. 

- Letak kantor dan gudang 
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yang berdekatan serta akses 
jalan yang baik. 

- PRIMKOPTI Semarang 
Barat tidak melakukan proses 
perubahan bentuk apapun 
terhadap kedelai, baik itu 
pengolahan ataupun 
pengemasan khusus. 

5. 
Pemilik Toko 
Sanjaya 
(Abdul Wahab) 

11 Desember 2010 
(10.00 – 11.00) 

- Pemilik Toko Sanjaya 
melayani pelanggannya 
dengan luwes dan penuh 
keramhan. 

- Pemilik melakukan 
pengecekan terhadap 
persediaan barang 
dagangannya. 

- Pemilik Toko Sanjaya 
dengan cekatan mengarahkan 
para karyawan dalam 
melayani pelanggannya. 

6. Aktivitas Usaha di 
Toko Sanjaya 

15 Desember 2010 
(09.00 – 10.00) 

- Memiliki keunggulan biaya 
yang lebih rendah untuk 
operasional manajemen 
karena sumber daya yang ada 
merupakan sumber daya 
keluarga. 

- Usahanya terdiversifikasi, 
bukan hanya kedelai saja, 
namun menjual berbagai 
kebutuhan pokok lainnya. 

7. Aktivitas Usaha di 
Toko 45 

23 Desember 2010 
(09.00 – 10.00) 

- Usahanya terdiversifikasi, 
bukan hanya kedelai saja, 
namun menjual berbagai 
kebutuhan pokok lainnya. 

- Suasana jual beli yang 
sungguh begitu ramai dengan 
pelanggan. 
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Foto 1. Muchtar Shatrie, Sularno, dan 
Sutrisno (dari kanan ke kiri) 

Foto 2. Suasana karyawan dan pembeli 
di gudang kedelai 

Foto 3. Pemilik Toko Sanjaya 
(menghadap kamera) 

Foto 4. Salah satu pegawai 
PRIMKOPTI Semarang Barat 

Foto 5. Pengrajin tahu yang juga 
anggota PRIMKOPTI 

Foto 6. Pengrajin kripik tempe yang 
juga anggota PRIMKOPTI 
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