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LAMPIRAN 1. BAHAN AJAR 

 



A. Pendahuluan  

1. Deskripsi Singkat 

Bagimana cara analisis pengelolaan usaha yang harus dilakukan agar 

menghasilkan keuntungan yang besar dilihat dari lingkungan eksternal dan 

internal?? 

Pengambilan keputusan sangat penting dalam manajemen dan merupakan tugas 

utama dari seseorang pemimpin (manajer). Pengambilan keputusan (decision making) 

diproses oleh pengambil keputusan (decision maker) yang menghasilkan sebuah keputusan 

(decision). Keputusan-keputusan ini akan menimbulkan aktivitas-aktivitas, sehingga 

proses manajemen dapat terlaksana. Keputusan akan menimbulkan aktivitas dan atau 

mengakhiri aktivitas. 

Setiap kegiatan yang dilakukan dalan organisasi itu dimaksudkan untuk mencapai 

tujuan organisasinya yang dimana diinginkan semua kegiatan itu dapat berjalan lancar dan 

tujuan dapat dicapai dengan mudah dan efisien. Namun, kerap kali terjadi hambatan-

hambatan dalam melaksanakan kegiatan. Ini merupakan masalah yang harus dipecahkan 

oleh pimpinan organisasi. Pengambilan keputusan dimaksudkan untuk memecahkan 

masalah tersebut. 

Analisis SWOT merupakan metode perencanaan strategis yang digunakan untuk 

mengevaluasi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dalam suatu proyek atau suatu 

spekulasi bisnis. Keempat faktor itulah yang membentuk akronim SWOT (strenghts, 

weakness, opportunity, dan threats). 

. Perhatikan peta konsep dibawah ini : 

 

 

 

 

 

 

 

2. Relevansi 

Setelah memepelajari materi ajar ini mahasiswa PPG diharapkan mampu : 

a. Memiliki rasa ingin tau mengenai pengambilan keputusan dalam analisa SWOT.  

b. Memiliki rasa syukur terhadap Tuhan yang Maha Esa adanya perkebunan kopi 

c. Menguasai pemahaman dan mampu menganalisis SWOT, sehingga dapat mengambil 

keputusan untuk tindak lanjut SWOT kepada siswa dengan menggunakan media dan 

metode kekinian yang mengarah pada HOTS (Higt Order Thinking Skill)  

d. Merumuskan tindak lanjut dalam usaha perkebunan  

Analisa SWOT 

a. Pengambilan keputusan a. Analisa SWOT  Tindakan 

perbaikan SWOT 



3. Petunjuk belajar 

Untuk membantu memahami materi ajar perhatikan petunjuk belajar berikut :  

a. Mengamati uraian materi SWOT usaha perkebunan kopi 

b. Mengamati uraian mengenai pengambilan keputsan usaha perkebunan kopi 

c. Membaca peta konsep dengan seksama mengenai analisa SWOT usaha perkebunan 

kopi 

B. Inti  

a. Capaian Pembelajaran 

a. Menguasai pengetahuan konseptual dan prosedural serta ketrkaitan keduanya dalam 

konteks SWOT pada usaha perkebunan tanaman kopi 

b. Menguasai konsep teoritis analisis SWOT yang tepat pada komoditas kopi 

b. Sub Capaian Pembelajaran 

a. Menganalisis pegambilan keputusan usaha perkebunan kopi 

b. Menganalisis SWOT usaha perkebunan kopi 

c. Merumuskan pengambilan keputusan usaha perkebunan kopi 

d. Merumuskan tindak lanjut SWOT usaha perkebunan kopi  

c. Uraian Materi 

1. Pengambilan Keputusan 

Pengambilan keputusan sangat penting dalam manajemen dan merupakan tugas 

utama dari seseorang pemimpin (manajer). Pengambilan keputusan (decision 

making) diproses oleh pengambil keputusan (decision maker) yang menghasilkan 

sebuah keputusan (decision). Keputusan-keputusan ini akan menimbulkan 

aktivitas-aktivitas, sehingga proses manajemen dapat terlaksana. Keputusan akan 

menimbulkan aktivitas dan atau mengakhiri aktivitas. Secara umum, pengertian 

pengambilan keputusan telah dikemukakan oleh banyak ahli, diantaranya adalah :  

a) G. R. Terry : Mengemukakan bahwa pengambilan keputusan adalah sebagai 

pemilihan yang didasarkan kriteria tertentu atas dua atau lebih alternatif yang 

mungkin. 

b) Claude S. George, Jr : Mengatakan proses pengambilan keputusan itu 

dikerjakan oleh kebanyakan manajer berupa suatu kesadaran, kegiatan 

pemikiran yang termasuk pertimbangan, penilaian dan pemilihan diantara 

sejumlah alternatif.  

c) Horold dan Cyril O’Donnell : Mereka mengatakan bahwa pengambilan 

keputusan adalah pemilihan diantara alternatif mengenai suatu cara bertindak 

yaitu inti dari perencanaan, suatu rencana tidak dapat dikatakan tidak ada jika 

tidak ada keputusan, suatu sumber yang dapat dipercaya, petunjuk atau 

reputasi yang telah dibuat.  

d) P. Siagian : Pengambilan keputusan adalah suatu pendekatan sistematis 

terhadap suatu masalah, pengumpulan fakta dan data, penelitian yang matang 

atas alternatif dan tindakan. Bedasarkan uraian tersebut maka dapat 

disimpulkan bahwa pengambilan keputusan (decision making) adalah 

melakukan penilaian dan menjatuhkan pilihan. Keputusan ini diambil setelah 

melalui beberapa perhitungan dan pertimbangan alternatif. Sebelum pilihan 

dijatuhkan, ada beberapa tahap yang mungkin akan dilalui oleh pembuat 



keputusan. Tahapan tersebut bisa saja meliputi identifikasi masalah utama, 

menyusun alternatif yang akan dipilih dan sampai pada pengambilan 

keputusan yang terbaik. 

 
Setiap kegiatan yang dilakukan dalan organisasi itu dimaksudkan untuk 

mencapai tujuan organisasinya yang dimana diinginkan semua kegiatan itu 

dapat berjalan lancar dan tujuan dapat dicapai dengan mudah dan efisien. 

Namun, kerap kali terjadi hambatan-hambatan dalam melaksanakan kegiatan. 

Ini merupakan masalah yang harus dipecahkan oleh pimpinan organisasi. 

Pengambilan keputusan dimaksudkan untuk memecahkan masalah tersebut. 

Faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam pengambilan keputusan menurut 

Terry, yaitu :  

1) Hal-hal yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang emosional 

maupun yang rasional perlu diperhitungkan dalam pengambilan keputusan  

2) Setiap keputusan harus dapat dijadikan bahan untuk mencapai tujuan 

organisasi.  

3) Setiap keputusan jangan berorientasi pada kepentingan pribadi, tetapi 

harus lebih mementingkan kepentingan organisasi.  

4) Jarang sekali pilihan yang memuaskan, oleh karena itu buatlah alternatif - 

alternatif tandingan.  

5) Pengambilan keputusan merupakan tindakan mental dari tindakan ini 

harus diubah menjadi tindakan fisik.  

6) Pengambilan keputusan efektif membutuhkan waktu yang cukup lama.  

7) Diperlukan pengambilan keputusan yang praktis untuk mendapatkan hasil 

yang lebih baik.  

8) Setiap keputusan hendaknya dilembagakan agar diketahui keputusan itu 

benar.  

9) Setiap keputusan merupakan tindakan permulaan dari serangkaian 

kegiatan mata rantai berikutnya.  

Pengambilan keputusan dapat dilakukan secara individual atau kelompok, 

tergantung bagaimana sifat dan corak permasalahannya. Keputusan individual 



dibuat oleh seorang pemimpin sendirian, sedangkan keputusan kelompok 

dibuat sekelompok orang. Keputusan kelompok dibedakan dalam :  

1) Sekelompok pimpinan  

2) Sekelompok orang-orang bersama pimpinannya.  

3) Sekelompok orang yang mempunyai kedudukan sama dan keputusan 

kelompok.  

Keputusan yang dibuat oleh seseorang. Kebaikannya antara lain :  

1) Keputusannya cepat ditentukan atau diambil, karena tidak usah menunggu 

persetujuan dari rekan lainnya.  

2) Tidak akan terjadi pertentangan pendapat  

3) Kalau pemimpin yang mengambil keputusan itu mempunyai kemampuan 

yang tinggi dan berpengalaman yang luas dalam bidang yang akan 

diputuskan, keputusannya besar kemungkinan tepat.  

Kelemahannya antara lain :  

1) Bagaimana kepandaian dan kemampuan pimpinan tetapi pasti memiliki 

keterbatasan.  

2) Keputusan yang terlalu cepat diambil dan tidak meminta pendapat orang 

lain seringkali kurang tepat.  

3) Jika terjadi kesalahan pengambilan keputusan merupakan beban berat bagi 

pimpinan seorang diri.  

Keputusan yang dibuat oleh sekelompok orang. Kelebihannya antara lain :  

1) Hasil pemikiran beberapa orang akan saling melengkapi  

2) Pertimbangannya akan lebih matang  

3) Jika ada kesalahan pada pengambilan keputusan tersebut, beban 

ditanggung secara bersama. 

Kelemahannya antara lain :  

1) Ada kemungkinan terjadi perbedaan pendapat  

2) Biasanya memakan waktu lama dan berlarut-larut karena terjadi persen 

agan q perdebatan.  

3) Rasa tanggung jawab masing-masing berkurang, dan ada kemungkinan 

saling melemparkan tanggung jawab jika terjadi kesalahan.  

Mengenai pembuatan keputusan individual dan kelompok Siagian menyatakan 

bahwa ada 3 kekuatan yang selalu mempengaruhi suatu keputusan yang dibuat. 

Tiga kekuatan itu :  

1) Dinamika individu di dalam organisasi  

Pengaruh individu dalam organisasi sangat terasa terutama dalam hal ini 

adalah pemimpinnya. Seorang pemimpin yang mempunyai kepribadian 

yang kuat, pendidikan yang tinggi, pengalaman yang banyak akan 

memberi kesan dan pengaruh yang besar terhadap bawahannya.  

2) Dinamika kelompok orang-orang di dalam organisasi Dinamika kelompok 

mempunyai pengaruh besar, oleh karena itu pemimpin hendaknya 

mengusahakan agara kelompok lebih cepat menjadi dewasa.  

3) Dinamika lingkungan organisasi  

Pengaruh lingkungan juga memegang peranan yang cukup penting untuk 

diperhatikan. Antara organisasi dan lingkungan itu saling mempengaruhi. 



Dasar pengambilan keputusan  

1) Pengambilan Keputusan Berdasarkan Intuisi Keputusan yang diambil 

berdasarkan intuisi atau perasaan lebih bersifat subjektifyaitu mudah 

terkena sugesti, pengaruh luar, dan faktor kejiwaan lain. Sifat subjektif 

dari keputusan intuitif ini terdapat beberapa keuntungan, yaitu :  

a) Pengambilan keputusan oleh satu pihak sehingga mudah untuk 

memutuskan.  

b) Keputusan intuitif lebih tepat untuk masalah-masalah yang bersifat 

kemanusiaan.  

Pengambilan keputusan yang berdasarkan intuisi membutuhkan waktu 

yang singkat untuk masalah-masalah yang dampaknya terbatas, pada 

umumnya pengambilan keputusan yang bersifat intuitif akan memberikan 

kepuasaan. Akan tetapi, pengambilan keputusan ini sulit diukur 

kebenarannya karena kesulitan mencari pembandingnya dengan kata lain 

hal ini diakibatkan pengambilan keputusan intuitif hanya diambil oleh satu 

pihak saha sehingga hal hal yang lain sering diabaikan.  

2) Pengambilan Keputusan Rasional  

Keputusan yang bersifat rasional berkaitan dengan daya guna. Masalah-

masalah yang dihadapi merupakan masalah yang memerlukan pemecahan 

rasional. Keputusan yang dibuat berdasarkan pertimbangan rasional yang 

bersifat objektif. Dalam masyarakat, keputusan yang rasional dapat diukur 

apabila kepuasan optimal masyarakat dapat terlaksana dalam batas-batas 

nilai masyarakat yang diakui saat itu  

3) Pengembilan Keputusan Berdasarkan Fakta  

Ada yang berpendapat bahwa sebaiknya pengambilan keputusan didukung 

oleh sejumlah fakta yang memadai. Sebenarnya istilah fakta perlu 

dikaitkan dengan istilah dara dan informasi. Kumpulan fakta yang telah 

dikelompokkan secara sistematis dinamakan data. Sedangkan informasi 

adalah hasil pengolahan dari data. Dengan demikian, data harus diolah 

lebih dulu menjadi informasi yang kemudian dijadikan dasar pengambilan 

keputusan. Keputusan yang berdasarkan sejumlah fakta, data atau 

informasi yang cukup itu memang merupakan keputusan yang baik dan 

solid, namun untuk mendapatkan informasi yang cukup itu sangat sulit.  

4) Pengambilan Keputusan Berdasarkan Pengalaman  

Sering kali terjadi bahwa sebelum mengambil keputusan, pimpinan 

mengingat – ingat apakah kasus seperti ini sebelumnya pernah terjadi. 

Pengingatan semacam itu biasanya ditelusuri melalui arsip-arsip 

pengambilan keputusan yang berupa dokumentasi pengalaman-

pengalaman masa lampau. Jika ternyata permasalahan tersebut pernah 

terjadi sebelumnya, maka pimpinan tinggal melihat apakah permasalahan 

tersebut sama atau tidak dengan situasi dan kondisi saat ini. Jika masih 

sama kemudian dapat menerapkan cara yang sebelumnya itu untuk 

mengatasi masalah yang timbul. Dalam hal tersebut, pengalaman memang 

dapat dijadikan pedoman dalam menyelesaikan masalah. Keputusan yang 

berdasarkan pengalaman sangat bermanfaat bagi pengetahuan praktis. 



Pengalaman dan kemampuan untuk memperkirakan apa yang menjadi 

latar belakang masalah dan bagaimana arah penyelesaiannya sangat 

membantu dalam memudahkan pemecahan masalah.  

5) Pengambilan Keputusan Berdasarkan Wewenang  

Banyak sekali keputusan yang diambil karena wewenang (authority) yang 

dimiliki. Setiap orang yang menjadi pimpinan organisasi mempunyai 

tugas dan wewenang untuk mengambil keputusan dalam rangka 

menjalankan kegiatan demi tercapainya tujuan organisasi yang efektif dan 

efisien. Keputusan yang berdasarkan wewenang memiliki beberapa 

keuntungan. Keuntungankeuntungan tersebut antara lain : banyak 

diterimanya oleh bawahan, memiliki otensitas (otentik), dan juga karena 

didasari wewenang yang resmi maka akan lebih permanent sifatnya. 

Keputusan yang berdasarkan pada wewenang semata maka akan 

menimbulkan sifat rutin dan mengasosiasikan dengan praktik dictatorial. 

Keputusan berdasarkan wewenang kadangkala oleh pembuat keputusan 

sering melewati permasalahan yang seharusnya dipecahkan justru menjadi 

kabur atau kurang jelas. Setiap keputusan yang diambil itu merupakan 

perwujudan kebijakan yang telah digariskan.  

Oleh karena itu, analisis proses pengambilan keputusan pada hakikatnya 

sama saja dengan analisis proses kebijakan. Proses pengambilan keputusan 

meliputi :  

a) Identifikasi masalah Dalam hal ini pemimpin diharapkan mampu 

mengidentifikasikan masalah yang ada di dalam suatu organisasi.  

b) Pengumpulan dan penganalisis data Pemimpin diharapkan dapat 

mengumpulkan dan menganalisis data yang dapat membantu 

memecahkan masalah yang ada.  

c) Pembuatan alternatif alternatif-alternatif kebijakan Setelah masalah 

dirinci dengan tepat dan tersusun baik, maka perlu dipikirkan cara-

cara pemecahannya. Cara pemecahan ini hendaknya selalu diusahakan 

adanya alternatif-alternatif beserta konsekuensinya, baik positif 

maupun negatif. Oleh sebab itu, seorang pimpinan harus dapat 

mengadakan perkiraan sebaik-baiknya. Untuk mengadakan perkiraan 

dibutuhkan adanya informasi yang secukupnya dan metode perkiraan 

yang baik.  

Perkiraan itu terdiri dari berbagai macam pengertian :  

 Perkiraan dalam arti Proyeksi  

Perkiraan yang mengarah pada kecenderungan dari data yang telah 

terkumpul dan tersusun secara kronologis  

 Perkiraan dalam arti Prediksi  

Perkiraan yang dilakukan dengan menggunakan analisis sebab akibat.  

 Perkiraan dalam arti Konjeksi  



Perkiraan yang didasarkan pada kekuatan intuisi (perasaan). Intuisi 

disini sifatnya subjektif, artinya tergantung dari kemampuan 

seseorang untuk mengolah perasaan. 

d) Pemilihan salah satu alternatif terbaik Pemilihan satu alternatif yang 

dianggap paling tepat untuk memecahkan masalah tertentu dilakukan 

atas dasar pertimbangan yang matang atau rekomendasi. Dalam 

pemilihan satu alternatif dibutuhkan waktu yang lama karena hal ini 

menentukan alternative yang dipakai akan berhasil atau sebaliknya. 

e) Pelaksanaan keputusan Dalam pelaksanaan keputusan berarti seorang 

pemimpin harus mampu menerima dampak yang positif atau negatif. 

Ketika menerima dampak yang negatif, pemimpin harus juga 

mempunyai alternatif yang lain.  

f) Pemantauan dan pengevaluasian hasil pelaksanaan. Setelah keputusan 

dijalankan seharusnya pimpinan dapat mengukur dampak dari 

keputusan yang telah dibuat. 

 

2. Analisa SWOT 

Analisis SWOT merupakan metode perencanaan strategis yang 

digunakan untuk mengevaluasi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman 

dalam suatu proyek atau suatu spekulasi bisnis. Keempat faktor itulah yang 

membentuk akronim SWOT (strenghts, weakness, opportunity, dan threats).  

Menurut Kotler & Armstrong (2008:64) analisis SWOT adalah 

penilaian menyeluruh terhadap kekuatan (strengths), kelemahan 

(weaknesses), peluang (opportunities), dan ancaman (threats) suatu 

perusahaan. Analisis ini diperlukan untuk menentukan beberapa strategi yang 

ada di perusahaan. Analisis SWOT dapat diterapkan dengan cara 

menganalisis dan memilah berbagai hal yang mempengaruhi keempat 

faktornya, kemudian menerapkannya dalam gambar matrik SWOT, dimana 

aplikasinya adalah bagaimana kekuatan (strenghts) mampu mengambil 

keuntungan (advantage) dari peluang (opportunity) yang ada, bagaimana cara 

mengatasi kelemahan (weakness) yang mencegah keuntungan (advantage) 

dari peluang (opportunities) yang ada, selanjutnya bagaimana kekuatan 

(strenghts) mampu mengahadapi ancaman (threats) yang ada, dan terakhir 

adalah bagaimana cara mengatasi kelemahan (weakness) yang mampu 

membuat ancaman (threats) menjadi nyata atau menciptakan sebuah 

ancaman baru. 

Tujuan dan Manfaat Analisis SWOT  

a) Sebagai panduan bagi perusahaan untuk menyusun berbagai kebijakan 

strategis terkait rencana dan pelaksanaan di masa akan datang. Dengan 

adanya analisa ini, maka diharapkan perusahaan akan mampu memilih 

kebijakan dan rencana terbaik untuk perkembangan bisnis di masa akan 

datang.  

b) Menjadi bentuk bahan evaluasi kebijakan strategis dan sistem 

perencanaan sebuah perusahaan. Analisa SWOT akan membantu 



perusahaan dalam memikirkan berbagai upaya evaluasi kebijakan yang 

dirasa merugikan dan mana yang menguntungkan. Menetapkan berbagai 

rancangan terbaru sebagai solusi berbagai masalah yang ditemukan 

melalui evaluasi analisa SWOT tersebut.  

c) Memberikan informasi mengenai kondisi perusahaan, selanjutnya 

melalui informasi yang ada tersebut akan menjadi pedoman bagi pemilik 

perusahaan maupun perancang kebijakan untuk melakukan berbagai 

kebijakan baru sebagai solusi atas hasil analisa yang sudah ada.  

d) Memberikan tantangan ide-ide baru bagi pihak manajemen perusahaan. 

Adanya berbagai permasalahan seperti kelemahan, peluang serta 

kekuatan yang kecil ataupun ancaman dari pihak luar akan mendorong 

bagian dari manajemen perusahaan untuk menemukan berbagai ide 

kebijakan yang lebih fresh dan akan lebih efektif menjadi solusi atas 

berbagai permasalahan yang ada. 

Faktor-Faktor Analisis SWOT  

Analisis SWOT terdiri dari empat faktor, yaitu :  

a) Strenghts (kekuatan) merupakan kondisi kekuatan yang terdapat dalam 

organisasi, proyek atau konsep bisnis yang ada. Kekuatan yang dianalisis 

merupakan faktor yang terdapat dalam tubuh organisasi, proyek atau 

konsep bisnis itu sendiri.  

b) Weakness (kelemahan) merupakan kondisi kelemahan yang terdapat 

dalam organisasi, proyek atau konsep bisnis yang ada. Kelemahan yang 

dianalisis merupakan faktor yang terdapat dalam tubuh organisasi, 

proyek atau konsep bisnis itu sendiri.  

c) Opportunities (peluang) merupakan kondisi peluang berkembang di masa 

datang yang terjadi. Kondisi yang terjadi merupakan peluang dari luar 

organisasi, proyek atau konsep bisnis itu sendiri. Misalnya kompetitor, 

kebijakan pemerintah, kondisi lingkungan sekitar.  

d) Threats (ancaman) merupakan kondisi yang mengancam dari luar. 

Ancaman ini dapat mengganggu organisasi, proyek atau konsep bisnis 

itu sendiri. 

 

3. Tindak lanjut SWOT 

Pendekatan yang dilakukan untuk tindak lanjut analisa SWOT adalah 

pendekatak kuantitatif dengan menggunakan matrik 4 kuadran (SWOT – 4 K). 

Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut ini: 

a) Pembobotan faktor internal dan eksternal 

b) Mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman 

c) Menentukan nilai rating masing-masing faktor 

d) Menghitung nilai kekeuatan 

e) Rekapitulasi perhitungan dan masukkan dalam matrik 

f) Menilai posisi organisai 

g) Menentukan strategi tumbuh 



Matriks SWOT merupakan alat yang digunakan untuk menganalisis keadaan dan 

membantu pengambilan keputusan atau untuk menentukan strategi setelah 

diketahui hasil analisis SWOT. Terdapat dua matriks yang sangat terkenal yakni 

matriks SWOT-K dan SWOT 4 kuadran.  

a. Matriks SWOT –K 

 

 Strategi SO 

Strategi ini dibuat berdasarkan jalan pikiran perusahaan, yaitu dengan 

memanfaatkan seluruh kekuatan untuk merebut dan memanfaatkan 

peluang sebesar-besarnya 

 Strategi ST 

Ini adalah strategi dalam menggunakan kekuatan yang dimiliki 

perusahaan untuk mengatasi ancaman 

 Strategi WO 

Strategi ini diterapkan berdasarkan pemanfaatan peluang yang ada 

dengan cara meminimalkan kelemana yang ada 

 Strategi WT 

Strategi ini didasarkan kegiatan yang bersifat defensif dan berusaha 

meminimalkan kelemahan yang ada serta menghindari ancaman 

 

 

 

 

 

 



 

 

b. SWOT 4 kuadran  

 

 
Kuadran I (+,+) 

Posisi ini menandakan bahwa perusahaan atau organisasi Anda sedang ada 

dalam posisi yang kuat dan sudah on the track. Yang perlu Anda lakukan adalah 

melakukan ekspansi, memperbesar serta mempercepat pertumbuhan perusahaan. 

Kuadran II (+,-) 

Jika perusahaan Anda berada pada kolom ini, Anda patut waspada. Walaupun 

posisi perusahaan Anda sudah cukup bagus, tapi sejatinya Anda akan 

menghadapi tantangan ke depan. Salah satu strategi yang dapat dilakukan 

adalah diversifikasi strategi dengan mencari peluang baru yang belum 

tersentuh sebelumnya. 

Kuadran III (-,+) 

Kuadran ini mencerminkan bahwa performa perusahaan berada dibawah rata-

rata namun ada peluang yang masih terbuka. Dalam posisi ini, dibutuhkan 

keberanian untuk mengubah strategi yang selama ini dijalankan organisasi 

dikarenakan metode lama yang kemungkinan besar sudah usang. 

Kuadran IV (-,-) 

Masuk pada kuadran ini membuktikan kondisi perusahaan sudah tidak lagi 

sesuai harapan. Dalam situasi sulit seperti ini, yang Anda butuhkan adalah 

bertahan sambil mempertahankan kinerja internal agar roda organisasi tetap 

berjalan. Jangan lupa untuk berani dan cepat dalam mengambil trobosan-

trobosan baru agar yang tadinya merupakan ancaman dapat menjadi peluang 

bagi perusahaan. 

 

 

 

 

 



Ringkasan  

Pengambilan keputusan sangat penting dalam manajemen dan merupakan tugas 

utama dari seseorang pemimpin (manajer). Pengambilan keputusan (decision 

making) diproses oleh pengambil keputusan (decision maker) yang menghasilkan 

sebuah keputusan (decision). Keputusan-keputusan ini akan menimbulkan 

aktivitas-aktivitas, sehingga proses manajemen dapat terlaksana. Keputusan akan 

menimbulkan aktivitas dan atau mengakhiri aktivitas. Analisis SWOT terdiri dari 

empat faktor, yaitu : Strenghts (kekuatan) merupakan kondisi kekuatan yang 

terdapat dalam organisasi, proyek atau konsep bisnis yang ada. Kekuatan yang 

dianalisis merupakan faktor yang terdapat dalam tubuh organisasi, proyek atau 

konsep bisnis itu sendiri.  Weakness (kelemahan) merupakan kondisi kelemahan 

yang terdapat dalam organisasi, proyek atau konsep bisnis yang ada. Kelemahan 

yang dianalisis merupakan faktor yang terdapat dalam tubuh organisasi, proyek 

atau konsep bisnis itu sendiri.  Opportunities (peluang) merupakan kondisi peluang 

berkembang di masa datang yang terjadi. Kondisi yang terjadi merupakan peluang 

dari luar organisasi, proyek atau konsep bisnis itu sendiri. Misalnya kompetitor, 

kebijakan pemerintah, kondisi lingkungan sekitar. Threats (ancaman) merupakan 

kondisi yang mengancam dari luar. Ancaman ini dapat mengganggu organisasi, 

proyek atau konsep bisnis itu sendiri. Pendekatan yang dilakukan untuk tindak 

lanjut analisa SWOT adalah pendekatak kuantitatif dengan menggunakan matrik 4 

kuadran (SWOT – 4 K). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


