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 PD. Galuh Sari adalah salah satu UKM yang bergerak dibidang industri 
kecil dengan jenis usaha produksi roti tawar yang berlokasi di Kota Bogor. Usaha 
ini mulai didirikan sejak tahun 2001 oleh bapak Amir Syarifudin. Saat ini total 
investasi pada PD. Galuh Sari telah mencapai Rp. 500.000.000 (lima ratus juta 
rupiah). Namun demikian sistem dan mekanisme usaha yang berjalan dirasa 
belum memberikan dampak yang optimum bagi PD. Galuh Sari. Sebagai 
gambaran, kapasitas produksi PD. Galuh Sari yang terpakai pada tahun 2008 
hanya sebesar 2300 buah roti/hari sedangkan kapasitas maksimalnya sebesar 3800 
buah roti/hari. Selain itu produk yang dihasilkan masih terbatas hanya satu produk 
saja yaitu roti tawar. Menurut Hardijaya (2009), diferensiasi dari produk roti tawar 
masih terbatas. Selain itu para pengusaha selama ini juga melihat bahwa 
keuntungan yang didapatkan dari membuat roti tawar jika dibandingkan dengan 
membuat roti lain misalkan roti manis masih lebih kecil. Sebagai perbandingan, 
dengan membuat roti manis persentase keuntungan yang didapatkan mencapai 
60% lebih tinggi bahkan dengan bahan baku roti manis yang lebih banyak 
sekalipun persentase keuntungannya masih jauh lebih besar.  
 Adanya permasalahan diatas membutuhkan perumusan strategi yang tepat 
untuk menjamin kelangsungan usaha serta perkembangan usaha ke arah yang 
lebih baik. Hal tersebut dapat ditunjang dengan menggali keuntungan potensial 
yang dihasilkan melalui strategi pengembangan usaha roti di PD. Galuh Sari. 
Untuk itu diperlukan sebuah penelitian mengenai strategi apa yang cocok untuk 
mengembangkan usaha ini secara lebih lanjut. 
 Penelitian ini bertujuan untuk (a) menganalisis faktor-faktor internal dan 
eksternal yang mempengaruhi usaha roti tawar, (b) memformulasikan berbagai 
strategi yang dapat dikembangkan dalam upaya pengembangan usaha roti tawar, 
(c) memberikan rekomendasi mengenai prioritas strategi dan kebijakan 
pengembangan usaha roti tawar.   
 Penelitian ini dilaksanakan di PD. Galuh Sari Bogor. Waktu penelitian 
dilaksanakan pada bulan April sampai Mei 2009. Penelitian ini dilakukan dengan 
metode studi kasus dalam bentuk deskriptif. Jenis data yang dikumpulkan adalah 
data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diambil dan diolah 
dari hasil wawancara yang dilakukan dengan pihak internal perusahaan. Data-data 
sekunder diambil dari data-data yang telah tersedia di perusahaan, sedangkan 
sumber data berasal dari internal dan eksternal perusahaan. Pengambilan contoh 
dilakukan dengan teknik purposive sampling, karena didasarkan pada 
pertimbangan keahlian, pengetahuan, dan pengalaman responden. Responden 
terdiri dari enam orang yang berasal dari internal perusahaan (pemilik/manajer, 
bagian administrasi, dan bagian produksi) dan eksternal perusahaan (mitra usaha, 
kepala seksi dan staf Bidang Koperasi dan UKM Dinas Perindustrian, 
Perdagangan dan Koperasi Kota Bogor). Responden yang terpilih merupakan 
pihak-pihak yang mempunyai sumber informasi (information approach) dan 
dinilai mampu memberikan kontribusi dalam analisis pengembangan usaha roti. 



Teknik pengolahan data dan analisis pada penelitian ini menggunakan analisis 
IFE, EFE, analisis matriks TOWS, dan analisis QSPM untuk mencapai tujuan 
penelitian. 
 Berdasarkan evaluasi matriks IFE, faktor-faktor strategis pada lingkungan 
internal dipisahkan menjadi dua sisi berdasarkan kekuatan dan kelemahan yang 
dimiliki oleh perusahaan. Dari hasil evaluasi faktor internal yang menjadi 
kekuatan utama dalam pengembangan usaha roti PD. Galuh Sari adalah 
kemampuan menjalankan pengawasan mutu produk dengan bobot 0,105. 
Sedangkan dari hasil evaluasi faktor internal yang menjadi kelemahan utama 
adalah kemampuan berinovasi dalam produk roti dengan bobot 0,100. 
Berdasarkan hasil evaluasi matriks EFE, faktor-faktor strategis pada lingkungan 
eksternal  terdiri dari peluang dan ancaman. Faktor peluang yang paling 
berpengaruh dalam pengembangan usaha roti PD. Galuh Sari adalah tingkat 
konsumsi masyarakat terhadap roti yang ditunjukkan dengan bobot 0,108 
sedangkan dari hasil evaluasi faktor eksternal, tingkat pendapatan masyarakat 
terhadap inflasi menjadi ancaman yang paling berpengaruh dengan nilai bobot 
tertinggi sebesar 0,094. Dari hasil analisis dengan menggunakan matriks TOWS, 
diidentifikasi alternatif formulasi strategi yang dapat dilakukan dalam 
pengembangan usaha roti di PD. Galuh Sari, yaitu sebagai berikut: (a) 
meningkatkan produksi dan melakukan pengawasan terhadap mutu produk, (b) 
melakukan diferensiasi (inovasi) produk, (c) melakukan perekrutan dan pelatihan 
tenaga kerja terutama bidang teknologi informasi dan produksi, (d) meningkatkan 
mutu produk dengan melakukan pengawasan terhadap pemakaian bahan baku, (e) 
memberikan label aspek legal (label merek, label halal, dan label PIRT) dalam 
kemasan produk, (f) melakukan komunikasi dengan asosiasi perusahaan roti untuk 
mendapatkan informasi mengenai SDM, produksi, dan pemasaran.. Dari hasil 
QSPM, didapat strategi yang memiliki prioritas pertama untuk diimplementasikan 
oleh PD. Galuh Sari dalam mengembangkan usaha roti yaitu dengan menerapkan 
strategi berdasarkan pada kekuatan dan peluang (SO1), yaitu meningkatkan 
produksi dan melakukan pengawasan terhadap mutu produk. Berdasarkan strategi 
prioritas, direkomendasikan implikasi manajerial dari penelitian, yaitu (a) 
melakukan jadwal penambahan produksi dengan memberlakukan shift kerja, (b) 
mencari sumber pendanaan baik dengan mengambil tabungan perusahaan ataupun 
mengajukan pinjaman dana kepada pihak bank untuk mendanai penerapan strategi 
ini, dan (c) memastikan pasar yang akan dimasuki (perluasan pasar) terlebih 
dahulu. Perluasan pasar dapat dilakukan dengan memaksimalkan pasar yang ada 
sekarang ataupun membuat gerobak-gerobak baru dengan merekrut pegawai baru 
juga. 
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