








•  Kedua lingkungan dituntut untuk seimbang 
(balance) agar proses kinerja dan pengelolaan 
berjalan semaksimal mungkin. 
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•  Menurut tedjo Tripomo analisis SWOT adalah 
penilaian atau assesment terhadap hasil 
identifikasi situasi, untuk menentukan suatu 
kondisi yang bisa dikategorikan kekuatan, 
kelemahan, peluang dan ancaman.  

•  Kekuatan dan kelemahan adalah faktor-faktor yg 
terletak di perusahaan yg harus dievaluasi 
secara periodik  

•  Peluang dan ancaman adalah faktor-faktor yg 
terletak di lingkungan perusahaan dan harus 
cepat diatasi. 



•  Analisis SWOT merupakan identifikasi 
berbagai faktor internal perusahaan dan 
faktor eksternal yg mempengaruhi potensi 
bisnis dan daya saing perusahaan secara 
sistematis dan menyesuaikan (match) 
d i a n t a r a f a k t o r t e r s e b u t u n t u k 
merumuskan strategi perusahaan. 



Analisis SWOT 
•  Strenght : situasi atau kondisi yg merupakan 

kekuatan dari organisasi atau program pada 
saat ini. 

•  Weakness ; situasi atau kondisi yg merupakan 
kelemahan dari organisasi atau program saat ini. 

•  Opportunity : situasi atau kondisi yg mrp peluang 
di luar organisasi dan memberikan peluang 
berkembang bagi orgns di masa depan 

•  Threat : situasi yg merupakan ancaman bg 
organisasi yg datang dari luar orgns dan dapat 
mengancam eksistensi orgns di masa depan. 



Ada delapan langkah yg terlibat dalam 
membuat matriks SWOT : 

1.  Tuliskan peluang eksternal kunci 
perusahaan. 

2.  Tuliskan ancaman eksternal kunci 
perusahaan 

3.  Tuliskan kekuatan internal kunci 
perusahaan 

4.  Tuliskan kelemahan internal kunci 
perusahaan 



Ada delapan langkah yg terlibat dalam 
membuat matriks SWOT : 

5. Cocokkan kekuatan internal dg peluang 
eksternal dan catat hasil strategi SO dlm sel yg 
ditentukan 

6. Cocokkan kelemahan internal dg peluang 
eksternal dan catat hasil strategi WO  

7. Cocokkan kekuatan internal dg ancaman 
eksternal dan catat hasil strategi ST dalam sel 
yg ditentukan. 

8. Cocokkan kelemahan internal dg ancaman 
eksternal dan catat hasil strategi WT dalam sel 
yg ditentukan. 
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Permasalahan dan Keterbatasan Analisis 
SWOT 

1.  Rentan terhadap penyalahgunaan dan 
analisa yg dangkal karena hanya 
menggunakan satu level analisis 

2.  Menghasilkan daftar yg panjang  
3.  Faktor yg sama dapat ditempatkan dlm 

dua kategori karena perbedaan cara 
pandang  

4.  Tidak ada kewajiban utk menguji opini dg 
data data dan analisis 

 



Dasar pemikiran yg digunakan dlm upaya 
memaksimalkan hasil analisis swot dan 

meminimlakan permaslahan dan keterbatasan di 
atas :  

1.  Mengembangkan analisa aspek eksternal dan 
internal secara mendalam dg melakukan 
analisa pendahuluan pada tahap pengumpulan 
data. Tujuan analisis pendahuluan adalah 
untuk mengetahui tingkat kepentingan atau 
besarnya pengaruh yg diberikan oleh setiap 
aspek thd strategi pemasaran. 

2.  Memberikan penilaian thd. Faktor- faktor 
SWOT scr. Kuantitatif dg menggunakan bobot 
dan rating. 



Strenght	  
•  Apa yang menjadi kelebihan anda atau 

perusahaan anda? 
•  Apa yang membuat anda lebih baik dari 

pesaing anda? 
•  Hal unik apa yang anda punya dan tidak 

dimiliki yang lain? 
•  Sumber daya apa yang anda miliki yang 

orang lain tidak punya? 
•  Strategi apa yang anda punya untuk bersaing 

atau unggul dengan pesaing anda? 



Weaknesses	  

•  Sesuatu hal apa yang bisa anda tingkatkan 
atau anda kembangkan? 

•  Sesuatu hal apa yang bisa anda hindari dan 
anda cegah? 

•  Apa yang bisa anda lihat dari pesaing anda 
mengenai kelemahan anda atau perusahaan 
anda? 

•  Faktor-faktor apa saja yang membuat anda 
merasa kalah bersaing dengan kompetitor 
anda? 



Opportuni2es	  
•  Peluang apa yang anda bisa temukan atau anda 

rasakan? 
•  Ketertarikan apa yang anda lakukan saat ini yang 

bisa menjadi peluang? 
•  Bagaimana kondisi lingkungan anda saat ini yang 

bisa mendukung anda? 
•  Untuk perusahaan analisis juga kondisi teknologi, 

pasar, kebijakan pemerintah saat ini dalam waktu 
yang dekat 

•  Bagaimana pola perkembangan masyarakat, trend 
dan pola social yang dapat berpengaruh terhada 
produk atau layanan perusahaan anda? 



Threats	  

•  Bagaimana dengan kompetitor atau pesaing anda 
yang mengancam dan berusaha mengungguli 
anda atau perusahaan anda? 

•  Strategi Apa yang dilakukan pesaing anda lakukan 
saat ini ? baik untuk teknologi, kualitas pelayanan 
atau barang yang dari kompetitor anda? 

•  Apakah perubahan teknologi mengancam 
perusahaan anda? 

•  Apakah utang hutang dan anggaran mengancam 
kelangsungan perusahaan anda? 




