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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 
 

2.1 Pengertian  SWOT (Strength, Weakness, Opportunity, Threat) 

Menurut Yunus (2016) analisis SWOT (Strength, Weakness, Opportunity, 

Threat) adalah sebuah kajian sistematik pada berbagai faktor Strength dan 

Weakness dalam internal perusahaan, serta Threat dan Opportunity pada eksternal 

yang sedang dihadapi oleh sebuah perusahaan untuk membantu merencanakan 

strategi supaya bisa mencapai tujuan perusahaan. Sedangkan menurut Rangkuti 

(2015) analisis SWOT (Strength, Weakness, Opportunity, Threat) adalah proses 

untuk meneliti berbagai macam factor secara sistematis dengan menggunakan 

metode yang tepat dan menngunakan strategi terbaik dan mumpuni untuk meneliti 

sebuah perusahaan atau organisasi. Analisis ini digunakan untuk mengembangkan 

Strength dan Opportunity serta meminimalkan Weakness dan Threat yang ada 

didalam perusahaan. Untuk melakukan analisis SWOT (Strength, Weakness, 

Opportunity, Threat) dalam sebuah perusahaan atau organisasi kita harus 

mengenali lingkungan perusahaan yang kita teliti baik secara internal maupun 

eksternal. 

Menurut (Kotler & Amstrong, 2011) analisis dari 4 elemen SWOT 

tersebut dijelaskan di bawah ini: 

1. Strength (Kekuatan)  

Kekuatan adalah kompetensi khusus yang bisa memberikan keunggulan 

bagi perusahaan di pasaran. Yang dimaksut kekuatan bisa seperti sumber daya 

keuangan, citraan, hungan penjual dan pembeli, leadership pemilik usaha dan 

faktor lain.  
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2. Weakness (Kelemahan) 

Kelemahan adalah keterbatasan di perusahaan, bisa seperti sumber daya, 

kapabilitas dan keterampilan perusahaan yang bisa menghambat jalannya usaha 

dan kinerja perusahaan dan organisasi didalamnya. Faktor lain dari kelemahana 

juga bisa berasal dari fasilitas dan sumber daya keuangan dan keterampilan dalam 

memasarkan produk/jasa. 

3. Opportunity (Peluang) 

Peluang adalah kesempatan yang dapat menguntungkan apabila dapat 

memanfaatkannya dengan benar dan baik bagi perusahaan dan organisasi. Faktor 

peluang yang bisa menguntungkan perusahaan dalam usaha adalah hubungan 

dengan pembeli yang akrab, pemasok stabil, serta kondisi persaingan yang 

berubah. 

4. Threats (Ancaman) 

Ancaman adalah musuh utama perusahaan, dan posisinya dapat 

menyebabkan tidak menguntungkan bagi perusahaan. Masuknya pesaing baru 

merupakan kebalikan dari peluang. 

 

2.2 Tujuan Analisis SWOT 

Metode analisis SWOT (Strength, Weakness, Opportunity, Threat) bisa 

dianggap sebagai metode analisis yang paling dasar, yang bermanfaat untuk 

melihat suatu topik atau suatu permasalahan dari  sisi yang berbeda. Hasil dari 

analisis biasanya berupa rekomendasi untuk mempertahankan kekuatan (Strength) 

dan untuk menambah keuntungan dari segi peluang (Opportunity) yang ada, dan 

mengurangi kelemahan (Weakness) serta menghindari ancaman (Threat). Jika 

digunakan dengan benar, analisis ini bisa membantu untuk melihat sisi-sisi yang 
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tidak terlihat dari sebuah perusahaan atau organisasi. Analisis ini berperan sebagai 

alat untuk meminimalisasi kelemahan yang terdapat dalam suatu perusahaan atau 

organisasi serta menekan dampak ancaman yang timbul dan harus dihadapi. 

Analisis ini menggunakan empat faktor strategi yang dibuat dalam bentuk 

Matriks, berikut tabel matriks SWOT. 

Tabel 2 

Tabel Matriks SWOT (Strength, Weakness, Opportunity, Threat 

F
a
k

to
r 

E
k

st
er

n
a
l 

 Faktor Internal 

Kekuatan ( Strength) 

 

Kelemahan (Weakness) 

Peluang 

(Opportunity) 

(Strategi Strength-

Opportunity) 

Strategi ini memanfaatkan 

seluruh kekuatan untuk 

mendapatkan peluang 

sebesar – besarnya. 

Misalkan seperti membuka 

cabang baru dilokasi ramai 

seperti Sungai Panas dan 

Baloi serta berani 

mengambil stock mobil 

cukup banyak dari 

pemasok. 

(Strategi Weakness-

Opportunity) 

Strategi ini diterapkan 

berdasarkan pemanfaatan 

peluang yang ada dengan 

cara meminimalkan 

kelemahan yang ada. 

Misalkan seperti 

meningkatkan promosi 

penjualan lewat social 

media dengan di share ke 

berbagai group seperti di 

Facebook dan OLX. 

Ancaman 

(Threat) 

(Strategi Strength-

Threat) 

Strategi dalam 

menggunakan kekuatan 

untuk mengatasi ancaman. 

Contohnya menjaga dan 

meningkatkan pelayanan 

kepada customer supaya 

mereka tidak beralih ke lain 

showroom. 

 

(Strategi Weakness-

Threat) 

Strategi ini bersifat 

defensif dan 

meminimalkan 

kelemahan untuk 

menghindari ancaman. 

Contohnya memperluas 

pasaran dengan 

membuka cabang baru di 

tempat ramai di Batam. 

Sumber: Freddy (2016). Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis. PT. 

Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. 
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2.3 Faktor yang Mempengaruhi SWOT 

Menurut Rangkuti (2016) berikut faktor yang mempengaruhi empat 

komponen dasar analisis SWOT: 

2.3.1 Faktor Internal Strength dan Weakness 

Menurut Robbins dan Coulter (2012) pada analisis internal telah dijelaskan 

tentang kekuatan dan kelemahan. Kekuatan adalah keunggulan perusahaan dalam 

bersaing di dunia bisnis yang tidak dimiliki oleh pesaing lain, sedangkan 

kelemahan adalah keterbatasan dari perusahaan yang dapat menghalangi jalannya 

usaha /performa perusahaan. Keduanya akan berdampak baik dalam sebuah 

penelitian apabila kekuatan lebih besar dibandingkan kelemahan. Dengan begitu 

kekuatan internal yang maksimum jelas akan memberikan hasil penelitian yang 

lebih baik. Bagian dari faktor internal itu sendiri ialah: 

a. Financial (Keuangan) 

Bagaimana sebuah perusahaan mengelola keuangan mulai dari cash 

balance, hutang, dan modal yang dimiliki. 

b. Human Resource (Sumber Daya yang dimiliki) 

Asset yang dimiliki perusahaan dari jumlah tenaga kerja dan 

produktivitasnya. 

c. Produksi perusahaan 

Kemampuan perusahaan dalam menjual dan melayani produk/jasa. 

2.3.2 Faktor External Opportunity dan Threat 

Menurut Robbins dan Coutler (2012), dalam menghadapi lingkungan 

eksternal perusahnaan akan menghadapi sebuah kondisi lingkungan umum yang 

tereksploitasi dan bisa membantu jalannya perusahaan dan mencapai tujuan 

perusahaan. Faktor ini tidak secara langsung terlibat pada yang sedang ditelit i 
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yang terdiri dari 2 poin yaitu ancaman (Threat) dan peluang (Opportunity). 

Adanya peluang serta ancaman ini tentu akan memberikan data yang harus 

dimasukkan dalam hasil penelitian sehingga menghasilkan strategi untuk 

menghadapinya. Beberapa poin yang termasuk pada faktor eksternal ialah: 

a. Tingkatan ekonomi 

Masyarakat yang ekonominya dibawah akan merasa sulit untuk membeli 

mobil, mengingat harganya yang cukup tinggi  

b. Populasi dan Trend masyarakat 

Masyarakat tidak bisa ditebak kemauannya untuk memilih mobil seperti 

apa yang mereka butuhkan. 

c. Pesaing 

Banyaknya pesaing disekitar perusahaan membuat setiap mobil terjual 

tidak banyak, mengingat mobil milik pesaing lebih modern dan sesuai 

dengan trend masyarakat. 
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