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ABSTRAK 

 
Tantangan bisnis bagi UMKM untuk memasuki pasar global kedepannya akan 

semakin kompleks. Upaya  mempertahankan bisnis selama masa pandemi dan pasca 

pandemi, perlu adanya strategi yang diterapkan. Salah satu UMKM yang sedang marak 

saat ini adalah usaha dengan bahan dasar kopi, bisnis coffee shop sangat banyak ditemui 

diberbagai daerah. Hal  ini  menimbulkan  persaingan  yang  ketat menuntut para 

pengusaha coffee shop untuk selalu tanggap, berinovasi agar dapat menyesuaikan diri 

dalam menghadapi persaingan merebut pangsa pasar, dengan menjamurnya kedai kopi 

yang muncul diberbagai sudut kota, Seperti yang terjadi di Kota Bandar Lampung 

khusunya pada Coffee Shop Dr.Koffie Indonesia. 

 

Rumusan masalah  dalam  penelitian  ini  adalah  Bagaimana  optimalisasi 

strategi pengembangan UMKM yang  diterapkan  Dr.Koffie Indonesia berdasarkan 

analisis SWOT sehingga mampu memperkuat  eksistensi nya di tengah persaingan 

bisnis di era pandemi ? serta Bagaimana Implementasi  etika  bisnis Islam yang 

diterapkan Dr.Koffie Indonesia? Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui 

Pengoptimalan Strategi Pengembangan UMKM yang diterapkan Dr.Koffie Indonesia 

berdasarkan analisis  SWOT dalam  menghadapi  persaingan  bisnis  sehingga  mereka  

mampu  terus bertahan  dan  mampu  memperkuat  eksistensi  nya  di  tengah  

persaingan  bisnis, bukan hanya sekedar mencari  keuntungan  duniawi  semata namun 

juga mendatangkan  keberkahan dan menjadi lebih responsif  terhadap  perubahan  

iklim  bisnis  terutama di era pandemic covid-19. Jenis penelitian ini menggunakan 

penelitian lapangan (field research), Sumber data yang  digunakan  adalah  jenis data  

primer  dan  data sekunder.  Populasi dalam  penelitian  ini  adalah  semua  orang  yang 

memiliki  keterkaitan  dengan Dr.Koffie Indonesia. Sampel yang dipilih yakni 60 orang. 

Metode pengumpulan data meliputi, observasi, wawancara, dan dokumentasi. 

Pengujian keabsahan data menggunakan teknik member check dan  triangulasi  yang  

mengutamakan  efektivitas  proses  dan  hasil  yang  diinginkan. 

 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam diagram SWOT 

diperoleh titik koordinat sumbu  X  merupakan  hasil  perhitungan faktor internal dan 

sumbu Y merupakan faktor ekternal pada posisi titik nilai positif, positif (1,80 dan 1,47) 

artinya bahwa posisi Coffee Shop Dr.Koffie Indonesia berada pada kuadran 1 yang 

menunjukkan bahwa Coffee Shop memiliki posisi yang kuat dan memiliki banyak 

peluang. Dr.Koffie Indonesia direkomendasikan untuk menerapkan strategi SO dengan 

melakukan diversifikasi inovasi pengembangan produk, melakukan riset terhadap 

kepuasan konsumen, membuat serta mengajukan proposal bisnis pada daftar list 

investor pilihan, Mengoptimalkan digital marketing terutama Franchise untuk 

memperluas kemitraan, mengikuti pameran dan kompetisi, serta membangun jaringan 

yang luas untuk meraih kemajuan secara maksimal.   

 

 

Kata  Kunci:  Optimalisasi, Strategi  pengembangan, UMKM, Coffee Shop  Dan 

Analisis SWOT 
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MOTTO 

 

يَُّها
َ
ِذيَْن  يٰٓا

َّ
َمُنوا ال

ٰ
َتْنُظرْ  اّلٰلَ  اتَُّقوا ا

ْ
ا َنْفس   َول َمْت  مَّ  َخِبْير   اّلٰلَ  ِانَّ    اّلٰلَ  َواتَُّقوا ِلَغد    َقدَّ

ْوَن  ِبَما  
ُ
 ١٨ َتْعَمل
 

“Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah 

setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok 

(akhirat). Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah maha mengetahui 

terhadap apa yang kamu kerjakan” 

(QS. Al-Hasyr [59] : 18) 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 
A. Penegasan Judul 

Adapun Skripsi ini berjudul “Optimalisasi Strategi Pengembangan UMKM 

Berdasarkan Analisis  SWOT  Dalam  Menghadapi  Persaingan  Bisnis Di  Era 

Pandemi Covid-19 di tinjau dari Etika Bisnis Islam  (Studi  Dr.koffie  Indonesia)”.  

Agar tidak  ada  kekeliruan dan kesalah pahaman dalam dalam mengartikan  

kalimat  judul  di atas, Untuk  itu  perlu  diuraikan  pengertian  dari  istilah-istilah  

judul  tersebut  sebagai  berikut : 

 

1. Optimalisasi 

Optimalisasi  berasal dari kata optimal yang berarti terbaik, tertinggi 

pengoptimalan  proses, cara, perbuatan  mengoptimalkan  (menjadikan  

paling  baik,  paling  tinggi, dan sebagainya)  pencarian nilai terbaik dari 

yang tersedia dan beberapa fungsi yang diberikan pada suatu konteks.
1
  

2. Strategi 

Strategi adalah rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai 

sasaran khusus. Maksud kata strategi dalam penelitian ini yaitu 

pengembangan UMKM  untuk memperbesar pengaruh terhadap pangsa 

pasar, baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang.
2
 

3. Usaha  Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) 

Usaha Mikro kecil dan menengah adalah jenis bisnis yang dijalankan 

dalam skala kecil hingga menengah oleh perorangan atau badan usaha 

yang bukan anak perusahaan atau cabang perusahaan besar.
3
 

 

 

                                                           
1 Winardi, Pengantar Manajemen Penjualan, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2008). 
2 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia, 

(Jakarta: Balai Pustaka, 2003) hal 964. 
3
 Arie Saputra et al., “Penentuan Kinerja Usaha Kecil Menengah ( UKM ) Coffee Shop Dengan 

Metode Data Envelopment Analysis ( DEA ) Dan Comparative Performance Index ( CPI ) ( Studi 

Kasus : 8 Coffee Shop Di Meulaboh , Aceh Barat )”, Vol. 6 No. 2 (2020), p. 185–194, (On-line),  

tersedia  di: www.jurnal.utu.ac.id/joptimalisasi (2020). 



2 
 
 

4. Analisis SWOT 

Merupakan hasil identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk 

merumuskan perencanaan strategi perusahaan, dengan memaksimalkan 

kekuatan (Strengths) dan peluang (Opportunities), namun secara 

bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (Weaknesses) dan ancaman 

(Threats).
4
 

5. Persaingan Bisnis 

Suatu usaha menjadi, memberikan yang terbaik diantara para penjual 

dalam menjalankan bisnis untuk mencapai keuntungan yang diinginkan 

dengan cara yang baik.
5
 

6. Pandemi Covid-19 

Pandemi adalah penyakit baru yang menyebar di seluruh dunia denga 

melampaui batas. Pandemidimaknai sebagai wabah yang berjangkit 

serempak di mana-mana meliputi daerah geografi yang luas. Dalam 

pengertian yang paling klasik, ketika sebuah epidemi menyebar ke 

beberapa negara atau wilayah dunia. Coronavirus 2019 (COVID-19) 

adalah penyakit menular yang disebabkan oleh sindrom pernapasan akut 

corona virus 2 (SARS-CoV-2).
6
 

7. Etika Bisnis Islam 

Merupakan suatu proses dan upaya dalam menjalankan bisnis sesuai 

dengan nilai-nilai Islam untuk mengetahui hal-hal yang benar dan yang 

salah, etika bisnis islam akan membentuk suatu kesadaran pelaku bisnis 

dalam melakukan setiap kegiatan ekonomi.
7
 

 

                                                           
4
 Fredy Rangkuti, Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis, (Jakarta: PT. Gramedia 

Pustaka Utama, n.d.). 
5 H.Fakhry Zamzam dan Havis Aravik, Etika Bisnis Islam Seni Berbisnis Keberkahan, (1st ed.) 

(Palembang: CV Budi Utama, 2020). 
6
 Eman Supriatna, Wabah Corona Virus Disease Covid 19 Dalam Pandangan Islam, Jurnal 

Sosial & Budaya Syar-i, Vol. 7 No. 6, 2020, 3. 
7
 Nurul Mubarok and Eriza Yolanda Maldina, “Strategi Pemasaran Islami”, 2017 (On-line),  

tersedia  di: http://www.pekerjadata.com/2013/11/.html (2017). 
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B. Latar Belakang 

 
Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu bagian 

penting dari perekonomian suatu negara maupun daerah, hal ini akan terus 

berkembang dan memberikan  peluang usaha yang menguntungkan bagi mereka 

yang menyukai dunia wirausaha. Usaha Mikro kecil dan menengah (UMKM) yang 

ada di negara kita ini menyumbang sekitar 60% dari PDB (Product Domestic Bruto) 

dan juga memberikan kesempatan kerja pada banyak masyarakat kita. Namun, Salah  

satu  alasan  banyaknya  UMKM  yang tidak dapat bertahan  lama  dalam  

menjalankan  kegiatan  usahanya  adalah  karena  kurang  tepatnya strategi bisnis 

yang dilakukan.
8
 Pandemi Covid-19  masih  belum  berakhir, hampir  dua  tahun 

lebih berjalan, seluruh dunia  ikut  merasakan  dampaknya  di berbagai  sektor  

terutama  sektor  ekonomi.
9
  Reaksi berantai yang diakibatkan virus ini memang 

sedemikian masif. Upaya  mempertahankan  bisnis  selama  masa pandemi dan 

pasca pandemi, perlu ada strategi yang diterapkan. Dengan melihat permasalahan 

yang dihadapi maka  dibutuhkan  suatu  strategi agar  perkembangan  UMKM  

berjalan  dengan cepat dan stabil, permasalahan yang dihadapi dapat direduksi dan 

UMKM mempunyai keunggulan yang lebih kompetitif dalam menghadapi 

persaingan  bisnis  terutama  dalam  menghadapi  perubahan  iklim  di era  pandemi  

seperti saat ini.
10

 

 

Tantangan bagi UMKM untuk memasuki pasar global yakni, pertama yang 

harus kita ketahui bahwa bisnis kedepannya akan semakin kompleks, dimana 

persaingan akan semakin ketat dan tinggi, perubahan yang sangat cepat dan dinamis 

karna kemajuan era teknologi.
11

 Suatu jenis usaha/perusahaan bisa dikatakan 

berhasil ketika ia dapat beradaptasi dengan waktu (perkembangan zaman), yang 

                                                           
8
 Kurniawan, “Pengembangan Usaha Kecil Dan Menengah (Ukm) Dengan Memamfaatkan E-

Commerce”, 2008. 
9
Satuan Tugas Penanganan COVID-19, “Situasi Virus COVID-19 Di Indonesia”, 2021 (On-

line),  tersedia  di: https://covid19.go.id/ (2021). 
10

 Mesran.dkk, “Pengembangan UMKM, Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Dalam Masa Covid-

19 Dan New Normal. In Merdeka Kreatif Di Era Pandemi Covid-19.”, 2020. 
11

 dkk Michael A. Hitt, Manajemen Strategis Menyongsong Era Persaingan Globalisasi, 

(Jakarta, 1997). 

https://www.maxmanroe.com/peluang-usaha.html
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disitu melibatkan teknologi, permintan konsumen, dan inovasi lainnya yang terus 

berkembang. perusahaan yang tidak memiliki kesiapan strategi dan mampu bersaing 

dalam menghadapi pasar global, akan tergerus dan terpinggirkan.
12

  

 

Salah satu UMKM yang sedang marak saat ini adalah usaha dengan bahan 

dasar kopi yang mana Indonesia termasuk kedalam 10 besar negara dengan 

konsumsi kopi terbesar di dunia. Berdasarkan Pusat Data dan Sistem Informasi 

Pertanian Kementerian Pertanian konsumsi kopi nasional Pada 2021,  pasokan kopi 

diprediksi mencapai 795 ribu ton dengan konsumsi 370 ribu ton, sehingga terjadi 

surplus 425 ribu ton. cSekitar 94,5% produksi kopi di Indonesia dipasok dari 

pengusaha kopi perkebunan rakyat. Adapun 81,87% produksi kopi nasional 

merupakan jenis robusta yang berasal dari sentra kopi di Sumatera Selatan, 

Lampung, Bengkulu, Jawa Timur dan Jawa Tengah.
13

  

 

Untuk saat ini di Indonesia sendiri banyak pencinta kopi yang dapat dikatakan 

telah lama  menjadi  pengkonsumsi  aktif  kopi  dan  telah  menjadi  kebiasaan  bagi  

sebagian orang, meminum secangkir kopi sudah menjadi rutinitas. Ada beberapa 

alasan yaitu mulai dari pengusir rasa kantuk, hingga menjadi penyemangat sebelum 

memulai aktifitas. Kini mengonsumsi  kopi  sudah  menjadi  lifestyle.
14

  Pada   saat  

ini bisnis coffee shop sangat banyak ditemui diberbagai daerah, hal ini menyebabkan 

konsumen mempunyai banyak opsi dalam hal memilih tempat, baik untuk sekadar 

menikmati minuman kopi maupun untuk nongkrong atau melakukan aktifitas 

lainnya seperti melakukan pertemuan-pertemuan, pada akhirnya hal ini  

menimbulkan  persaingan  yang  ketat  bagi  para  entrepreneur  yang menggeluti 

bidang tersebut, tentu hal ini menuntut para pengusaha coffee shop untuk selalu 

tanggap dan dapat menyesuaikan diri dalam menghadapi persaingan, mereka 

bersaing untuk dapat menguasai pasar, ini ditunjukkan dengan banyaknya gerai  

                                                           
12

 Hermi Sularsih et al., “Strategi UMKM Dalam Meningkatkan Pendapatan Dimasa Pandemi Covid-

19 Guna Mempertahankan Kelangsungan Usaha Di Era Revolusi Industri 4.0 (Studi Pada UMKM 

Makanan Dan Minuman Di Kabupaten Pasuruan)”, Vol. 16 No. 4 (2021), p. 763–772,. 
13

 Riski Hasanah et al., “Strategi Pemasaran Umkm Coffee Shop ( Studi Kasus Pada Coffee War, 

Kemang)”, Vol. 1 (2020), p. 514–531, (On-line),  tersedia  di: 

https://conference.upnvj.ac.id/index.php/biema/article/view/890 (2020). 
14

 Arie Saputra et al., Loc.Cit. 

https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2017/07/03/berapa-konsumsi-kopi-indonesia
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coffee shop  yang muncul baik yang bersifat lokal maupun internasional. Seperti 

yang terjadi di provinsi Lampung tepatnya di Kota Bandar Lampung. 

 

Berdasarkan  hasil  survey  peneliti  secara  langsung  kedai kopi yang  cocok  

untuk  diteliti  dengan permasalahan yang diangkat oleh penulis adalah  Dr. Koffie 

Indonesia. Karena kedai kopi tersebut  merupakan  cafeee shop  yang  cukup  

populer  di  Kota Bandar Lampung  karena menjadi  salah satu TOP 10 besar spot 

pariwisata yang ramai dikunjungi di Provinsi Lampung. Pada November 2021 

Dr.Koffie Indonesia terpilih menjadi UMKM atau Mitra binaan terbaik dari Bank 

Indonesia Provinsi Lampung. Dari beragam kedai kopi yang ada di Kota Bandar 

Lampung, dalam hal ini Dr.Koffie Indonesia mempunyai daya tarik tersendiri dalam 

hal menarik konsumen. Dr.Koffie secara langsung memiliki letak tempat yang 

sangat strategis dan  unik, Coffee Shop yang berada di Jalan Pagar Alam, Gg PU No 

44 Kedaton Bandar Lampung yang juga terkenal  sebagai  jalan  pusat oleh-oleh di 

Bandar Lampung, disana juga menyajikan tempat yang menduplikasi suasana 

pantai, selalu  ramai  dipenuhi  customers  dan  eksistensi dari  kafe  tersebut  yang  

membuat  para  customers  selalu  ingin  berkunjung.  

 

Dr.Koffie Indonesia  memiliki  Pengunjung  sebagian  besar  merupakan remaja 

hingga dewasa terbilang dari mahasiswa hingga pekerja. Selain itu, kedai kopi kelas 

menengah ini memperkenalkan beberapa jenis kopi nusantara yang dapat dinikmati, 

namun  dengan  harga  yang  terjangkau.  Hal  ini tentu membuat kebiasaan gaya 

hdup meminum kopi akan semakin meluas di semua kalangan masyarakat. Akan 

tetapi Beberapa kelemahan pelaku UMKM di Indonesia  mencakup seputar 

pemasaran, Modal dan pendanaan, Inovasi pemanfaatan teknologi informasi, 

pemakaian bahan baku, peralatan produksi, penyerapaan pemberdayaan tenaga 

kerja, rencana pengembangan usaha serta kesiapan menghadapi tantangan 

lingkungan eksternal. Begitupula yang masih dirasakan oleh sang pemilik usaha 

Dr.Koffie Indonesia. Hal itu dapat dilihat berdasarkan tabel berikut : 
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Tabel 1.1 Pendapatan Dr.Koffie 2018-2021 

 
 

Terbukti dalam dua tahun terakhir di masa pandemi Dr.Koffie Indonesia  mampu 

mengalami peningkatan pendapatan yang sangat pesat sehingga mereka bisa terus 

bertahan di masa pandemi seperti sekarang. Akan tetapi seiring  pertumbuhan  di  

Kota  Bandar Lampung sejumlah kedai kopi semakin menjamur terlebih di era 

pandemi seperti sekarang banyak pula kedai yang terpaksa harus mengalami 

kebangkrutan. Hal ini membuat Dr.Koffie Indonesia mengalami persaingan bisnis 

yang ketat di komoditi yang sama. Terlebih Dr.Koffie bukanlah satu-satunya Coffee 

Shop yang berada di daerah tersebut, Masih banyak pesaing lainnya yang menjadi 

ancaman bagi Dr.Koffie.  

 

Dr.Koffie Telah memiliki 21 Mitra bisnis aktif kedai kopi yang telah tersebar di 

seluruh Indonesia dari tahun 2019-2022 saat ini sebelumnya, ada beberapa gerai 

Franchise yang terpaksa harus gulung tikar dimasa pandemi ini karna tidak adanya 

pendapatan, terlebih dengan adanya perubahan Ekonomi Makro menyebabkan 

kenaikan harga biji kopi dan bahan makanan lainnya. Disisi lain Dr.Koffie masih 

sering mengalami Turnover karyawan dimana ini bisa menghambat proses 

berjalannya usaha. Maka perlu sekali diciptakan suatu strategi agar kedai kopi ini 

dapat memenangkan persaingan dipangsa pasar salah satunya yakni dengan 

menggunakan Analisis SWOT yang mampu meringkas keadaan organisasi saat ini 

melalui faktor internal dan eksternal dan membantu menyusun rencana di masa 

depan, dimana tujuannya untuk mempertahankan, membangun dan memanfaatkan 
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kekuatan, memperbaiki dan menghentikan kelemahan perusahaan juga 

memprioritaskan dan mengoptimalkan peluang serta melawan dan meminimalisasi 

ancaman yang dihadapi perusahaan. Berikut ini adalah daftar Coffee Shop yang ada 

di sekita Jl. Pagar Alam, Segala Mider Kota Bandar Lampung yang saling bersaing : 

 
Tabel 1.2 Daftar Pesaing Coffee Shop disekitar Dr.Koffie Indonesia 

 

Sumber: Hasil Riset Pasar  Mei 2022 
 

Pemilik Dr.Koffie Indonesia juga memiliki  arahan  konsep  bisnis  Islam.  

Dimana sang Owner menyakini  dalam berbisnis bukan hanya sekedar mencari 

keuntungan duniawi semata namun juga mendatangkan keberkahan, dengan 

berusaha untuk tidak saling menjatuhkan dan merugikan pihak manapun. Banyaknya 

pesaing kedai kopi yang menjamur ditanggapi dengan respon positif dimana rezeki 

setiap insan sudah diatur masing-masing oleh Allah SWT. Pentingnya prinsip etika 

dalam berbisnis di era modern ini akan sangat mempengaruhi citra dan 

keberlangsungan bisnis dimata konsumen jika tidak pelaku bisnis akan mudah sekali 

terseret dalam kegiatan yang dilarang sesuai syariat, mengingat bisnis saat ini 

terdapat kecenderungan yang mengabaikan nilai-nilai etika. Sesuai dengan 

fenomena-fenomena diatas  maka  peneliti  ingin  melakukan  penelitian dengan 

judul “Optimalisasi Strategi Pengembangan UMKM Berdasarkan Analisis SWOT 

Dalam Menghadapi Persaingan Bisnis Di Era Pandemi Perspektif  Etika Bisnis 

Islam (Studi Dr.koffie Indonesia)”. 
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C.  Fokus  Penelitian  

Fokus penulisan dalam penelitian kualitatif ini adalah optimalisasi strategi 

pengembangan UKM berdasarkan analisis SWOT dalam menghadapi 

persaingan bisnis di era pandemi ditinjau dari etika bisnis Islam (studi 

Dr.Koffie Indonesia). Hal ini didasarkan pada permasalahan yang ditemui 

dimana Di wilayah Kota Bandar Lampung sendiri, setidaknya telah berdiri 

sejumlah caffee Shop, bahkan disetiap sudut kota semakin hari terus ditemukan 

kedai kopi baru. Dr.Koffie Indonesia  mengalami persaingan ketat dengan 

sejumlah caffee Shop yang semakin menjamur terlebih di masa pandemi seperti 

sekarang.  

a) Pada penelitian ini peneliti memfokuskan pada strategi pengembangan 

UMKM yang meliputi Pemasaran, Sumber Daya Manusia, bidang 

Produksi, dan Pemodalan di era pandemi. 

b) Mengidentifikasi menggunakan analisis SWOT untuk mengetahui 

faktor internal dan eksternal yang terdapat di Dr.Koffie Indonesia. 

c) Meninjau implementasi etika bisnis Islam yang di terapkan oleh 

Dr.Koffie Indonesia. 

Penelitian ini akan terfokus untuk mendeskripsikan dan menjabarkan 

bagaimana pengoptimalan strategi pengembangan yang  harus dilakukan oleh 

Dr. Koffie Indonesia sehingga mereka mampu terus bertahan dan mampu 

memperkuat eksistensi nya di tengah persaingan bisnis, bukan hanya sekedar 

mencari keuntungan duniawi semata namun juga mendatangkan keberkahan 

dan menjadi lebih responsif terhadap perubahan iklim bisnis terutama di era  

pandemic covid – 19. 

 

D.  Rumusan  Masalah 

Berdasarkan  uraian  latar  belakang  penelitian,  maka  pokok  masalah  yang 

dapat  dirumuskan  adalah: 

1. Bagaimana optimalisasi strategi pengembangan UMKM yang diterapkan 

Dr.Koffie Indonesia berdasarkan analisis SWOT sehingga mampu 

memperkuat eksistensi nya di tengah persaingan bisnis di era pandemi ?  
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2. Bagaimana Implementasi etika bisnis Islam yang diterapkan Dr.Koffie 

Indonesia? 

 

E.  Tujuan  Penelitian 

1. Untuk mengetahui Pengoptimalan Strategi Pengembangan UMKM yang 

diterapkan Dr.Koffie Indonesia berdasarkan analisis SWOT dalam 

menghadapi persaingan bisnis Di Era Pandemi Covid-19.  

2. Untuk mengetahui implementasi etika yang dilakukan oleh Dr.Koffie 

Indonesia ditinjau  dari perspektif etika bisnis Islam sehingga mereka 

sadar pentingnya beretika dalam kehidupan bukan hanya sekedar mencari 

keuntungan duniawi semata namun juga mendatangkan keberkahan dalam 

berbisnis. 

 

F. Manfaat  Penelitian  

1. Secara Teoritis 

a. Sebagai bahan literasi bagi mahasiswa lingkungan Fakultas Ekonomi 

dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung, khususnya jurusan 

Ekonomi Islam. Mengenai optimalisasi strategi pengembangan 

UMKM berdasarkan analisis SWOT dalam menghadapi persaingan 

bisnis di tengah perubahan iklim yang terjadi akibat pandemi.  

b. Bagi penulis sebagai pengetahuan bentuk pengaplikasian peneliti atas 

teori yang didapatkan selama masa perkuliahan dan salah satu syarat 

untuk memperoleh gelar sarjana Ekonomi Islam di Fakultas Ekonomi 

dan Bisnis Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan 

Lampung. 

c. Bagi peneliti baru, hasil penelitian dapat diakui sebagai bahan referensi 

perpustakaan, sebagai referensi perbandingan untuk kemungkinan 

penelitian topik-topik yang bersifat melengkapi ataupun lanjutan. 

 

2. Secara Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada 

pembisnis terkait strategi pengembangan yang dapat diterapkan oleh 
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pelaku UMKM dalam mengadapi persaingan bisnis akibat perubahan iklim 

baik ditengah maupun pasca pandemi berakhir. 

 

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang relavan 

      Sebagai bahan pertimbangan dan untuk memperkaya bahan dalam 

penulisan ini, maka perlu juga menuangkan penelitian terdahulu  yang  pernah  

dilakukan menyangkut permasalahan yang penulis akan teliti saat ini. Adapun 

yang dijadikan bahan  pembandingan  yaitu  skripsi  terdahulu  yang  diangkat  

sebagai  bahan penelitian : 

1) Ramon  Hidayat  (2021) Judul  Tesis  “Analisis  Strategi Pemasaran  

Coffee  Shop  Kelokopi  dengan  SWOT  Analysis  dan  BCG”. Pokok  

permasalahan  dalam  Tesis  ini  yaitu  Coffee  Shop  Kelokopi  mengalami 

penjualan  yang  tidak  stabil  serta  turunnya  total  penjualan.  Tujuan  

dalam  penelitian Tesis  ini  yaitu  untuk  melihat  Strategi  Pemasaran  

Coffee  Shop  Kelokopi  dengan Metode  SWOT  dan  BCG.  Jenis  

penelitian  yang  dipakai  dalam  tesis  ini  adalah penelitian lapangan (field 

research) yang bersifat deskriptif Kualitatif. Teknik analisis data  yang  

digunakan  yaitu  Matriks  IFAS  (Internal  Factor  Analysis  Summary), 

Matriks  EFAS  (Eksternal  Factor  Analysis  Summary),  Matriks  IE  

(Internal Eksternal),  Matriks  SWOT  dan  Matriks  BCG.  Penelitian  ini  

menunjukkan  bahwa Analisis  Matrik  SWOT  dalam  kondisi  internal  

Coffee  Shop  Kelokopi  mempunyai kekuatan  yang  lebih  besar  

dibandingkan  dengan  faktor  kelemahan.  Dalam  kondisi Eksternal  

Coffee  Shop  Kelokopi  Batusangkar  mempunyai  peluang  yang  lebih  

besar dibandingkan  dengan  faktor  ancaman.  Analisa  Matrik  IE  

(Internal  Eksternal) menempatkan  Coffee  Shop  Kelokopi  pada  strategi  

tumbuh  dan  Membangun.  Hasil perhitungan matrik BCG dapat dilihat 

bahwa  Coffee Shop  Kelokopi dengan pesaing (Coffee Shop  Hai Coffe) 

berada di posisi  Question Mark  yang berarti bahwa posisi perusahaan 

berada dalam kondisi menghadapi pangsa pasar yang rendah dan terjadi 

kondisi  pertumbuhan  yang  tinggi.  Pada  posisi  ini  perusahaan  harus  
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menjalankan strategi  insentif,  seperti  mengembangkan  produk  baru  agar  

bisa  mengikuti  kondisi pasar yang tinggi.
15

 

  

2) Arie, Muzakkir, dkk (2020) dalam peneltiannya yang berjudul 

“Penentuan Kinerja Usaha Kecil Menengah (UKM) Coffee Shop dengan 

Metode Data Envelopment Analysis (DEA) dan Comparative Performance 

Index (CPI) (Studi Kasus: 8 Coffee Shop di Meulaboh, Aceh Barat )” 

penelitian ini untuk menentukan kinerja  adalah hal penting yang harus 

dilakukan oleh  UKM coffee shop   untuk memenangkan persaingan 

dengan  UKM  coffee  shop    lainnya.  Perhitungan  penentuan  kinerja  

menggunakan  Data  Envelopment Analysis  (DEA),  yang  mampu  

mengevaluasi  tingkat  efisiensi  relatif  sebuah  unit  coffee  shop,  dan  

yang bersifat  non-parametrik  dan  multifaktor,  baik  output  maupun  

input.  Penelitian  ini  juga  menggunakan pehitungan  penentuan  kinerja  

Comparative  Performance  Index  (CPI)  sebagai  sistem  alternatif  dalam 

pemilihan  kinerja  coffee shop.  Penelitian ini dilakukan  pada  8 unit  

coffee  shop  yang ada di Meulaboh,Aceh  Barat.  Penelitian  ini  dilakukan  

untuk  melihat  kinerja  coffee  shop  yang  masih  bertumbuh  pesat sampai 

saat ini, mengingat  sampai detik ini coffee shop semakin banyak diminati 

oleh berbagai kalangan. Atribut  dalam penentuan kinerja adalah jumlah 

pelanggan, modal, pendapatan/keuntungan, gaji, jumlah pekerja  dan  

kuesioner.  Dari  hasil  perhitungan  Data  Envelopment  Analysis  (DEA)  

semua  unit  kinerja semuanya efisiensi karena mendapatkan nilai 1 

(100%) dan pada perhitungan  Comparative Performance Index  (CPI)  

terdapat peringkat yang berbeda-beda yaitu  peringkat pertama warkop 

mae, peringkat kedua kopi  arab,  peringkat  ketiga  kupi  atjeh  ulee  

kareng,  peringkat  keempat  abudel’s  coffee  dan  bistro, peringkat  

kelima  chaplin  cafe  &  resto,  peringkat  keenam  gampong  coffee  shop  

dan  bistro,  peringkat ketujuh endatu kafe, dan peringkat kedelapan praja 

coffe.
16

 

                                                           
15 Ramon Hidayat, “Analisis Strategi Pemasaran Coffee Shop Kelokopi Dengan SWOT Analysis 

Dan Boston Consulting Group (BCG)”, (Insitut Agama Islam Negeri Batusangkar, 2021). 
16

 Arie Saputra et al., Loc.Cit. 
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3) Hasanah, Riski, Nobelson (2020) dalam penelitiannya yang berjudul 

“Strategi Pemasaran Umkm Coffee Shop ( Studi Kasus Pada Coffee War, 

Kemang)” Strategi Pemasaran pada Coffee War Kemang,  Jakarta Selatan. 

Saat ini banyak kedai kopi telah berdiri. Salah satunya adalah Coffee War. 

Tingginya permintaan dan persaingan yang  ketat  diantara  kedai  kopi  

membawa  manajemen  Coffee  War  dalam  posisi mempersiapkan  diri  

untuk  bersaing  dengan  perusahaan  lain  dibidang  usaha  yang  sama. 

Jumlah responden dalam penelitian ini sebanyak tiga puluh responden. 

Tujuan utama dari penelitian  ini  adalah  untuk  menganalisis  dan  

merumuskan  strategi  pemasaran  terbaik perusahaan  ini  berkenaan  

dengan  lingkungan  internal  dan  eksternal.  Metode  yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan matriks IFE,  matriks EFE, 

matriks IE,  matriks  SWOT,  dan  matriks  QSP.  Matriks  IFE  dan  EFE  

menunjukkan  bahwa perusahaan memiliki kondisi internal yang baik dan 

kondisi eksternal yang sedang. Matriks IE  menunjukkan  bahwa  

perusahaan  tersebut  berada  pada  posisi  tumbuh  dan  b ina.  Lima 

strategi alternatif dirumuskan dari hasil matriks SWOT dengan strategi 

prioritas pertama adalah meningkatkan kegiatan promosi.
17

 

 

4) Abu Lubaba (2018) Judul Tesis : Implementasi Etika Bisnis Islam Pada 

UMKM Wirausahawan Krupuk Tayamum Di Desa Sarirejo Kaliwungu 

Kab Kendal. Penelitian  ini  merupakan  penelitian  lapangan  (field  

research) dengan  menggunakan  pendekatan  fenomenologi.  Metode 

pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode observasi, 

wawancara  dan dokumentasi.  Kemudian  dianalisis  menggunakan analisis 

deskriptif kualitatif. Dari  hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  etika  

bisnis  yang dilakukan oleh wirausahawan di Desa Sarirejo pada umumnya 

sudah melakukan  etika  bisnis  dalam  produksi  yang  diajarkan  dalam  

Islamyaitu:  jujur,  adil,  menepati  janji,  dan  kebersihan  dalam  proses 

produksi.  Namun, sebagian masih ada yang tidak sesuai dengan etika 

                                                           
17

 Riski Hasanah et al., Loc.Cit. 
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bisnis Islam yaitu tidak jujur  dengan mencampurkan produk baru dan  

lama,  membedakan  pemebli  dan  pelanggan  dan  tidak  membersihkan 

pasir yang digunakan sebagai bahan untuk menggoreng krupuk.
18

 

 

5) Rochim shidiq (2020) dengan penelitiannya yang berjudul “Strategi 

Bersaing Dengan Metode SWOT Pada UKM Kerajinan Tas Purnama 

Tanggulangin” Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  Strategi  

Bisnis  dengan  mengidentifikasi  bidang  Produksi, Manajemen  Sumber  

Daya  Manusia,  Keuangan,  dan  Pemasaran  Usaha  itu  sendiri.  Hal  ini  

dilakukan dengan  menggunakan  Metode  Analisis  SWOT  (Strenght,  

Weakness,  Opportunity,  Threat)  pada  Usaha Kecil  dan  Menengah  

dalam  bidang  kerajinan  kulit  sehingga  mampu  bersaing.  Analisis  

SWOT  adalah analisis  yang  digunakan  untuk  mengevaluasi  peluang  

dan  ancaman  dilingkungan  bisnis  maupun kekuatan  serta  kelemahan  

yang  dimiliki  internal  perusahaan.  Penelitian  ini  menggunakan  Metode 

Kuantitatif Deskriptif dengan Teknik Indepth Interwiew (wawancara secara 

mendalam) pada Pemilik Usaha  “Toko  Purnama”  Sidoarjo  serta  

Karyawan   dan  Konsumen  Toko  Purnama  itu  sendiri.  Hasilnya 

kemudian dianalisis dengan metode Analisis SWOT yang terdiri dari 

Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan juga  Ancaman  yang  di  alami  oleh  

“Toko  Purnama”  Sidoarjo  selama  menjalankan  Usahanya  sampai 

sekarang  serta  Strategi  Usaha  ini  dalam  Bersaing  dengan  para  

Pesaingnya  yang  semakin  banyak  di Pasaran  saat  ini.  Hasil  penelitian  

menunjukkan  bahwa  Strategi  Bisnis  yang  dilakukan  oleh  “Toko 

Purnama”  yang  mencakup  bidang  Produksi,  Manajemen  Sumber  Daya  

Manusia,  Keuangan,  dan Pemsaran ini dapat berjalan lancar dan seimbang 

di tengah banyaknya para Pesaing di Pasaran saat ini. Dengan  adanya  

pesaing  tersebut  justru  menjadi  tantangan  tersendiri  bagi  pemilik  

usaha  untuk menciptakan  inovasi  untuk  mengembangkan  usahanya  dan  

sepanjang  perjalanan  usaha  “Toko Purnama”  sampai  saat  ini  belum  

                                                           
18

 Abu Lubaba, “Implementasi Etika Bisnis Islam Pada UMKM Wirausahawan Krupuk 

Tayamum Di Desa Sarirejo Kaliwungu Kab Kendal”, (Universitas Islam Negeri Walisongo 

Pascasarjana, 2018). 
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pernah  mengalami  Penurunan  melainkan  selalu  menunjukkan Kenaikan 

dalam penjualannya. Itu dikarenakan  Strategi Berdaya Saing tinggi untuk 

mempertahankan Kualitas yang ada di Toko tersebut.
19

 

 

H.   Metode  Penelitian  

1. Lokasi  Penelitian 

Penelitian  ini  adalah  penelitian  lapangan  pada  salah satu kedai kopi 

yakni,  Dr.Koffie  Indonesia di Jl.Pagar Alam  No. 73, Segala  Mider,  

Kota  Bandar  Lampung. Alasan  penulis  memilih  lokasi  penelitian  

disini  karena  Dr.Koffie Indonesia berhasil menjadi UMKM binaan 

terbaik Bank Indonesia tahun 2021 serta memiliki kriteria yang cocok 

dengan penulisan skripsi penulis dengan mendapatkan Vibes reward Juara 

1 uji cita rasa robusta Lampung oleh Dinas Perkebunan dan Perternakan 

Proinsi Lampung. 

 

2. Subjek  dan  Objek  Penelitian  

a.  Subjek 

Subjek adalah informan atau narasumber yang menjadi sumber data 

riset.
20

 Adapun yang menjadi subjeknya adalah kedua Owner Dr.Koffie 

Indonesia, staff karyawan dan para konsumen Dr.Koffie Indonesia. 

b.  Objek  

Sugiyono menyatakan bahwa, “Objek penelitian  merupakan  suatu  

atribut  atau  sifat  atau  nilai  dari  orang, objek atau kegiatan yang 

mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh  peneliti  untuk  

dipelajari dan  kemudian  ditarik kesimpulannya.
21

 Objek  yang  

dijadikan  sumber  dalam  penelitian  ini adalah  salah satu coffee shop 

di kota Bandar Lampung yaitu Dr.Koffie Indonesia. 

 

 

                                                           
19

 Rochim Sidik, “Strategi Bersaing Dengan Metode SWOT Pada UKM Kerajinan Tas Purnama 

Tanggulangin”, Vol. 1 (2020), p. 02,. 
20

 Mukhtazar, Prosedur Penelitian Pendidikan, (Yogyakarta: Absolute Media, 2020). 
21

 Ibid., hlm 45. 
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3. Populasi  dan  Sampel 

a.  Populasi  

Menurut Margono Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian.
22

 

Nawawi mengungkapkan populasi adalah keseluruhan objek penelitian 

yang terdiri dari manusia, benda-benda, hewan, tumbuh-tumbuhan, 

gejala-gejala, nilai tes, atau peristiwa-peristiwa sebagai sumber data 

yang memiliki karakteristik tertentu didalam suatu penelitian. Nazir  

menyatakan  bahwa populasi adalah kumpulan dari individu dengan 

kualitas serta ciri-ciri yang telah ditetapkan. Populasi dari penelitian ini 

yakni terdiri dari pihak internal dan Jumlah konsumen yang dipilih dari 

data penjualan per hari terbanyak saat weekend mencapai 230 seat 

pengunjung, sebagai pihak eksternal pada usaha Dr.Koffie Indonesia : 

 

 

b.  Sampel 

Sampel  adalah  sebagian  atau wakil dari  populasi  yang  

karakteristiknya  hendak diselidiki. Bila populasi besar, dan peneliti 

tidak mungkin mempelajari semua yang ada  pada  populasi,  misalnya  

karena  keterbatasan  dana,  tenaga  dan waktu,  maka  peneliti  dapat  

menggunakan  sampel  yang  diambil  dari populasi  itu.  Menurut 

Suharsimi Arikunto menjelaskan apabila subjeknya lebih dari 100 

orang dapat diambil 10-15% atau 20-25%.
23

 Dalam menentukan sampel 

penelitian ini, peneliti mengambil 25% sehingga 25% x 240 = 60% 

yang berarti 60 orang. Besar sampel yang kecil namun representatif 

jauh lebih baik, dibanding jumlah sampel yang banyak  namun biasa.
24

  

Pada penelitian ini peneliti  menggunakan  teknik purposive   

sampling, dimana pengambilan sampling responden diambil  

                                                           
22

 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2017). 
23 Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2012). 
24 David Kline, metodologi penelitian Riset, (Jakarta : Angkasa, 2011). 

No Nama  Jumlah  

1 Pemilik Usaha 2 Orang 

2 Staff Karyawan 8 Orang 

3 Konsumen 230 Orang 

Total 240 Orang 
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berdasarkan  pada ciri-ciri  atau  sifat -sifat  khusus. Dalam penelitian 

ini peneliti mengambil sampel sesuai kriteria yakni : 

1) Perwakilan Pihak Internal yang ada didalam perusahaan. 

2) Konsumen sebagai Pihak Eksternal, Dr.Koffie yang memiliki 

intensitas berkunjung minimal sekali di setiap bulannya.   

Maka  besar sampel yang dipilih yakni sebesar 60 orang  yang  

terdiri dari dua orang owner, delapan staf karyawan (Perwakilan 

Internal) dan 50 (Perwakilan Eksternal) dari pelanggan setia Dr.Koffie 

Indonesia.  

 

4.  Sumber  Data  

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua jenis data yaitu : 

a.  Data primer adalah  Data yang diperoleh secara langsung melalui 

wawancara terhadap para informan, dapat berbentuk opini subjek 

secara individual atau kelompok dan hasil observasi terhadap 

karakteristik benda (fisik), kejadian, kegiatan dan hasil pengujian 

tertentu.
25

 Dalam  penelitian  ini,  data  primer  diperoleh  dari 

Dr.Koffie Indonesia yaitu dari hasil wawancara dari sejumlah 

pertanyaan  terhadap  pihak  pimpinan  dan karyawan  yang  

berkaitan  dengan  proses strategi pengembangan UKM, serta 

konsumen setia Coffee Shop Dr.Koffie Indonesia. 

b.  Data sekunder adalah  Data sekunder (secondary  data) adalah 

data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui 

media perantara (dihasilkan dari pihak lainnya) atau digunakan 

oleh lembaga lainya yang bukan merupakan pengolahanya, tetapi 

dapat dimanfaatkan dalam suatu penelitaian tertentu. Data 

sekunder diperoleh dari reverensi buku, hasil penelitian,  jurnal,  

artikel,  dan  bentuk-bentuk  lain  yang  berhubungan  dengan 

kebutuhan penelitian ini.
26

 Data sekunder juga dihasilkan dari 

dokumen-dokumen yang ada  pada  Dr.Koffie Indonesia  yang  

                                                           
25

 Rosady Ruslan, Metode Penelitian Public Relations Dan Komunikasi, (Jakarta: PT. Gramedia 

Pustaka Utama, 2017). 
26

 Ibid. 
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berkaitan  dengan  masalah  yang  diteliti  yaitu mengenai strategi 

pengembangan UKM yang digunakan pada Dr.Koffie Indonesia. 

 

5.  Metode  Pengumpulan Data 

Untuk mendapatkan data yang benar-benar mendukung penelitian, 

penulis menggunakan teknik pengumpulan data antara lain: 

a. Observasi  yaitu  penulis  mengadakan  pengamatan  secara  

langsung  di lapangan tentang masalah yang diteliti. 

b. Wawancara  yaitu  penulis  mengadakan  wawancara  secara  

langsung ataupun tidak langsung melalui Via telfon/Vidio Call 

kepada  pihak  Dr.Koffie Indonesia  di  lapangan  tentang  masalah  

yang diteliti. wawancara  dilakukan langsu dengan memakai alat 

bantu recorder, kamera dan field note. 

c. Dokumentasi ditujukan untuk memperoleh data langsung dari 

tempat penelitian meliputi buku-buku relevan, peraturan-peraturan, 

laporan kegiatan, foto-foto, film dokumenter dan data yang relavan 

dengan penelitian ini. Berisi tentang pristiwa yang sudah lalu, 

dokumen bisa berupa tulisan, gambar atau karya-karya 

monumental. Dokumentasi juga dapat menguatkan atau 

melengkapi sebuah penelitian yang menggunakan metode 

kualitatif deskriptif. 

 

6.  Analisis  Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam  penelitian ini adalah 

analisis SWOT. Analisis  SWOT  adalah  alat  yang  dipakai  dalam  

menyusun faktor-faktor strategis perusahaan. SWOT bisa 

menggambarkan  secara jelas (peluang ancaman) eksternal yang 

dihadapi  perusahaan dan disesuaikan dengan (kekuatan kelemahan) 

internal yang dimilikinya. Hasil penelitian ini akan dianalisis 

menggunakan alat analisis SWOT selain itu juga menggunakan analisis 

deskriptif kualitatif. Analisis  deskriptif  kualitatif merupakan analisis 

data (berbentuk angka  dan tidak  berbentuk angka). Data tersebut 

mempunyai peran untuk menjelaskan secara deskriptif  suatu  masalah.  
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Dalam  hal  ini  dengan  cara  memaparkan  informasi informasi akurat 

yang diperoleh dari Coffee Shop Dr.Koffie Indonesia. 

a. Analisis Deskriptif Kualitatif 

Analisis deskriptif ini digunakan untuk menganalisa pada 

aspek pemasaran. Kelayakan pengembangan usaha pada aspek 

pemasaran dapat diketahui melalui: Bidang Pemasaran, Sumber 

Daya Manusia, bidang Produksi, dan Pemodalan di era pandemi. 

 

b. Analisis SWOT  

Analisis SWOT dilakukan untuk mengetahui kondisi suatu 

usaha secara riil pada saat dilakukan identifikasi dan analisis. 

Setelah berhasil dilakukan identifikasi terhadap faktor internal dan 

eksternal yang dimiliki Coffee Shop, maka dilanjutkan dengan 

melakukan pemetaan posisi organisasi melalui perhitungan nilai 

IFAS dan EFAS. Perhitungan nilai IFAS dan EFAS ini akan 

memberikan informasi posisi Coffee Shop pada saat itu dan strategi 

apa yang harus dijalankan perusahaan dimasa depan. Selain itu, 

perlu dilakukan matrik SWOT untuk mengetahui rencana tindakan 

yang akan dan perlu dilakukan perusahaan.  

Mengingat bahwa analisis SWOT harus dilakukan secara 

berkala guna mengetahui perkembangan suatu usaha dari waktu ke 

waktu, begitu juga dengan strategi yang digunakan perusahaan 

juga harus dilakukan evaluasi untuk dilakukan perbaikan apabila 

dinilai sudah tidak sesuai dengan kondisi internal dan eksternal 

perusahaan.
27

 

 

7.  Teknik Penjamin Keabsahan Data 

 
  Untuk  menjamin  keabsahan  data  dalam  penelitian  ini,  maka  

peneliti menggunakan: 

                                                           
27 Andi Rahman Slamet Riyanto, Muh Nur, Analisis SWOT Sebagai Penyusunan Strategi Organisasi, 

(Madiun: Bintang Pustaka Madani, 2021). 
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1. Member check yaitunya proses pengecekan  kembali  data  yang  

telah  dikumpulkan  dengan  menilai apakah data yang 

diperoleh atau dikumpulkan tersebut cukup baik atau relevan 

untuk diperoses dan diolah lanjut. Akan tetapi data yang tidak 

relevan akan dikesampingkan. 

2.  Teknik  triangulasi.  yaitu  menguji  kredibilitas  sebagai  

pengecekan  data  dari berbagai  sumber, cara,  dan  waktu. 

triangulasi  dibagi  menjadi tiga,  antara  lain sebagai berikut: 

a. Triangulasi  sumber,  menguji  kredibilitas  data  dilakukan  

dengan  cara mengecek data yang telah diperoleh melalui 

beberapa sumber. 

b. Triangulasi  teknik,  menguji  kredibilitas  data  dilakukan  

dengan  cara mengecek data kepada sumber yang sama 

dengan teknik yang berbeda.  

c.  Triangulasi  waktu,  waktu  juga  sering  mempengaruhi  

kredibilitas  data. Pengambilan data harus disesusikan 

dengan kondisi narasumber.
28

 

 Dalam penelitian ini penulis menggunakan trianggulasi sumber, 

dengan arti peneliti membandingkan  informasi yang diperoleh dari satu 

sumber dengan sumber  lain. Adapun informasi  yang dibandingkan  

adalah  informasi  dari Owner Dr.Koffie Indonesia, Manager, 

Karyawan dan Konsumen Dr.Koffie Indonesia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
28 Sugiyono, Loc.Cit. 
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I. Sistematika Pembahasan 

 
Dalam mempermudah pembahasan penelitian ini, maka penulis akan 

membagi ke dalam lima bab yang berbentuk narasi atau uraian dan tentunya 

saling berkaitan antara satu bab dengan bab lainnya.  

 

BAB I: Pendahuluan terdiri dari Penegasan Judul, Latar Belakang Masalah, 

Fokus Dan Sub-Fokus Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, 

Manfaat Penelitian, Kajian Penelitian Terdahulu, Metode Penelitian, 

Sistematika Pembahasan, dan Kerangka Berfikir. 

 

BAB II: Landasan Teori yang meliputi: Strategi Pengembangan Usaha, 

Analisis SWOT, dan Etika Bisnis Islam.  

 

BAB III: Deskripsi Objek Penelitian terdiri dari Gambaran Umum Dr.Koffie 

Indonesia dan Upaya Strategi Pengembangan Coffee Shop Dr.Koffie 

Indonesia 

 

BAB IV: Optimalisasi strategi pengembangan UMKM berdasarkan Analisis  

Faktor  Internal  dan  Eksternal  Metode  SWOT  Pada Dr.Koffie Indonesia 

dan Implementasi Etika Bisnis Islam yang diterapkan Dr. Koffie Indonesia.  

 
BAB V: Penutup sebagai akhir dari penelitian yang berisi kesimpulan dan 

rekomendasi dari hasil temuan penelitian yang sudah dilaksanakan peneliti. 

Kemudian pada bagian akhir skripsi berisi daftar pustaka yang menjadi 

referensi dalam penelitian skripsi, serta lampiran-lampiran selama 

melakukan penelitian 
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J. Kerangka Berfikir 

 

 

  

Visi dan Misi 

Dr.Koffie Indonesia 

Variabel X 

Optimalisasi  

Pengembangan UMKM  

 

1. Bidang Pemasaran 

2. Sumber Daya Manusia 

3. Bidang Produksi 

4. Pemodalan 

Mengidentifikasi 

melalui Analisis SWOT 

 

1. Faktor Internal  

2. Faktor Eksternal 

Variabel Y 

Persaingan Bisnis  

Di Era Pandemi 

 

1. Daya Saing  Kualitas 

2. Daya Saing  Harga 

3. Daya Saing  Marketing 

4. Daya Saing  Jaringan  

Kerja (Networking) 

 

Implementasi  

Etika Bisnis Islam 

 

a. Prinsip Ketauhidan 

b. Prinsip Keseimbangan 

c. Prinsip Kebajikan dan kejujuran 

d. Prinsip kehendak bebas 

e. Prinsip tanggung jawab 



22 
 

  



23  

 

BAB II 
LANDASAN TEORI 

 

A. Optimalisasi 

1. Pengertian Optimalisasi 

Optimalisasi  adalah  hasil  yang  dicapai  sesuai  dengan  keinginan,  jadi 

optimalisasi merupakan pencapaian hasil sesuai harapan secara efektif dan 

efisien. Menurut Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia optimalisasi berasal dari 

kata optimal yang berarti terbaik, tertinggi pengoptimalan  proses, cara, 

perbuatan  mengoptimalkan  (menjadikan  paling  baik,  paling  tinggi, dan 

sebagainya) sehingga optimalisasi adalah suatu tindakan, proses, atau 

metodologi untuk membuat sesuatu (sebagai sebuah desain, sistem, atau 

keputusan) menjadi lebih/sepenuhnya  sempurna,  fungsional,  atau  lebih  

efektif.
29

 

Optimalisasi  banyak  juga  diartikan  sebagai  ukuran  dimana  semua 

kebutuhan  dapat  dipenuhi  dari  kegiatan-kegiatan  yang  dilaksanakan.  

Menurut Winardi optimalisasi  adalah  ukuran  yang  menyebabkan  

tercapainya tujuan.
30

 Secara umum optimalisasi adalah pencarian nilai terbaik 

dari yang tersedia dari beberapa fungsi yang diberikan pada suatu konteks. 

Dalam hal ini adalah menjadikan strategi pengembangan UMKM Coffee Shop 

Dr.Koffie Indonesia terlaksana dengan sesuai tujuan visi misi yang telah 

ditetapkan. 

 

B. Stretegi Pengembangan UMKM 

1.  Strategi Pengembangan UMKM 

a. Strategi 
Menurut Learned, Christensen, Andrews, dan Guth, Strategi merupakan alat 

untuk menciptakan keunggulan bersaing. Dengan demikian salah satu fokus 

strategi adalah memutuskan apakah bisnis tersebut  harus ada atau tidak ada.
31

 

                                                           
29 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia, 

(Jakarta: Balai Pustaka, 2008). 
30 Winardi, Loc.Cit. 
31

F Rangkuti, Analisis SWOT: Teknik Membedah Kasus Bisnis., (Jakarta: PT Gramedia, 1997). 
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b. Pengembangan Usaha 

Pengembangan dapat diartikan sebagai suatu usaha untuk meningkatkan 

kemampuan konseptual, teoritis, teknis dan moral individu sesuai dengan 

kebutuhan pekerjaan atau jabatan melalui pendidikan atau pelatihan. 

menurut Indikator keberhasilan atau perkembangan suatu usaha dapat dilihat 

dari adanya peningkatan produksi, peningkatan  jumlah  tenaga  kerja,  serta  

adanya  peningkatan  jumlah penjualan atau omset penjualan. Menurut 

Anoraga, pengembangan  usaha adalah upaya  untuk  meningkatkan  kerja  

saat  ini  dan  masa  depan  dengan memfasilitasi perluasan usaha, 

peningkatan kualitas dan kuantitas produksi dari  kegiatan  ekonomi,  dan  

menggerakan pikiran  serta  energi  untuk mencapai tujuan tertentu.
32

  

c. UMKM 

Sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Usaha Mikro Kecil dan Menengah 

Nomor 20 Tahun 2008. Pengertian Usaha Mikro Kecil dan Menengah 

(UMKM) adalah sebagai berikut : 

1) Usaha Mikro Adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau 

usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana 

diatur dalam Undang-Undang ini. 

2) Usaha Kecil Adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang 

dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan 

merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang 

dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak 

langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi krieria 

usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. 

3) Usaha Menengah Adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, 

yang dilakukan oleh seorang perseorangan atau badan usha yang bukan 

merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, 

dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung 

dengan Usaha kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih 

                                                           
32

S Muhammad, Strategi Pemerintah: Manajemen Organisasi Publik, (Jakarta: Erlangga, 2013). 
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atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang- 

Undang ini. 

4) Usaha Besar Adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh 

badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan 

tahunan lebih besar dari usaha menengah yang meliputi usaha nasional 

milik kriteria atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang 

melakukan kegiatan ekonomi di indonesia.33  

Pemerintah telah menyelesaikan 49 peraturan pelaksana dari Undang-

undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang UU Cipta kerja. Salah satu dari 49 

peraturan pelaksana tersebut adalah peraturan pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 

tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koprasi dan Usaha 

Mikro, Kecil, dan Menengah (PP UMKM). UU Cipta Kerja telah mengubah 

beberapa ketentuan yang ada berlaku di Undang-undang nomor 20 Tahun 2008 

tentang Usaha Mikro, Kecil, dan menengah (UU UMKM). Salah satu ketentuan 

yang diubah adalah mengenai kriteria dari UMKM itu sendiri. Pada pasal 35-36 

PP UMKM diatur pengelompokkan UMKM didasarkan atas modal usaha atau 

hasil penjualan tahunan. Kriteria modal usaha digunakan untuk pengelompokkan 

UMKM yang baru ingin didirikan setelah PP UMKM berlaku. Sementara kriteria 

penjualan tahunan digunakan untuk pengelompokkan UMKM yang telah ada 

sebelum PP ini berlaku.
34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
33

T. S. Agustina, Kewirausahaan (Teori Dan Penerapan Pada Wirausaha Dan UKM Di 

Indonesia), (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015). 
34

E. S. Susilo, “Strategi Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Privinsi Daerah 

Istimewa Yogyakarta”, Vol. 2 (2011), p. 1,. 
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 Tabel 2.1 Kriteria Usaha Mikro Kecil dan Menengah 

dalam Pasal 7 Undang- Undang UMKM Nomor 11 tahun  2021 

Jenis Usaha Kriteria 

 

 

Usaha Mikro 

Memiliki modal bersih paling banyak Rp.1 Milyar tidak 

termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. 

Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak 

Rp. 2 Milyar. 

 

 

Usaha Kecil 

Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 1 Milyar sampai paling 

banyak Rp. 5 Milyar tidak termasuk tanah dan bangunan 

tempatusaha. 

Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari  

Rp. 2 Milyar sampai dengan paling banyak Rp. 15 Milyar. 

 

 

Usaha Menengah 

Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.5 Milyar sampai 

dengan paling banyak Rp. 10 Milyar tidak termasuk tanah 

danbangunan tempat usaha;  

Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.15 Milyar 

sampai dengan paling banyak Rp.50 Milyar. 

Sumber : Kemenkopukm.go.id, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 

Tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koprasi dan Usaha 

Mikro, Kecil, dan Menengah (PP UMKM)  

 

Dalam pasal 14 UU No. 9 tahun 1995 tentang Usaha Kecil, dirumuskan 

bahwa “Pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat melakukan pembinaan dan 

pengembangan usaha kecil dibidang produksi dan pengolahan, pemasaran, 

sumber daya manusia dan tekhnologi. Disebutkan lebih lanjut dalam pasa 15 dan 

16 UU tentang Usaha kecil, bahwa pemerintah, dunia usaha dan masyarakat 

melakukan pembinaan dan pengembangan dalam bidang produksi dan 

pengolahan dengan : 

a. Meningkatkan kemampuan manajemen serta teknik produksi dan 

pengolahan 

b. Meningkatkan kemampuan rancang bangun dan perekayasa 

c. Memberikan kemudahan dalam pengadaan sarana dan prasarana 

produksi dan pengolahan, bahan baku, bahan penolong dan kemasan. 
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Dalam pasal 17 UU tentang Usaha kecil dirumuskan langkah- langkah tentang 

pembinaan dan pengembangan dibidang sumber daya manusia, dengan langkah-

langkah sebagai berikut : 

a. Memasyarakatkan dan membudayakan kewirausahaan 

b. Meningkatkan ketrampilan teknis dan manajerial  

c. Membentuk dan mengembangkan lembaga pendidikan, pelatihan dan 

konsultan Usaha Kecil  

d. Menyediakan tenaga penyuluh dan konsultan usaha kecil. 

 

2. Tahapan Strategi Pengembangan 

 Tahapan  strategi dibagi menjadi tiga tahap, yakni tahap perumusan 

strategi, tahap pelaksanaan strategi, dan tahap evaluasi. 

a) Tahap Perumusan 

Kegiatan yang dilakukan adalah melakukan kajian terhadap posisi 

organisasi untuk selanjutnya diputuskan rumusan strategi yang akan 

dilakukan sesuai dengan hasil kajian tersebut. Detailnya adalah 

mengembangkan visi dan misi, mnegidentifikasi posisi (peluang dan 

ancaman, kekuatan dan kelemahan), menetapkan tujuan jangka panjang, 

merumuskan sejumlah strategi alternatif, dan memilih strategi terbaik 

untuk digunakan . 

1) Pernyataan Visi, Misi, dan Tujuan 

Pernyataan visi adalah upaya menjawab pertanyaan “Mau mejadi 

seperti apakah usaha ini?”. Rumusan visi merupakan langkah pertama 

dalam perencanaan strategis. Adapun tujuan merupakan hasil tertentu 

yang ingin dicapai oleh organisasi/perusahaan dalam memenuhi 

misinya dalam jangka waktu lebih dari satu tahun. 

2) Analisis Internal dan Eksternal 

Untuk merumuskan langkah-langkah strategis membutuhkan 

kajian atau audit yang merupakan kondisi perusahaan yang harus 

dipertimbangkan dalam menentukan alternatif strategi. Kajian dibagi 

menjadi dua, yaitu internal dan eksternal. Kajian internal yaitu 

seperangkat fakta kekuatan  dan kelemahan yang dimiliki, sedangkan 
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kajian eksternal  yaitu seperangkat fakta yang datang dari luar yang  

kemungkinan akan berdampak pada upaya pencapaian tujuan. 

Adapun beberapa cara   untuk   melakukan   analisis terhadap faktor 

eksternal dan internal, antara lain sebagai berikut : 

a) Matrik Evaluasi Faktor Internal 

b) Matrik Evaluasi Faktor Esternal 

c) Matrik Profit Kompetensi 

d) Matrik Internal dan Eksternal 

e) Matrik SWOT Sebagai alat untuk menganalisis secara komprehensif 

antara kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dan masing-

masing mengeluarkan strategi alternative alternative untuk masing-

masing relasi.
35

 

b)  Tahapan Implementasi 

    Tahapan ini berkiatan dengan pelaksanaan strategi yang didalamnya 

adalah menyelenggarakan alokasi sumber daya, mengatur waktu 

pelaksanaan, dan membagi tugas antar unit yang ada. Detailnya adalah 

menetapkan sasaran tahunan, menetapkan kebijakan, memotivasi 

karyawan, mengalokasi sumber daya, mengembangkan budaya yang 

mendukung strategi       dan menentukan struktur organisasi yang efektif.  

c) Tahapan Evaluasi 

Pada dasarnya, mengevaluasi strategi juga berarti mengevaluasi 

kinerja karena antara keduanya saling berkaitan. Visheh Pathak 

berpendapat bahwa kinerja sangat berkaitan dengan strategi karena 

kinerja adalah hasil tindakan, sedangkan tindakan yang dilakukan 

merupakan strategi yang dipilih. Pengukuran kinerja adalah pekerjaan 

penting bagi sementara pihak bisa dikategorikan sebagai bagian dari 

penyelesaian permasalahan. Oleh sebab itu, penting untuk mengetahui 

lebih dalam tentang pengukuran kinerja dan perkembangannya agar 

dapat memilih alat ukur yang tepat untuk strategi yang akan diterapkan.
36

  

                                                           
35 R. F. Susilawati, Strategi Dan Kebijakan Pengembangan UMKM, (Bandung: PT Refika 

Aditama, 2016). 
36

 Ibid. 
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3. Indikator Pengembangan Usaha 

Pada tahap awal sebelum memulai membuat sebuah konsep perencanaan 

pengembangan usaha kecil, baik para pemilik usaha kecil  ini melakukan 

identifikasi terhadap usahanya, yang secara garis besar meliputi kekuatan yang 

dimiliki, kelemahan atau kendala apa yang dihadapi, peluang apa yang muncul 

yang bisa diamati, serta ancaman apa yang bisa menghambat perkembangan usaha. 

Pengembangan usaha merupakan sebuah proses tahapan dari suatu kegiatan atau 

usaha yang dilakukan oleh pengusaha dalam mengelola sumber daya yang ada 

secara maksimal agar dapat mengembangkan atau meningkatkan usahanya yang 

dapat diukur dari jumlah profit yang semakin meningkat, Jumlah tenaga kerja yang 

bertambah, perluasan skala usaha, perluasan pangsa pasar, mempunyai akses modal 

yang luas baik terhadap lembaga keuangan bank maupun non bank. Adapun 

indikator pengembangan usaha adalah sebagai berikut :
37

 

a) Pemasaran,  

Pemasaran merupakan suatu kegiatan suatu kegiatan memenuhi kebutuhan 

konsumen, memproduksi barang dan jasa sesuai kebutuhan konsumen, 

menentukan tingkat harga, memberikan pelayanan yang baik, menawarkan 

dan mendistribusikan produk hingga sampai ke konsumen. Strategi 

pemasaran merupakan faktor penting dalam menentukan strategi perusahaan 

dalam  memasarkan  produknya  agar  dikenal  oleh  Masyarakat  sehingga  

mereka  akan mengenal  kualitas  dari  produk  yang  ditawarkan  dan  pada  

akhirnya  masyarakan  akan membeli produk-produk tersebut. Mencakup : 

1. Pasar mana yang bisa dimasuki 

2. Produk baru apa yang bisa dikembangkan 

3. Tempat dan strategi apa yang bisa dilakukan untuk mengenalkan 

produk 

4. Berapa harga yang seharusnya ditetapkan untuk dapat 

bersaing dengan usaha yang sejenis 

5. Pihak-pihak mana saja yang bisa diajak kerjasama untuk 

memasarkan produk 

                                                           
37 Sudantoko P. A, Koperasi, Kewirausahaan Dan Usaha Kecil, (Bandung: PT Raja Grafindo 

Persada, 2017). 
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b) Sumber daya manusia, dalam kelompok, organisasi, atau 

perusahaan, yang terdiri dari bermacam individu yang masing-masing 

individu memiliki keahlian  dan keunggulan  yang  berbeda  satu  

dengan  lainnya.  Potensi  dan keunggulan  tersebut,  yang  berbeda  

antara  satu  individu  dengan  individu lainnya yang jika dikelola 

dengan baik merupakan suatu potensi yang akan memberikan  

keuntungan  terhadap  organisasi  tersebut, mencakup : 

1. Bekal ketrampilan apa yang perlu dikembangkan 

2. Pihak mana yang bisa diajak kerjasama untuk menambah 

ketrampilan, baik karyawan maupun pimpinan/pemilik 

3. Berapa tambahan pegawai yang diperlukan 

4. Upaya-upaya apa yang akan dilakukan untuk 

meningkatkan   kesejahteraan pegawai. 

 

Menurut Ardiana, indikator untuk menentukan kualitas sumber daya 

manusia :
38

 

1. Pengetahuan  (knowledge),  berkaitan  dengan  pengetahuan  

individu termasuk  manajemen  bisnis,  pengetahuan  produk  atau  

layanan  jasa, pengetahuan konsumen, promosi penjualan dan 

strategi pemasaran. 

2. Keterampilan  (skill),  yang  berkaitan  dengan  keterampilan  

produksi,  komunikasi,  kolaborasi,  pemantauan,  keuangan,  dan  

keterampilan administrasi. 

3. Kemampuan  (ability),  hal  ini  berkaitan  dengan  kemampuan  

individu untuk menjalankan usaha, mengambil keputusan, 

memimpin, mengelola, berinovasi, mengubah situasi dan 

mengubah lingkungan bisnis. 

 

c)  Bidang Produksi, Ketika produsen akan memproduksi  suattu  barang/jasa,  

maka  salah  satu  hal  yang harus  dipikirkan  yaitu  bahan  baku.  Karena  

jika  bahan  baku tersedia  dengan  baik,  maka  produksi  akan  berjalan  

                                                           
38 Shinta Ratnawati. Atmaja, Hanung Eka, “Pentingnya Manajemen Sumber Daya Manusia 

Untuk Meningkatkan Usaha Kecil Menengah,” (Bandung: PT Dunia Pustaka Jaya, 2019). 
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dengan lancar, jika sebaliknya maka akan menghambat jalannya suatu 

produksi.
39

 Maka hal yang perlu diperhatikan mencakup : 

1. Dari bahan baku yang ada, bisakah dibuat produk lain,   

dan kapan akan dilaksanakan 

2. Berapa banyak produksi yang akan dibuat dimasa datang 

3. Kapan dibutuhkan menambah pembelian peralatan produksi 

4. Berapa banyak persediaan yang mencukupi kebutuhan 

tanpa berlebihan 

 

d) Bidang Permodalan, meliputi : 

1. Kapan diperlukan tambahan modal dan seberapa besarnya 

2. Dimana akan dapat diperoleh tambahan modal 

3. Siapa yang perlu dihubungi, yang dapat membantu permodalan. 

Menurut  Riyanto pengertian  modal  usaha  sebagai  ikhtisar neraca  

suatu  perusahaan  yang  menggunakan  modal  konkrit  dan  modal abstrak. 

Modal konkrit dimaksudkan sebagai modal aktif sedangkan modal abstrak  

dimaksudkan  sebagai  modal  pasif.  Menurut  Mardiyanto modal dapat 

dikelompokkan menjadi: 

a.  Modal Sendiri 

Mardiyanto  mengatakan  bahwa  modal  sendiri  adalah  modal yang  

diperoleh  dari  pemilik  usaha  itu  sendiri.  Modal  sendiri  terdiri dari 

tabungan, sumbangan, hibah, sudara, dan lain sebagainya. Kelebihan 

modal sendiri adalah: 

 1) Tidak  ada  biaya  bunga  atau  biaya  administrasi  sehingga  tidak 

menjadi beban perusahaan; 

2) Tidak  tergantung  pada  pihak  lain,  artinya  dana  diperoleh  dari 

setoran pemilik modal; 

3) Tidak memerlukan persyaratan yang rumit dan memakan waktu 

yang relatif lama; 

4) Tidak  ada  keharusan  pengembalian  modal,  artinya  modal  yang 

ditanamkan pemilik akan tertanam  lama dan tidak ada  masalah 

                                                           
39 Ika Yunia Faizia, Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-Syari’ah, (Jakarta: 

Prenadamedia Group, 2020). 
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seandainya pemilik modal mau mengalihkan ke pihak lain. 

Kekurangan modal sendiri adalah: 

1) Jumlah  terbatas,  artinya  modal  yang  dimiliki  tergantung 

kekayaan pemilik yang terbatas. 

2) Kurang motivasi pemilik karena tidak menggunakan modal 

dari kekayaan sendiri. 

 

b.  Modal Asing (Pinjaman) 

Modal  asing  atau  pinjaman  adalah  modal  yang  biasanya diperoleh 

dari luar perusahaan  dan dari pinjaman. Keuntungan modal pinjaman  

adalah  jumlahnya  yang  tidak  terbatas.  Disamping  itu, dengan  

menggunakan  modal pinjaman  biasanya timbul  motivasi dari pihak 

manajemen untuk mengerjakan usaha dengan sungguh-sungguh. Sumber 

dana dari modal asing dapat diperoleh dari: 

1) Pinjaman  dari  dunia  perbankan,  baik  dari  swasta, 

pemerintah,maupun asing; 

2) Pinjaman dari lembaga keuangan seperti perusahaan pegadaian, 

modal  ventura,  asuransi  leasing,  dana  pensiun,  koperasi  atau 

lembaga pembiayaan lainnya; 

3)  Pinjaman dari perusahaan non keuangan.  

 

4. Pentingnya Strategi Pengembangan 

Menurut M.J Morris ada beberapa alasan diterapkannya strategi 

pengembangan bagi perusahaan, diantaranya adalah : 

a. Meningkatkan keamanan bagi perusahaan dengan cara membuatnya 

lebih besar 

b. Menguji dan membuktikan ide-ide manajemen dan produksi 

c. Kepuasan pribadi dengan melihat perusahaan yang sedang tumbuh 

d. Memberi prospek karir pada para staff dan SDM unggul lainnya 

e. Menjembatani keunggulan-keunggulan teknis dengan bidang-bidang 

khusus.
40
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C. Coffee Shop 

Coffee Shop  atau kedai kopi pertama di  dunia tercatat pada tahun 1475,Kedai 

kopi ini bernama Kiva Han yang berada di Kota Konstantinopel Negara Turki.  

Kedai  kopi  ini  dianggap  sebagai  Coffee  Shop  pertama  yang  melayani 

pengunjungnya  dengan  kopi  khas  Turki.  sedangkan  di  Indonesia  sejak  zaman 

dahulu  juga  telah  menjadi  tradisi  bagi  masyarakatnya.  Sebab,  Indonesia 

merupakan  penghasil  biji  kopi  terbaik  di  dunia  seperti  Flores,  Lampung, 

Sulawesi, Aceh Medan dan Ternate. Di negara Indonesia ini usia penikmat kopi 

sudah  mencapai  untuk semua golongan, baik kaum muda, remaja dan dewasa 

bahkan  sudah  menjadi  kebutuhan  sehari-hari.  Pertumbuhan  Coffee  Shop 

sangatlah  pesat,  Coffee  shop  mulai  merebak  di  Indonesia  memiliki  semakin 

banyak  memiliki  pencinta  kopi.  Kemunculan  fenomena  pecinta  kopi  dinilai 

telah  mengikuti  gaya  hidup,  karena  dapat  dipastikan  bahwa  tidak  semua 

pelangga  yang  datang  ke  Coffee  Shop  adalah  pecinta  kopi.  Coffee  shop  dapat 

dijadikan tempat pertemuan dengan rekan bisnis, bahkan tempat diskusi kawula 

muda,  aktivis  dan  pelajar.  bahkan,  Coffee  Shop  sudah  menjadi  identitas 

eksistensi  dan  simbol  prestise  bagi  masyarakat.  Coffee  Shop  mempunyai  arti 

yang lebih luas yaitu tempat yang menyediakan berbagai jenis kopi yang lebih 

dominan  serta  makanan  atau  minuman  pelengkap  lainnya  dengan  suasa na 

santai,  nyaman  dan  sesuai  dengan  kebutuhan  pelepas  kebosanan  masyarakat. 

Coffee Shop tidak hany a menjual kopi saja akan tetapi dapat diartikan lebih luas 

yaitu sudah menjual suasana dan kenyamanan.
41

 

 

Fenomena  maraknya  Coffee  Shop  juga  terjadi  ke  daerah-daerah  yang tidak  

hanya  sebagai  pusat  keramaian.  Saat  ini  kopi  bukan  lagi  iden tik  milik kaum  

laki-laki akan  tetapi  para  wanita  pun  kini telah  bertransformasi  sebagai 

penggemar  kopi,  fenomena  yang  sampai  kedaerah  ini  pun  sudah  cukup 

terbilang  sangat  lumrah  terjadi  seiring  perkemba ngan  teknologi  dan  sosial 

media.
42

 Coffee  Shop  juga  termasuk  tempat  yang  menyediakan  macam -macam 

                                                           
41

 E. Herlyana, “Fenomena Coffee Shop Sebagai Gejala Gaya Hidup Baru Kaum Muda”, Vol. 13 

(2012), p. 1,. 
42 M Epriani et al., “Sikap Konsumen Dan Strategi Pemasaran Dua Merek Kopi Bubuk Di Kota 

Bandar Lampung”, Vol. 5 No. 4 (2017), p. 414–421,. 
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olahan minuman jenis kopi yang dibuat dengan teknik yang berbeda -beda dan 

menghasilkan  banyak  varian  kopi,  minuman  jenis  kopi  haruslah  dominan 

jikalaupun  ada  minuman  non  kopi  adalah  sebagai  pen yeimbang.  Sedangkan 

yang  kedua  intstrumen  Coffee  Shop  yaitu  adanya  manual  brew  yaitu 

pengolahan  kopi  secara  manual,  produk  yang  dihasilkan  dari  manual  

brewadalah  V-60,  Vietnam  drip,  Aero  Press,  Sipon  dan  Kalita  lalu  produk  

yang ditawarkan  oleh  coffee  shop  menggunakan  produk  biji  kopi  terbaik,  

yakni menggunakan  jenis  biji  kopi  arabika  ataupun  robusta  terpilih.
43

 

 

Coffee Shop  banyak digemari  oleh semua kalangan  karena  kenyamanan 

tempat  dan  konsep  yang  disediakan  oleh  Coffee  Shop  itu  sendiri  sehingga 

menjadi daya tarik  dan kekuatan bagi semua kalangan  sekarang ini yang ingin 

terlihat trendi  serta harga yang  ditawarkan  dapat dijangkau oleh kantong.  Para 

remaja yang juga menjadikan minum kopi di  Coffee Shop  sebagai gaya hidup juga  

merasa  ada  yang  kurang  ketika  mendorong  untuk  kepuasan  dirinya  itu tidak 

tercapai yaitu ketika tidak minum kopi di  Coffee Shop sehingga keinginan tersebut  

menjadi  sebuah  keharusan  dalam  gaya  hidup  mereka.  Dengan mengikuti trend 

juga merupakan salah satu perilaku yang mendorong timbulnya perilaku  konsumtif  

dikalangan  remaja.  Para  remaja  merasa  ada  yang  kurang ketika dia tidak bisa 

memenuhi kepuasan tersebut.  Selain untuk bercengkrama bersama  teman-teman,  

dengan  adanya  wifi  juga  menjadikan  Coffee  Shop digemari  bagi  para  remaja  

yang  ingin  mendapatkan  internet  gratis  dan  duduk berjam  jam  baik  untuk  

mengerjakan  tugas  ataupun  hal  lainnya   serta  suasana serta  konsep  dari  Coffee  

Shop  yang  menarik  juga  menjadi  faktor  mengapa Coffee Shop banyak dikunjungi 

oleh para remaja.
44
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D.  Analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats) 

1.  Pengertian Analisis SWOT 

Analisis SWOT (Strengths, Weaknesses ,Opportunities, and Threats) adalah 

identifikasi  berbagai  faktor  secara  sistematis  untuk menentukan  strategi  

perusahaan.  Analisis  ini  didasarkan  pada  logika yang  dapat  

memaksimalkan  kekuatan  (Strengths) dan  peluang (Opportunities), namun 

secara bersamaan dapat  meminimalkan kelemahan (Weaknesses) dan ancaman 

(Threats).
45

 

Pembuatan keputusan  perusahaan perlu pertimbangan faktor internal yang  

mencakup  kekuatan  dan  kelemahan  maupun  faktor eksternal  yang 

mencakup peluang dan ancaman. Dalam hal ini, analisis SWOT dipakai jika 

para penentu strategi perusahaan mampu melakukanpemaksimalan  peranan  

faktor  kekuatan  dan  memanfaatkan  peluang sekaligus  berperan  sebagai  alat  

untuk  meminimalisi  kelemahan  yang terdapat dalam tubuh organisasi dan 

menekan ancaman yang timbul dan harus dihadapi dengan tepat.
46

 

Melalui analisis SWOT, perusahaan dapat melihat evaluasi keseluruhan 

terhadap kekuatan (Strength),  kelemahan  (Weakness),  peluang  (Opportunity), 

dan  ancaman  (Treath).  Tujuan  fundamental  analisis  SWOT  adalah  untuk 

mengidentifikasikan  trend,  kekuatan  dan  kondisi  yang  memiliki  dampak 

potensial pada formulasi dan implementasi strategi pemasaran perusahaan. Ini 

merupakan  langkah  paling  penting  atas  dasar  dua  alasan.  Pertama,  setiap 

perubahan dalam lingkungan eksternal bisa menimbulkan dampak serius pada 

pasar-pasar sebuah perusahaan. Dengan mengantisipasi  dan  melakukan 

tindakan, perusahaan akan mampu mengambil manfaat dari  perubahan-

perubahan  ini.  Kedua,  langkah  ini  memberikan  peluang  untuk  menyusun 

aspek-aspek terpenting untuk dievaluasi.
47

 

 

2.  Fungsi, Manfaat, dan Tujuan Analisis SWOT 

a.  Fungsi Analisis SWOT 
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Secara  umum  analisis  SWOT  sudah  dikenal  oleh  sebagian besar  tim  

teknis  penyusun  rencana  perusahaan.  Sebagian  dari pekerjaan  perencanaan  

strategi  terfokus  kepada  apakah  perusahaan mempunyai  sumber  daya  dan  

kapabilitas  yang  memadai  untuk menjalankan  misi  dan  mewujudkan  

visinya.  Pengenalan  akan kekuatan  yang  dimiliki  akan  membantu  

perusahaan  untuk  menaruh perhatian  dan  melihat  peluang-peluang  baru,  

sedangkan  penilaian yang  jujur  terhadap  kelemahan-kelemahan  yang  ada  

akan memberikan bobot realisme pada rencana-rencana yang akan dibuat 

perusahaan.  Jadi  fungsi  Analisis  SWOT  adalah  menganalisis mengenai  

kekuatan  dan  kelemahan  yang  dimiliki  perusahaan,  serta analisa  mengenai  

peluang  dan  ancaman  yang  dihadapi  perusahaan yang dilakukan melalui 

telaah terhadap kondisi eksternal perusahaan. 

 

b.  Manfaat Analisis SWOT 

Analisis  SWOT  bermanfaat  apabila  telah  secara  jelas ditentukan  

dalam  bisnis  perusahaan telah  beroperasi  dan  arah  mana perusahaan  

menuju  ke  masa  depan  serta  ukuran  apa  saja  yang digunakan untuk 

menilai keberhasilan manajemen perusahaan dalam menjalankan  misinya  dan  

mewujudkan  visinya , dari  hasil  analisis akan  memetakan  posisi  perusahaan  

terhadap  lingkungannya  dan menyediakan plihan strategi umum yang sesuai 

serta dijadikan dasar dalam menetapkan sasaran-sasaran perusahaan selama 3-5 

tahun ke depan untuk memenuhi kebutuhan dan harapan para stakeholder atau 

analisis  SWOT  berguna  untuk  menganalisa  faktor-faktor  di  dalam 

perusahaan yang memberikan andil terhadap kualitas pelayanan atau salah  satu  

komponennya  sambil  mempertimbangkan  faktor-faktor eksternal. 

 

c.  Tujuan Analisis SWOT 

Tujuan  utama  Analisis  SWOT  adalah  mengidentifikasi strategi  

perusahaan  secara  keseluruhan.  Hampir  setiap  perusahaan maupun  

pengamat  bisnis  dalam  pendekatannya  banyak menggunakan  analisis  

SWOT.  Kecenderungan  ini  tampaknya  akan terus  semakin  meningkat,  

yang  mana  satu  dengan  yang  lain  saling berhubungan dan saling tergantung. 
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Penggunaan Analisis SWOT ini sebenarnya  telah  muncul  sejak  lama  mulai  

dari  bentuknya  yang paling  sederhana,  yaitu  dalam  rangka  menyusun  

strategi  untuk mengalahkan musuh dalam pertempuran.Konsep  dasar  

pendekatan  SWOT  ini  tampaknya  sederhana sekali  sebagaimana  

dikemukakan  oleh  Sun  Tzu  bahwa  apabila  kita telah  mengenali  kekuatan  

dan  kelemahan  lawan,  sudah  dapat dipastikan  kita  dapat  memenagkan  

pertempuran.  Dalam perkembangannya saat ini analisis SWOT tidak hanya 

dipakai untuk menyusun  strategi  di  medan  pertempuran,  melainkam  banyak 

dipakai  dalam  penyusunan  perencanaan  bisnis  (Strategic  Business 

Planning)  yang  bertujuan  untuk  menyusun  strategi-strategi  jangka panjang 

sehingga arah dan tujuan perusahaan dapat dicapai dengan jelas  dan  dapat  

segera  diambil  keputusan  berikut  semua perubahannya dalam menghadapi 

pesaing. 

 

3.  Faktor-Faktor Analisis SWOT 

Untuk  menganalisis  secara  lebih  dalam  tentang  SWOT,  maka perlu  

melihat  faktor-faktor  analisis  SWOT.  Yaitu,  faktor  eksternal  dan internal suatu 

perusahaan. Berikut adalah penjelasan dari masing-masing faktor tersebut: 

a.  Faktor Eksternal 

Faktor  eksternal  ini  mempengaruhi  terbentuknya opportunities  and  

threats  (O  dan  P). Dimana  faktor  ini bersangkutan  dengan  kondisi-

kondisi  yang  terjadi  di  luar perusahaan  yang  mempengaruhi  pembuatan  

keputusan perusahaan.  Faktor  ini  mencakup  lingkungan  industri  

(industry environtment)  dan  lingkungan  bisnis  makro  (macro 

environtment),  ekonomi,  politik,  hukum,  teknologi, kependudukan, dan 

sosial budaya. 

 

b.  Faktor Internal 

Faktor  internal  ini  mempengaruhi  terbentuknya  strengths and  

weaknesses  (S and W). Dimana  faktor  ini  menyangkut kondisi  yang  

terjadi  dalam  perusahaan,  yang  mana  ini  turut mempengaruhi  

terbentuknya  pembuatan  keputusan  (decison making) perusahaan. Faktor  

internal  ini  meliputi  semua  macam manajemen  fungsional:  pemasaran,  
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keuangan,  operasi, sumberdaya  manusia,  penelitian  dan  pengembangan,  

sistem informasi  manajemen  dan  budaya  perusahaan  (corporate culture). 

 

4.  Model Analisis SWOT 

Dalam rangka menciptakan suatu  analisis SWOT yang baik dan tepat maka 

perlu kiranya dibuat suatu model analisis SWOT yang  representative. Penafsiran  

representatve  disini  adalah  bagaimana  suatu  kasus  yang  akan dikaji  dilihat  

berdasarkan  ruang  lingkup  dari  aktivitas  kegiatannya,  atau dengan  kata  lain  

kita  melakukan  penyesuaian  analisis  berdasarkan  kondisi yang ada. Yaitu dengan 

menggunakan pendekatan matrik SWOT. 

 

a.   Matriks SWOT 

Matriks SWOT merupakan suatu teknik analisis yang dikembangkan 

untuk  membantu  para  perencana  strategi  dalam  proses  pembuatan  strategi. 

Teknik  ini  menggambarkan  SWOT  menjadi  suatu  matriks  dan  

kemudiandiidentifikasikan  semua  aspek  dalam  SWOT. Berikut  adalah  tabel  

format dalam menganalisis dan menentukan keputusan strategis dengan 

pendekatan matrik SWOT :
48

 

Tabel 2.2 Matriks SWOT 

                                                           
48 Fredy Rangkuti, Loc.Cit. 

 

IFAS 

 

 

 

 

 EFAS 

STRENGHTS (S) 

Tentukan  5-10  faktor 

kekuatan internal. 

WEAKNESSES (W) 

Tentukan  5-10  faktor 

kelemahan internal. 

OPPORTUNITIES (O) 

Tentukan  5-10  faktor 

peluang eksternal 

STRATEGI  (SO) 

Ciptakan  strategi  

yang menggunakan  

kekuatan untuk  

memanfaatkan 

peluang. 

STRATEGI  (WO) 

Ciptakan strategi yang 

meminimalkan 

kelemahan  untuk 

memanfaatkan peluang. 
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Penjelasan Tabel : 

Matrik  SWOT  ini  dapat  menghasilkan  empat  set  kemungkinan alternatif 

strategis, seperti: 

a.  Strategi SO (Strengths and Opportunities) 

Strategi  ini  dibuat  berdasarkan  jalan  pikiran  perusahaan  yaitu dengan  

memanfaatkan  seluruh  kekuatan  untuk  merebut  dan memanfaatkan 

peluang sebesar-besarnya. 

b.  Strategi ST (Strengths and Threats) 

Ini  adalah  strategi  dalam  menggunakan  kekuatan  yang  dimiliki 

perusahaan untuk mengatasi ancaman. 

c.  Strategi WO (Weaknesses and Opportunities) 

Strategi ini diterapkan berdasarkan pemanfaatan peluang yang ada 

dengan cara meminimalkan kelemahan yang ada. 

d.  Strategi WT (Weaknesses and Threats) 

Strategi  ini  didasarkan  pada  kegiatan  yang  bersifat  defensif  dan 

berusaha  meminimalkan  kelemahan  yang  ada  serta  menghindari 

ancaman.
49

 

 

Untuk mengidentifikasi faktor internal dan eksternal dalam suatu usaha maka 

dibutuhkan Internal Factor Analysis Summary (IFAS) dan Eksternal Factor 

Analysis Summary (EFAS). Untuk mengukur bobot dan rating dari setiap faktor 

internal dan eksternal dapat dilakukan dengan berbagai metode, dalam penelitian 

ini penulis menggunakan perhitungan nilai bobot rata-rata berdasarkan skala Likert 

yang dimodifikasi, untuk data penilaian dari kuisioner analisis SWOT 

dikategorikan menjadi dua penilaian, yaitu penilaian kondisi saat ini (bobot) dan 

                                                           
49

Irham Fahmi, Loc.Cit. 

THREATS (T) 

Tentukan  5-10  faktor 

ancaman eksternal 

STRATEGI  (ST) 

Ciptakan  strategi  

yang menggunakan  

kekuatan untuk  

mengatasi ancaman. 

STRATEGI  (WT) 

Ciptakan strategi yang 

meminimalkan 

kelemahan  dan 

menghindari ancaman. 
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penilaian urgensi penanganan (rating). Kondisi saat ini merupakan penilaian 

terhadap gambaran riil dari objek yang dianalisis, data kondisi saat ini harus 

dijawab dengan akurat, riil dan jujur sehingga validasi dan reliabilitas data yang 

diberikan dapat diandalkan. Urgensi penanganan merupakan penilaian skala 

prioritas yang harus atau akan dilakukan oleh objek yang diteliti. Urgensi 

penanganan merupakan pernyataan sikap dari responden, dimana penilaian urgensi 

penanganan dapat berbeda-beda dari setiap responden. Langkah-langkah dalam 

menentukan nilai bobot rata-rata menggunakan skala likert adalah sebagai berikut : 

1. Menyusun kuesioner analisis SWOT berdasarkan item faktor internal dan 

eksternal, Memberikan nilai Bobot  yang ditentukan berdasarkan tingkat 

signifikan atau kepentingan (Total bobot tidak boleh lebih dari satu atau 100 % 

alasannya jika kurang atau lebih berarti rasionya salah).  

Pada penelitian ini peneliti menghitung nilai bobot menggunakan nilai 

bobot seimbang dikarenakan nilai bobot dari masing-masing item mempunyai 

pengaruh yang  sama untuk menentukan nilai rating dan rating adalah nilai 

pada saat pemeriksaan, menggunakan skor skala pengukuran 1-5 dengan 

katagori sebagai berikut : 

a. 5= Sangat Penting 

b. 4= Penting 

c. 3= Netral 

d. 2= Tidak Baik 

e. 1= Sangat Tidak Baik 

Berikut Rumus yang digunakan untuk menghitung nilai bobot : 

 

Untuk  menentukan  skor  nilai  akan  dihitung  dengan  mempergunakan 

formula sebagai berikut: (SN=BN.RN). 

Keterangan: 

SN= Skor Nilai 

BN= Bobot Nilai 

RN= Rating Nilai 
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2. Melakukan tabulasi data dari hasil penyebaran kuesioner. 

 

3. Memasukkan data kuesioner ke dalam tabel IFAS dan EFAS, hasil perhitungan 

IFAS dan EFAS ini dapat diinterprestasikan ke dalam nilai rentang skala 

dengan nilai minimal 1 maksimal 5 diperoleh rentang skala sebagai berikut : 

1. Rentang skala 1,00 ≤ Rerata <1,80 kategori sangat kurang. 

2. Rentang skala 1,80 ≤ Rerata <2,60 kategori kurang. 

3. Rentang skala 2,60 ≤ Rerata <3,40 kategori cukup/moderat. 

4. Rentang skala 3,41 ≤ Rerata <4,20 kategori baik. 

5. Rentang skala 4,20 ≤ Rerata <5,00 kategori sangat baik.50 

       

Gambar 2. Diagram Analisis SWOT 

 

Kuadran  1:  Ini  merupakan  situasi  yang  sangat  menguntungkan. 

Perusahaan  tersebut  memiliki  kekuatan  dan  peluang,  sehingga  dapat  

memanfaatkan peluang yang ada. Strategi yang harus diterapkan dalam kondisi ini 

adalah mendukung kebijakan pertumbuhan yang agresif (Growth Oriented 

Strategy).
51

 

 

Kuadran  2:  Meskipun  menghadapi  berbagai  ancaman,  perusahaan  ini 

masih  memiliki  kekuatan  dari  segi  internal.  Strategi  yang  harus  ditetapkan 

                                                           
50

 Andi Rahman Slamet Riyanto, Muh Nur, Loc.Cit. 
51

 Freddy Rangkuti, Analisis SWOT Tekhnik Membedah Kasus Bisnis Reorientasi Konsep 

Perencanaan Strategi Untuk Menghadapi Abad 21 (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2004), h. 19. 
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adalah  menggunakan  kekuatan  untuk  memanfaatkan  peluang  jangka  panjang 

dengan cara strategi diversifikasi (produk/pasar). 

 

Kuadran  3:  Perusahaan  menghadapi  peluang  pasar  yang  sangat  besar, 

tetapi di lain pihak, ia menghadapi beberapa kendala atau kelemahan internal. 

Kondisi  bisnis  pada  kuadran  3  ini  mirip  dengan  Question  Mark  pada  BCG 

matrik. Fokus strategi perusahaan ini adalah meminimalkan masalah-masalah 

internal perusahaan, sehingga dapat merebut peluang pasar yang lebih baik. 

 

Kuadran  4:  Ini  merupakan  situasi  yang  sangat  tidak  menguntungkan, 

perusahaan tersebut menghadapi berbagai ancaman dan kelemahan internal. 

Melalui analisis SWOT, perusahaan dapat melihat evaluasi keseluruhan 

terhadap  kekuatan  (Strength),  kelemahan  (Weakness),  peluang  (Opportunity), 

dan  ancaman  (Treath).  Tujuan  fundamental  analisis  SWOT  adalah  untuk 

mengidentifikasikan  trend,  kekuatan  dan  kondisi  yang  memiliki  dampak 

potensial pada formulasi dan implementasi strategi pemasaran perusahaan. Ini 

merupakan  langkah  paling  penting  atas  dasar  dua  alasan.  Pertama,  setiap 

perubahan dalam lingkungan eksternal bisa menimbulkan dampak serius pada pasar-

pasar  sebuah  perusahaan.  Dengan  mengantisipasi  dan  melakukan tindakan,  

perusahaan  akan  mampu  mengambil  manfaat  dari  perubahaanperubahaan  ini.  

Kedua,  langkah  ini  memberikan  peluang  untuk  menyusun aspek-aspek 

terpenting untuk dievaluasi. 

 

5. Analisis  SWOT  Dalam  Perspektif  Islam 

Analisis SWOT dalam kehidupan
52

 dalam salah satu ayat Al-quran yang 

Artinya:  “Hai  orang-orang  yang  beriman,  bertakwalah  kepada  Allah  dan 

hendaklah Setiap  diri memperhatikan apa yang telah dibuatnya untuk hari esok 

(akhirat): dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui 

apa yang kamu kerjakan.” (QS. AL-Hasyr:18) 

Bila kita perhatikan, ini adalah pernyataan dari Allah yang mengharuskan kita 

berfikir dan  bermuhasabah terhadap apa yang sudah atau akan kita lakukan  dalam  

                                                           
52

 Prof.Dr.H Abdul Halim Hakim “analisis SWOT dalam kehidupan” disiarkan dari ceramah 

jumat, 15 Januari 2010. Di unduh pada tanggal 15 Februari 2015 pukul 17.50 WIB. 

http://salmanitb.com/2010/01/18/analisis-swot-dalam-kehidupan/ 



43  

 
 

hidup.  Sehingga  kita  bisa  memakai  sebuah  cabang  ilmu  manajemen dengan 

menggunakan strategi manajemen. Bila  kita  menguraikan SWOT  satu  persatu, 

maka pertama kali yang akan dibicarakan  tentang  kekuatan  kita  sebagai  umat  

islam  adalah  keimanan. Ini adalah modal yang sangat besar dan tidak semua 

orang mendapatkan hidayah ini.  Kemudian  kekuatan  lain  ialah  kesehatan,  

kemampuan  berfikir,  kesempatan melakukan hal-hal yang potensial dan sedikit  

kekayaan. Kelemahan kita mungkin belum  memiliki cukup ilmu, sebab dalam 

Islam sebuah  ilmu harus  mendahului amal. Sementara  tantangan  dalam  

kehidupan  antara  lain  masalah  pola  kehidupan yang  sudah  sangat  dipenuhi  

dengan  pola  pikir  materialistik  yang  sangat mengagungkan kesenangan dunia. 

 

D.  Etika Bisnis Islam 

1.  Pengertian Etika Bisnis Islam 

Dipandang dari sudut ekonomi, good business atau bisnis yang baik 

adalah bisnis yang membawa banyak keuntungan. Akan tetapi dalam pencarian 

keuntungan dalam bisnis tidak bersifat sepihak sehingga bisnis berlangsung 

sebagai interaksi yang menguntung untuk kedua belah pihak yang melibatkan 

diri, maka suatu bisnis yang baik harus memenuhi standar etis. Hal itu berarti 

bahwa dalam berbisnis bisa tetap pada tujuannya yaitu mencari keuntungan 

akan tetapi diperlukan adanya nilai-nilai etika dalam berbisnis.
53

 Etika bisnis 

merupakan komponen penting dalam aktivitas bisnis. Ketiadaan etika bisnis 

akan menyebabkan terjadinya konflik dan ketidakharmonisan dalam aktivitas 

bisnis. Etika  bisnis  Islam merupakan aturan-aturan bisnis yang dikonsep oleh 

nilai-nilai ajaran Islam. Digunakan tidak saja demi menjaga berbagai 

kepentingan dalam bisnis, melainkan lebih dari itu pelaksanaanya memberikan 

jaminan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam bisnis memperoleh keberkahan 

dari bisnisnya.
54

 

Etika bisnis Islam merupakan aktivitas bisnis yang berbasis pada 

aturan-aturan ilahiah dan bertujuan untuk selalu mengingat Allah dalam rangka 

beribadah dan menghasilkan maslahat tidak hanya bagi dirinya sendiri maupun 

                                                           
53 “Relevansi Etika Bisnis Dalam Hukum Perjanjian Kredit Perbankan”, No. 4 (2012), p. 13,. 
54 H.Fakhry Zamzam dan Havis Aravik, Loc.Cit. 
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orang lain, serta terjauhkan berbagai tindakan-tindakan yang merugikan orang 

lain. 

 

2.  Prinsip-Prinsip Etika Bisnis Islam 

Menurut Imaddudin, ada lima dasar prinsip dalam etika Islam, yaitu: 

kesatuan (Tauhid/Unity), keseimbangan (al-‘Adl wa al- 

Ihsan/Equilibirium), kehendak bebas (Ikhtiyar/freewill), tanggung jawab 

(Fardh/Responbility), dan Kejujuran (Shidiq/Honesty).
55

 Terdapat empat 

aksioma etika bisnis, yaitu : 

a.  Prinsip Kesatuan/Tauhid 

Tauhid  merupakan  wacana  teologis  yang  mendasari  segala 

aktivitas  manusia  termasuk  kegiatan  bisnis.  Tauhid  menyadarkan 

manusia  sebagai  makhluk  ilahiyah,  sosok  makhluk  yang  bertuhann. 

Dengan  demikian,  kegiatan  bisnis  manusia  tidak  terlepas  dari 

pengawasan Tuhan, dan dalam rangka melaksanakan perintah Tuhan. 

Konsep keesaan memiliki pengaruh yang paling mendalam terhadap diri 

seorang muslim: 

1. Apapun  yang  ada  di  dunia  milik  Allah,  dan  memiliki pemikiran  

dan  prilaku  yang  tidak  dapat  dibiaskan  oleh siapapun. 

2. Allah Maha yang Kuasa dan Maha Esa, dimana allah dapat memberi 

dan dnegan mudah mengambil yang diberikan. 

3. Allah  yang  memiliki  kekuasaan  untuk  mengambil  nyawa 

seseorang sesuai dengan waktu yang digariskan-Nya.  

4. Allah  mengetahui  segala  yang  terlihat  ataupun  yang 

tersembunyi. 

 

b.  Prinsip Keadilan/Keseimbangan (al-‘Adl wa al- Ihsan/Equilibirium) 

Ajaran  Islam  berorientasi  pada  terciptanya  karakter manusia yang 

memiliki sikap dan prilaku yang seimbang dan adil dalam  konteks  

hubungan  anatra  manusia  dengan  diri  sendiri, dengan orang lain 

(masyarakat) dan dengan lingkungan. Keadilan atau  kesimbangan  berarti  

                                                           
55 Zakaria Quadir, Etika Bisnis Islam, (Jakarta: Ibnu Aska, 2012). 
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bahwa  perilaku  bisnis  harus  adil  atau seimbang. Keseimbangan berarti 

tidak berlebihan dalam mengejar keuntungan  ekonomi.   

Keseimbangan ekonomi akan dapat terwujud apabila memenuhi 

syarat-syarat berikut. Pertama, produksi, konsumsi dan distribusi harus 

berhenti  pada  titik  keseimbangan  tertentu  demi  menghindari pemusatan 

kekuasaan ekonomi dan bisnis dalam genggaman segelintirorang.  Kedua,  

Setiap  kebahagiaan  individu  harus  mempunyai  nilai yang  sama  

dipandang  dari  sudut  sosial,  karena  manusia  adalah makhluk  teomorfis  

yang  harus  memenuhi  ketentuan  keseimbangan nilai  yang  sama  antara  

nilai  sosial  marginal  dan  individual  dalam masyarakat.  Ketiga,  tidak  

mengakui  hak  milik  yang  tak  terbatas  dan pasar bebas yang tak 

terkendali. Keadilan yang ditunjukkan Islam adalah keadilan yang mutlak 

dan sempurna bukan keadilan yang relative dan parsial. Maka keadilan  

dalam  islam  adalah  mencari  motof  keadilan  yang  paling dalam,  

mislanya  perbuatan itu  ditentukan  oleh  niat  dan  kita  berbuat seolah-

olah di hadapan Allah.
56

 

 

c.  Prinsip Kebenaran : Kebajikan dan Kejujuran (Shidiq/Honesty 

Dalam konteks etika bisnis yang harus dilakukan adalah dalam hal  

sikap  dan  perilaku  yang  benar  yang  meiputi  dari  proses  bisnis hingga 

hasil dari keuntungan bisnis yang diperoleh. Kebajikan adalah sikap ihsan, 

yang merupakan tindakan yang member keuntungan bagi orang  lain.  

Dalam  pandangan  Islam  sikap  ini  sanagat  dianjurkan, sedangkan 

kejujuran dipandang sebagai suatu nilai yang paling unggul dan harus 

dimiliki oleh seluruh masyarakat karena menjadi corak nilai manusia yang 

berakar. 

 

d.  Prinsip Kehendak Bebas atau Dibebaskan (Ikhtiyar/freewill) 

Kebebasan berarti bahwa manusia sebagai individu dan kolektif punya 

kebebasan penuh untuk melakukan aktivitas bisnis. Yang tidak boleh  dalam  

Islam  adalah  ketidakadilan  dan  riba.  Dalam  takaran  ini kebebasan  

                                                           
56Fitri Adona, “Etika Bisnis Periklanan: Pelanggan Pedoman Etis Dalam Iklan Televisi”, Vol. 4 

No. 2 (2012), p. 51,. 
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manusia  tidak  mutlak  tetapi  merupakan  kebebasan  yang bertanggung 

jawab dan berkeadilan. Manusia  sebagai  khalifah  di  muka  bumi  sampai  

batas-batas tertentu  mempunyai  kehendak  bebas  untuk  mengarahkan 

kehidupannya  kepada  tujuan  yang  akan  dicapainya.  

Terdapat konsekuensi baik dan buruk oleh manusia yang diberi 

kebebasan untuk memilih, tentu sudah harus diketahui sebelumnya sebagai 

suatu risiko dan manfaat yang bakal diterimanya. Secara  Islami  dua  

pilihan  yang  diniatkan  dan  berkonsekuensi tersebut  sebagai  suatu  

pilihan  di  mana  di  satu  pihak  mengandung pahala yang berguna bagi diri 

sendiri maupun masyarakat dan di lain pihak  mengandung  dosa  yang  

berpengaruh  buruk  bagi  diri  sendiri maupun bagi orang.  

e.  Prinsip Tanggung Jawab (Fardh/Responbility) 

Pertanggungjawaban  berarti  bahwa  manusia  sebagai  pelaku bisnis 

mempunyai tanggung jawab moral kepada Tuhan atas perilaku bisnis.  Harta  

sebagai  komoditi  bisnis  dalam  Islam  adalah  amanah Tuhan  yang  hruis  

dipertanggungjawabkan  di  hadapan  Tuhan. Tanggung jawab merupakan 

suatu prinsip dinamis yang berhubungan dengan  perilaku  manusia,  bahlan  

merupakan  kekuatan  dinamis individu  utnuk  memeprtahankan  kualitas  

kesetimbangan  dalam masyarakat. Karena manusia yang hidup sebagai 

makhluk social, tidak bisa bebas, dan semua tindakannya harus 

dipertanggungjawabkan.
57

 

 

3.    Etika Persaingan Bisnis dalam Islam  

Di era globalisasi yang ditandai semakin ketatnya persaingan para 

pelaku bisnis tampak lebih memilh jalan pintas dengan meninggalkan nilai 

etis asalkan usahanya terselamatkan, daripada menjunjung tinggi etika 

namun korporat gulung tikar. Fenomena seperti ini antara lain bisa 

dipahami dari bagaimana hasil penelitian seperti di Amerika maupun di 

Indonesia. Sebagai indikasi bahwa norma-norma moral dewasa ini hampir 

pasti tidak mendapat tempat dalam hati sanubari pelaku bisnis. 
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Mementingkan diri sendiri sama halnya dengan mulai pudarnya moral 

yang mengajarkan kepedulian terhadap orang lain.
58 

Bisnis dalam Islam memiliki tujuan tidak semata-mata memperoleh 

keuntungan yang sebesar-besarnya, akan tetapi juga mencari keridhoan 

dan mencapai keberkahan atas rezeki yang diberikan oleh Allah SWT. 

Harus diakui bahwa dunia bisnis memang penuh dengan persaingan maka 

aturan-aturan dalam bisnis akan berbeda dengan aturan dalam kehidupan 

sosial.
59

 Untuk itu Rasulullah SAW dalam konteks persaingan bisnis 

memberikan berbagai anjuran sebagai berikut : 

1. Pebisnis muslim harus berupaya memberikan pelayanan terbaik 

(customer oriented). Untuk dapat melakukan ini diperlukan 

kejujuran, keadilan, serta amanah dalam melakukan kontrak 

bisnis. Jika terjadi perbedaan pandangan maka diselesaikan 

dengan damai dan adil tanpa ada unsur-unsur penipuan yang 

dapat merugikan salah satu pihak. Agar pelanggan dapat 

terpuaskan, beberapa hal yang dapat dilakukan seperti adil dalam 

menimbang, menunjukkan cacat barang yang diperjual belikan, 

menjauhi sumpah dalam jual beli dan tidak mempraktikkan apa 

yang disebut bai’ Najasy yaitu memuji dan mengemukakan 

keunggulan barang padahal mutunya tidak sebaik yang 

dipromosikan, hal ini juga berarti membohongi pembeli.
60

  

2. Pebisnis muslim diharuskan memberikan keterbukaan 

(Transparansi) dan kejujuran dalam aktivitas bisnisnya. Salah 

satu bentuk transparansi misalnya terbuka mengenai mutu, 

kuantitas, komposisi, unsur-unsur kimia dan lain-lain agar tidak 

membahayakan dan merugikan konsumen serta melarang kolusi 

dalam persaingan bisnis seperti dalam (QS.Al-Baqarah 2:188 dan 

QS.Al-Baqarah 2:205) jujur dalam pengertian yang lebih luas 

yaitu tidak berbohong, tidak menipu, tidak mengada-ngada fakta, 
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dan tidak berkhianat, serta tidak pernah ingkar janji dalam 

melakukan transaksi bisnisnya baik kepada pembeli maupun 

kepada rekan bisnisnya.
61

 

3. Pebisnis muslim harus memperhatikan hukum-hukum Islam yang 

berkaitan dengan akad-akad bisnis seperti berlaku adil terhadap 

orang lain. Contoh keadilan kepada konsumen dengan tidak 

melakukan penipuan dan menyebabkan kerugian bagi konsumen. 

Wujud dari keadilan bagi karyawan memberikan upah yang adil 

bagi karyawan, tidak mengeksploitasinya dan menjaga hak-

haknya dan lain sebagainya. 

4. Bagi seorang muslim bisnis yang dilakukan dalam rangka 

meperoleh dan mengembangkan kepemilikan harta. Harta yang 

diperoleh merupakan karunia yang telah ditetapkan oleh Allah 

SWT. Setiap jiwa sudah ditentukan rezekinya masing-masing 

sehingga tidak mungkin akan tertukar dengan orang lain. 

Manusia hanya bertugas melakukan Ikhtiar menjemput Rezeki 

dengan sebaik-baiknya dan melakukan suatu usaha tanpa harus 

melanggar norma yang ada QS.Al-mulk 67:15. Oleh karna itu, 

proses mencari rezeki bagi seorang muslim merupakan 

kewajiban dan proses yang dilakukan dalam rangka mencari 

rezeki haruslah dijadikan sebagai sarana untuk mendekatkan diri 

kepada Allah SWT.
62

 Keyakinan bahwa rezeki semata-mata dari 

Allah Swt. Akan menjadi kekuatan dasar bagi seorang pebisnis 

muslim. Keyakinan ini menjadi landasan sikap tawakal yang 

kokoh dalam berbisnis. Selama berbisnis ia akan senantiasa 

menyandarkan segala sesuatu hanya kepada Allah Swt. Bila 

bisnis mengalami kegagalan dalam persaingan dia akan bersabar. 

Intinya segala keadaan harus dihadap dengan sikap positif tanpa 

meninggalkan prinsip yang telah Allah Perintahkan kepadanya. 
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5. Seorang muslim harus memandang bisnis sebagai pelaksanaan 

perintah Allah untuk bertebaran di muka bumi dalam mencari 

karunia-Nya. Dengan demikian, tidak terfikir olehnya 

menghalalkan segala cara untuk sekedar memenangkan 

persaingan. Bagi pebisnis muslim, persaingan berarti berlomba-

lomba untuk menjadi yang terbaik. Terbaik dihadapan Allah 

yang dicapai dengan sekuat tenaga untuk tetap setia menaati 

setiap aturan-Nya dalam berbisnis, sedangkan terbaik di hadapan 

manusia dengan menjalani bisnis dengan produk yang bermutu, 

harga bersaing, dan dengan pelayanan yang maksimal. 

  Disamping harus dilakukan dengan cara profesional yang melibatkan 

ketelitian dan kecermatan dalam proses manajemen dan administrasi agar 

terhindar dari kerugian, juga harus terbebas dari unsur-unsur penipuan 

(gharar), kebohongan, riba dan praktek -praktek lain yang dilarang oleh 

syariat. Islam menghendaki perdagangan yang berlangsung dengan bebas 

dan bebas dari distorsi. Hal ini bertujuan untuk memelihara unsur keadilan 

semua pihak dan Islam mengatur agar persaingan di pasar dilakukan secara 

adil. Persaingan dan globalisasi adalah sesuatu yang mesti dihadapi. Untuk 

menghadapinya diperlukan kekuatan-kekuatan atau daya saing terutama 

dalam bidang produksi maupun distribusi, antara lain sebagai berikut :
63

 

1. Daya saing harga, tidak mungkin akan memenangkan persaingan 

jika produk-produk yang dimiliki dan ditawarkan harganya sangat 

mahal, tidak mungkin akan memasarkan produk dengan harga yang 

tinggi sekalipun dengan kualitas yang baik. 

2. Daya saing kualitas, produk-produk yang akan dipasarkan harus 

memiliki karakteristikdan keunggulan yang berbeda dari produk 

lainnya. 

3. Daya saing marketing, hal terpenting dari segi marketing ialah 

bagaimana bisa menarik minat konsumen untuk membeli produk 

yang bisa kita miliki dan merasa puas dengan apa yang kita 
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pasarkan, dalam hal ini kemampuan untuk mengemas produk 

menjadi menarik merupakan bagian terpenting. 

4. Daya saing jaringan kerja (networking), suatu bisnis tidak akan 

memiliki daya saing dan akan kalah jika ‛bermain sendiri‛ dalam hal 

ini bermakna tidak melakukan kerjasama, koordinasi, dan sinergi 

dengan pihak bisnis maupun di berbagai bidang. 

 

Dalam konteks persaingan usaha dikembangkan prinsip bersaing yang 

sehat dan benar. Prinsip persaingan yang sehat dan benar menurut Islam 

yakni : memberikan yang terbaik kepada konsumen, tidak berlaku curang, 

dan kerjasama positif. Prinsip memberikan yang terbaik kepada konsumen 

dapat berupa memberikan kualitas produk terbaik, memberikan harga yang 

kompetitif dibandingkan dengan yang lain dan memberikan pelayanan 

terbaik kepada konsumen. Dalam konsep ini, segala aktivitas bisnis mulai 

dari kegiatan produksi sampai kegiatan barang tiba di pasar, ditujukan 

untuk merebut hati atau membangun image konsumen dengan memberikan 

yang terbaik.
64
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