


Bapak / Ibu UKM yang telah kami repotkan dalam pengisian kosuiner yang kami 

sebarkan. 5. Seluruh pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu atas segala 

dorongan dan semangat yang diberikan kepada kami, sehingga laporan kemajuan ini 

dapat kami selesaikan dengan baik. Laporan ini dibuat sebagai bentuk tanggungjawab 

kami dalam menerima hibah Penelitian dari DRPM.  

 

Kami menyadari bahwa penulisan laporan ini jauh dari sempurna yang disebabkan 

karena kemampuan kami yang terbatas. Oleh karena itu kami mengharap semoga 

laporan ini dapat bermanfaat serta menambah pengetahuan bagi kita semua baik dari 

UKM maupun pihak akademis. Surabaya, Juni 2017 Penulis. ABSTRAK Lokasi penelitian 

di kampung sepatu di Seruni Sidoarjo, merupakan home industri produksi sepatu.  

 

Sebagai kampung produksi sepatu, daerah ini memiliki potensi untuk dapat 

berkembang menjadi sentra produk sepatu yang nantinya menjadi ikon Sidoarjo. 

Dimana bila wisatawan pergi ke Sidoarjo maka mereka akan berkunjung ke desa ini 

untuk mendapatkan sepatu khas sidoarjo. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

faktor internal dan faktor eksternal yang mempengaruhi, merumuskan alternatif strategi 

dan menetukan prioritas strategi yang dapat diterapkan dalam memasarkan produk 

sepatu pada industri rumah tangga di Seruni Sidoarjo. Metode yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah metode deskriptif.  

 

Metode analisis data yang dugunakan adalah (1) matrik IFE da EFE untuk 

mengidentifikasikan faktor-faktor strategis, (2) matrik IE untuk mengetahui posisi UKM 

(3) matrik SWOT untuk mengetahui alternatif strategi pemasaran dan (4) SPACE untuk 

mengetahui prioritas strategi pemasaran produk sepatu pada industri rumah tangga di 

desa seruni Kabupaten Sidoarjo.  

 

Hasil penelitian ini nantinya selain dalam bentuk publikasi ilmiah baik dalam bentuk 

seminar maupun jurnal, hasil strategi yang diperoleh diharapkan mampu meningkatkan 

kegiatan pemasaran IKM dalam mengembangkan sentra pemasaran sehingga 

kesejahteraan masyarakatnyapun dapat lebih meningkat. Tujuan jangka panjang dari 

penelitian ini adalah selain menjadikan kampung Seruni sebagai sentra pemasaran 

industri sepatu, juga menumbuhkan kesadaran akan merk terhadap produk yang 

dihasilkan para pengrajin, menjadikan fokus kegiatan selanjutnya dalam usaha 

mengenalkan produk ke pasar yang lebih luas baik secara nasional maupun 

internasional. Kata Kunci : Pemasaran, EFAS, EFAS, SWOT, SPACE. 6 BAB I. 

PENDAHULUAN Usaha kecil dan Menegah (UKM) merupakan salah satu kekuatan 

ekonomi terdepan.  

 

Oleh karen itu UKM merupakan aspek penting dalam pembangunan ekonomi (akita dan 



A. Alisjahbana,2002). Dalam haluan negara secara jelas telah digambarkan peran 

ekonomi kerakyatan yang berbasis UKM (Aminudin, 2003 dan Devarajan, 2002). 

Dibanding dengan negara maju, Indonesia kehilangan kelompok industri menengah 

dalam struktur industri.  

 

Akibatnya di satu sisi terdapat sejumlah kecil perusahaan besar dan sisi lain 

melimpahnya usaha kecil yang berorentasi pasar domestik (Ayyagari, 2003). Propinsi 

Jawa Timur sebagai bagian dari sentra pengembangan UKM berbasis ekspor secara tak 

langsung juga berkepentingan untuk menentukan perencanaan strategis bagi 

pengembangan UKM berbasis ekspornya ( Gradstein, 2003) Peran UKM masih rendah 

dalam perekonomian daerah disebabkan akses pendanaan sulit,meski sudah ada skim 

kredit, kesulitan memperoleh bahan baku dan pemasaran produk UKM terdapat pada 

pasar lokal, belum siap menghadapi persaigan era global, masih rendahnya akses 

sumber informasi (pasar, teknologi, dan desain) dan juga rendah penguasaan teknologi 

(Nasution, 2003).  

 

Program-program klaster dipandang lebih menguntungkan dibanding dengan program 

– progran usaha-usaha individual, tidak hanya efesiensi biaya, tetapi juga ekonomi 

eksternal yang memberi rentang keuntungan bagi klaster, usaha – usaha klaster dapat 

memperoleh berbagai keuntungan yang bisa ditingkatkan dan juga bisa diperluas jika 

kereka aktif meneruskan.  

 

Sebagai contoh, pemusatan geografis UKM-UKM dalam klaster akan bisa meningkatkan 

kesadran usah – usaha memasok produk – produk yang di perlukan. UKM pada klaster 

kemudian berada pada posisi yang lebih menguntungkan untuk mendapatkan pesanan. 

Pemasaran dan pembelian bersama merupakan contoh tipikal tindakan – tindakan 

kolektif.  

 

Dalam upaya lebih meningkatkan kapasitas kolektif UKM- UKM dalam klaster , maka 

pertalian – pertalian intern disamping juga pertalian-pertalian ekstern dengan pihak 

yang berkepentingan diluar hendaknya dipromosikan (Sallatu dan Suhab, 2003) 1.1 

Perumusan Masalah Sesuai dengan latar belakang yang ada, maka permasalahan pada 

penelitian ini adalah: 1.  

 

Bagaimana menentukan strategi pemasaran yang tepat bagi UKM kampung sepatu 

Seruni Sidoarjo sehinga nantinya menjadi kampung unggulan . 2. Bagaimana 

memetakan segmentasi pasa (market segmentation), posisi (positioning) dengan 

pendekatan SWOT analisis 7 1.2 Tujuan Penelitian 1. Menengidentifikasikan faktor 

internal dan faktor eksternal yang di hadapi UKM di dalam melakukan kegiatan 

pemasaran produk. 2.  



 

Menentukan prioritas strategi pemasaran yang tepat bagi UKM kedepannya dalam 

meraih pasar. 3. Dapat memetakan segmentasi pasar (market segmentation), posisi 

(positioning) terhadap pesaing dengan pendekatan SWOT analisis. 1.3 Lingkup Batasan 

Masalah Penelitian ini dibatasi pada UKM produk sepatu kampung Seruni Sidoarjo dan 

asumsi proses produksi dengan berjalan normal. 8 BAB II.  

 

Study pustaka 2.1 Peneliti Terdahulu Positioning merupakan salah satau langkah yang 

dilakukan UKM dalam rangka menarik pelanggan dan juga mempertahankan 

pelangganya (Yin wong, 2005). Positioning yang dilakukan UKM merupakan pencitraan 

terhadap produknya kepada masyarakat dalam lingkungannya, tujuan nya tentu sama 

seperti yang dilakukan perusahaan besar, hanya saja cara yang dilakukannya adalah 

lebih unik, yakni dengan selalu memuaskan konsumen terhadap kebutuhan akan 

barangnya dan juga menjadikan konsumen sebagai orientasi utama akan inovasi yang 

terjadi.  

 

Kemudian hal tersebut akan menjadikan pemasaran dalam UKM akan secara terus 

menerus berkembang dalam menanggapi produk baru dan permintaan pasar, 

sementara disisi lain dia tetap harus memuaskan pelanggan (Abimbola, 2007). Jalur 

pendekatan yang dilakukan pelaku UKM adalah jalur pendekatan yang cukup unik. UKM 

lebih memilih jalur pendekatan dan pemasaran dimana bersifat pendekatan personal.  

 

Maksudnya adalah partner yang dirangkul dalam upaya memasarkan barang adalah 

orang- orang yang telah memiliki hubungan kedekatan atau bisa jadi orang yang baru 

dikenal namun akan dibina hubungan baik oleh pemilik UKM untuk menjaga loyalitas 

terhadap produk UKM. Cara ini dapat dikatakan tradisional, namun telah terbukti efektif 

(Li Lee, 2007). 2.1  

 

Konsep Pemasaran Teguh(2003:28) menyatakan konsep pemasaran adalah 

mencocokkan kemampuan perusahaan dengan kebutuhan dan keinginan konsumen 

untuk mencapai hubungan mutualisme yang saling menguntungkan. Pengertian produk 

menurut Johannes (2004:19) adalah barang yang diproduksi atau dihasilkan untuk 

memenuhi kebutuhan mutualisme konsumen berdasarkan keuntungan dan nilai tambah 

sesuai kegiatan transaksi dalam suatu pasar.  

 

Berarti pemasaran produk adalah suatu tindakan mencocokkan kemampuan perusahaan 

dalam memperoduksi suatu barang yang dapat dijual atau dibeli dalam kegiatan 

transaksi yang dapat menguntungkan. 2.3 Analisis SWOT Analisis SWOT adalah 

identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi perusahaan 

(Rangkuti, 2001). Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan 



kekuatan ( strengths) dan peluang (opportunities) namun secara bersamaan dapat 

meminimalkan kelemahan (weaknesses) dan ancaman (treats).  

 

Analisis 9 SWOT merupakan cara sitematis untuk mengidentifikasi keempat faktor – 

faktor terebut dan strategi yang mengambarkan kecocokan paling baik di antara 

mereka ( Pearce dan Robinson 1997) . Dengan demikian perencanaan strategi harus 

menganalisa faktor-faktor strategis perusahaan ( kekuatan, kelemahan, peluang, 

ancaman ) dalam kondisi yang ada pada saat ini.  

 

Faktor-faktor strategis perusahaan disusun dalam matriks SWOT, yang mengambarkan 

secara jels bagaimana pelauang dan ancaman eksternal yang dihadapi perusahaan 

dapat disesuikan dengan kekuatan dan kelemahan yang dimilikinya. Matrik ini dapat 

menghasilkan empat sel alternatif strategi ( Rangkuti, 2001). 1. Kekuatan. Merupakan 

sumberdaya, ketrampilan atau keunggulan-keunggulan lain relatif terhadap pesaing dan 

kebutuhan pasar yang dilayani atau ingin dilayani oleh perusahaan.  

 

Kekuatan adalah kompetisi khusus yang memberikan keunggulan komparatif bagi 

perusahaan dipasar. Kekuatan dapat terkandung dalam sumber daya keuangan , citra 

kepemiimpinan pasar, hubungan pembeli dan pemasok dan fajtor-faktor lain (Pearce 

dan Robinson,1997) 2. Kelemahan.  

 

(Pearce dan Robinson,1997) mendifinisikan kelemahan sebagai keterbatasan atau 

kekurangan dalam sumerdaya, ketrampilan dan kapabilitas yang dapat mengahmbat 

efektif perusahaan. Sumber-sumber kelemahan tersebut dapat meliputi fasilitas, sumber 

daya keuangan, kapabilitas menejemen, ketrampilan pemasaran dan citra merk. 3. 

Peluang. Peluang merupakan situasi penting yang menguntungkan dalam lingkungan 

perusahaan (Pearce dan Robinson,1997). Perkembangan trend merpakan salah satu 

sumber peluang.  

 

Identifikasi segmen pasar yang terabaiakan, perubahan situasi persaingan atau 

peraturan, perubahan teknologi serta membaiknya hubungan antara pembeli dengan 

pemasok dapat memberikan peluang bagi perusahaan. 4. Ancaman. Ancaman adalah 

situasi penting yang tidak menguntngkan dalam lingkngan perusahaan (Pearce dan 

Robinson, 1997).Ancaman merupakan penggangu utama bagi posisi 

perusahaan.Masuknya pesaing baru, lambatnya pertumbuhan pasar, meningkatnya 

kekuatan tawar-menawar pembeli atau pemasok utama, perubahan teknologi serta 

peraturan baru atau yang direvisi dapat menjdi bagi keberhasiln perusahaan. 2.3.1 

Matriks Faktor Strategi Eksternal 10 (Rangkuti,2009).  

 

Sebelum membuat matrik factor eksternal, perlu diketahui lebih dahulu Factor Strategi 



Eksternal (EFAS). Berikut ini adalah cara penentuan factor strategi eksternal (EFAS). 1. 

Manentukan faktor – faktor yang menjadi peluang serta ancamana perusahaan dalam 

kolom1. 2. Memberikan bobot masing – masing faktor tersebut dengan skala mulai dari 

1,0 (mulai penting ) sampai 0,0 tidak penting berdasarkan pengaruh faktor-faktor 

terebut terhadap posisi strategi perusahaan (semua bobot tersebut jumlahnya tidak 

boleh melebihi skor total 1,00). 3.  

 

Menghitung rating (dalam kolom 3) untuk masing-masing faktor dengan memberikan 

skala mulai dari 5 (outstanding) sampai dengan 1 (poor). Variabel yang bersifat positif ( 

variabel yang masuk kategori peluang) diberi nilai +1 sampai dengan membandingkan 

dengan rata-rata semua industri maupun dengan pesaing utama. Untuk variabel yang 

bersifat negative kebalikannya. 4.  

 

Mengkalikan bobot dan faktor dalam kolom 2 dengan rating pada kolom 3, untuk 

memperoleh faktor pembobotan dalam kolom 4. Hasilnya berupa skor pembobotan 

untuk masing-masing faktor yang nilainya bervariasi mulai dari 5,0 (outstanding) sampai 

dengan 1,0 (poor). 5. Mengunakan kolom untuk memberikan 5 untuk memberikan 

komentar atau catatan mengapa faktor – faktor tertentu dipilih dan bagaimana skor 

pembobotan dihitung. 6.  

 

Menjumlahkan skor (pada kolom 4) untuk memperoleh total skor pembobotan bagi 

perusahaan yang bersangkutan. Nilai total menunjukan bagaimana perusahaan tertentu 

bereaksi terhadap faktor-faktor strategi eksternal. Tabel 2.1. Bentuk Matrik Evaluasi 

Faktor Eksternal (EFE ) Faktor-faktor Eksternal Bobot Rating Skor Pembobotan Peluang 

1. 2. dst.. 11 Ancaman 1. 2. dst...  

 

Total Sumber : David, 2004 BAB 3. Metode penelitian Pada penelitian ini, terlebih dahulu 

merumuskan permasalahan utama yang dihadapi oleh para pemilik usaha kecil di 

kluster industri UMKM produk kulit khususnya sepatu di wilayah Sidoarjo secara 

bersama-sama, sehingga setelah diperoleh masalah yang dianggap penting maka 

dibuat suatu rancangan sebagai berikut : 1. Menentukan posisioning perusahaan dalam 

peta persaingan usaha sejenis 2.  

 

Membuat data statistik terkait dengan perrumbuhan dan perkembagan usaha dari para 

pelaku usaha kecil di kluster industri UMKM produk kulit khususnya sepatu di wilayah 

Sidoarjo yang meliputi perkembangan permintaan produk/penjualan baik dalam negeri 

maupun ke luar negeri, perkembangan pendapatan, peningkatan laba bersih, 

pertambahan asset atau modal dan sebagainya. 3.  

 

Melakukan identifikasi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang dimiliki oleh 



para pelaku usaha kecil di kluster industri UMKM produk kulit khususnya sepatu di 

wilayah Sidoarjo untuk membuat matriks SWOT. 4. Melakukan survei ke pesaing usaha 

kecil di kluster industri UMKM produk kulit khususnya sepatu di wilayah Sidoarjo. 5.  

 

Mendesain suatu strategi pemasaran yang sesuai untuk usaha kecil di kluster industri 

UMKM produk kulit khususnya sepatu di wilayah Sidoarjo, sehingga diharapkan dengan 

adanya strategi ini usaha kecil ini dapat lebih berkembang Tempat Penelitian Tempat 

penelitian dalam penelitian ini antara lain : Di UKM produk sepatu GAGO didesa Seruni 

Sidoarjo 12 Teknik Pengambilan Data 1. Wawancara dengan pemilik perusahaan, dan 

karyawan 2. Data sekunder.  

 

Seperti data penjualan, arus kas, laporan rugi laba dan sebagainya Diagram Alur 

Penelitian Gambar 3.1 Metode Penelitian Survey Pendahuluan Tahap Pengumpuan Data 

1. Identifikasi Faktor Internal Dan Eksternal 2. Penyebaran Kousioner Study Literatur Dan 

Perumusan Masalah Kesimpulan Pengolahan Data : 1. Matrik IFE dan EFE 2. Matrik 

SWOT 3.  

 

Analisis Korelasi Tujuan Penelitian Analisa Data 13 BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 4.1. 

Gambaran Umum UD GAGO UD GAGO didirikan pada tahun 2004.Pemilik bernama Juli 

Agus Suprianto yang telah berpengalaman dibidang sepatu tahun 1987. UD GAGO 

berlokasi di Seruni Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo di atas lahan seluas 100 

m2. Lokasi tersebut juga berfungsi sebagai workshop atau bengkel kerja.  

 

Modal awal pendirian UD GAGO adalah Rp. 500.000,- yang berasal dari modal pribadi 

pemilik. Melalui modal awal tersebut, UD GAGO mampu memberikan lapangan 

pekerjaan kepada 9 orang pekerja. Pertamanya adalah ikut orang selam 8 tahun lalul 

usaha sendiri . Berdasarkan klasifikasi jumlah pekerja UD GAGO tergolong unit usaha 

kecil. 4.2  

 

Visi dan Misi UD memil yait“Menjadi h yanmambersaing produk g erkualis kepercyaan 

ela” . Adapun misinya yaitu membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat dengan 

keterbatasan pendidikan dan menyediakan lapangan pekerjaan berazaskan 

kekeluargaan. Tujuan yang ingin dicapai kelompok UD GAGO memberi nilai tambah 

serta memperkuat posisi UKM dengan peralatan sederhana yang menghasilkan produk 

berkualitas baik dan berdaya saing. 4.3  

 

Struktur Organisasi UD GAGO memiliki struktur organisasi dengan pemilik yang 

membawahi beberapa pekerja yang bertanggung jawab yang sangat sederhana. 

Susunan organisasi yang ada di awali pada masing-masing bidang, seperti Penanggung 

Jawab (PJ) Wakil Pekerja, PJ.Keuangan dan Seketaris dan PJ. Produksi. Pemilik memiliki 



tugas mengawasi keseluruhan terhadap keberlangsungan proses produksi mulai dari 

menerima pemesanan pelanggan, melakukan pemesanan bahan baku, pembuatan 

disain produk, pengukuran, bahkan sampai pengiriman dan proses manajerial 

khususnya di bidang keuangan.  

 

Anggota yang berada di bawahnya hanya berfungsi membantu jika, pemilik 

berhalangan melaksanakan pekerjaannya. Penanggung jawab Wakil Pekerja tugasnya 

akan berfungsi saat pemilik tidak berada di workshop dan hanya sebatas melayani 

pelanggan yang hanya membutuhkan “sekedaya” an parpekerjdi agar p 14 bekerja 

dengan baik. PJ.Keuangan merupakan seorang yang sangat dipercaya dalam kegiatan 

penyetoran pada Bank dan tugasnya juga akan berfungsi saat Pemilik berhalangan. 

Sedangkan PJ.  

 

Produksi hanya membatu mengawasi keberlangsungan kegiatan produksi maupun 

perbaikan di workshop. Struktur organisasi pada UD GAGO dapat dilihat pada Gambar 

4.1. Gambar 4.1. Struktur organisasi UD GAGO Para pekerja memiliki latar pendidikan 

yang beragam. Namun, latar belakang pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) 

tetap mendominasi, pemilik latar belakang pendidikan Sekolah Teknik Mengenggah 

(STM).  

 

Pemilik mempercayai pada seorang yang memiliki latar pendidikan Sekolah Menengah 

Atas (SMA). 4.4. Proses Produksi Proses pembuatan sepatu dapat dijelaskan sebagai 

berikut : Berikut langkah-langkah cara membuat sepatu 1. Pertama mulailah pola 

digambar dengan pen khusus dibahan yang akan dijadikan sepatu (Kap sepatu), setelah 

digambar, bahan dipotong-potong mengikuti garis gambar pola sepatu. Potongan – 

potongan disatukan dan dijahit dengan benang nilon sesuai pola yang ada hingga 

membentuk sepasang kap sepatu.Ingat jika bahan/kulit lebih tebal maka bagian yang 

akan kena jahitan harus di seset dengan mesin seset supaya bagian ini menjadi rata dan 

tidak menonjol dengan bagian lainnya. 2.  

 

Sekeliling bawah Kap sepatu di lem bagian pinggirnya dengan tinggi kurang lebih 5mm 

dengan lem kuning, dan bontek adalah seperti bahan kardus tebal yang 

digunting/dibentuk menyerupai sol sepatu untuk bagian dalam dan sekeliling pinggir 

bontek ini dilem kuning setelah itu dipaku dengan paku khusus pada cetakan sepatu. 3. 

Kap sepatu sudah selesai dilem dan bontek juga sudah dilem dan dipaku ke cetakan 

sepatu, kemudian selanjutnya dipasang kertas pengeras di bagian depan dan belakang 

Direktur PJ. Produksi PJ.  

 

Keuangan & Seketaris 15 kap septu tujuannya supaya depan dan belakang sepatu 

nantinya bisa kaku, ingat sebelum kertas pengeras dimasukan ke dalam kap sepatu 



terlebih dahulu dibasahi dengan bensin supaya pengeras ini bisa lembek untuk 

sementara dan bisa di lem dengan lem kuning kemudian ditempel di bagian dalam kap 

sepatu. Kap yang sudah dipasang pengeras harus segera di masukan kedalam cetakan 

sepatu dan selanjutnya kap dipasang ke cetakan sepatu, lalu sekeliling kap sepatu 

ditarik kebawah dan ditempelkan ke bontek tadi dengan menggunakan tang khusus, 

kemudian dipalu supaya bahan/kulit dan bontek menempel dengan baik.  

 

Setelah berbentuk dan cetakan sudah berbalut bahan/kulit, simpanlah minimal 6 jam 

supaya lem dan pengeras sudah bekerja maksimal. 4. Setelah 6 jam, dan biarkan seperti 

itu kemudian lihat bagian bawah hasil cetakan tadi apakah ada tonjolan-tonjolan 

bahan/kulit, jika ada segera ratakan dan rapikan dengan pisau seset (pangot). 5.  

 

Siapkan sol sepatu dan selanjutnya dilem dengan lem putih, lem putih ini juga dioleskan 

pada bagian bawah kap sepatu hasil cetakan tadi, dan keadaan cetakan masih berada 

didalam kap sepatu. Biarkan lem putih ini kering (kurang lebih 10-15 menit) pada sol 

dan bawah kap sepatu 6. Sol dan kap bawah sudah dilem lalu bersiaplah untuk 

menempelkan antara kap bawah dan sol. Sebelum ditempelkan nyalakan kompor dan 

simpan diatasnya alat open sederhana.  

 

Lalu sol di open sebentar kurang lebih 1 menit tergantung besar kecilnya api, jika sol 

sudah mulai lentur maka ambil dan tempelkan pada bagian bawah kap yang terdapat 

pada cetakan sepatu. Bagian pemasangan Sol adalah bagian tersulit jika masih dalam 

tahap belajar. 16 Proses produksi tersebut dapat dilihat dalam gambar alur berikut ini: 

Bahan Proses Produksi Alat Produksi Gambar 4.2 Proses produksi 4.5  

 

Pemasaran Pemasaran produk sebagian besar berasal dari luar kecamatan seperti di 

Bali, Tanggulangin maupun Wedoro. Tidak menutup kemungkinan pasar produk mereka 

merambah mall seperti pusat grosir dan Careffour, namun, kembali lagi merek dagang 

mereka tidaklah mencerminkan produk desa Seruni, melainkan merek dagang dari 

distributor itu sendiri.  

 

Dari proses pemasaran yang telah ada selama ini, mitra masih perlu dukungan riil 

didalam mewujudkan kegiatan pemasaran yang lebih aktif serta didukung oleh 

marketing tool yang jauh lebih memadai sehingga keberadaan dari desa seruni sebagai 

desa yang memproduksi sepatu berkualitas dapat diketahui oleh masyarakat secara luas 

Kertas gambar Desain model Meja gambar, alatgambar Karton, Almunium tipis 

Membuat Pola / cetakan Meja pola, pisau,plong Bahan yang telah berpola Pemotongan 

bahan Pisau potong, landasan Pemasangan assesoris Mesinjahit,palu, landasan Logo / 

merk Pemasangan logo/merk Mesin stamping Bahan , lem dll Penjahitan dan Perakitan 

Mesin jahit, postblet dan flatbed Produk jadi 17 4.7 Segmentasi pasar 4.7.1  



 

Jumlah Penduduk Indonesia Segmen pasar berdasar Jumlah Penduduk Indonesia dapat 

dilihat dibawah pada gambar di bawah ini : Gambar 4.3 komposisi jumlah penduduk di 

Indonesia Berdasarkan gambar 4.3 diatas jumlah penduduk di Indonesia tahun 2012 

sebesar 278 juta diantaranya: Jawa sebesar 152.000.000 (55%), Sulawesi sebesar 

38.000.000 (14%), Kalimantan sebesar 31.000.000 (11%), Sumatra sebesar 46.810.000 

(17%), Bali sebesar 4.100.000 (1%), Irian Jaya sebesar 2.800.000 (1%) , Nusa Tenggara 

sebesar 2.400.000 (1%) 152.00, 55% 38.52, 14% 31.78, 11% 46.81, 17% 4.10, 1% 2.80, 1% 

2.40, 1% Jawa Sulawesi Kalimantan Sumatera Bali Irian Jaya Nusa Tenggara 18 4.7.2  

 

Jumlah Penduduk Pulau Jawa Sedangkan untuk pulau jawa dapat dilihat dibawah pada 

gambar di bawah ini : Gambar 4.4 komposisi jumlah penduduk di pulau Jawa 

Berdasarkan gambar 4.4 jumlah penduduk di pulau Jawa sebesar 152 juta diantaranya , 

Jawa Barat sebesar 48.490.000 (32%), Jawa Tenggah sebesar 35.380.000 (23%), Jawa 

Timur sebesar 43.430.000 (29%), DKI Jakarta dan Kepulauan Seribu 25.000.000 (16%). 

4.7.3  

 

Jumlah Penduduk Jawa Timur Sedangkan untuk pulau Jawa Timur dapat dilihat dibawah 

pada gambar di bawah ini : Gambar 4.5 komposisi jumlah penduduk di pulau Jawa 

Timur ( sumber BPS Jatim ) 48.49 , 32% 35.38 , 23% 43.43 , 29% 25 , 16% Jawa Barat 

JawaTengah Jawa Timur DKI Jakarta + Kep. Seribu Demografi di Pulau Jawa Surabaya 

4.12 10% Sidoarjo 1.87 4% Malang 2.30 5% Gresik 2.20 5% Kediri 1.47 3% Madiun 1.92 

5% Banyuwangi 2.20 5% Tuban 1.76 4% Bojonegoro 1.43 3% Kota Lain 24.00 56% 

Demografi Jumlah Penduduk di Jawa Timur 19 Berdasarkan gambar 4.5  

 

jumlah Penduduk di Jawa Timur sebesar 44,43 juta di antaranya, Surabaya sebesar 

4.120.000 (10%), Sidoarjo sebesar 1.870.000 (4%), Malang sebesar 2.300.000 (2%), Gresik 

sebesar 2.200.000 (5%), Kediri sebesar 1.470.000 (3%) , Madiun sebesar 1.920.000 (5%), 

Banyuwangi sebesar 2.200.000 (5%), Tuban sebesar 1.760.000 (4%) , Bojonegoro 

sebesar1.430.000 (3%), dan kota lain sebesar 24.000.000 (56%). Penduduk yang dipakai 

pasarnya di wilayah Surabaya,Sidoarjo , Malang sejumlah 8.290.000 orang (19 %). 4.7.4  

 

Jumlah Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin di 3 kota Sedangkan jumlah penduduk 

berdasarkan jenis kelamin tiga kota di Surabaya, Sidoarjo dan Malang dapat dilihat 

dibawah pada gambar di bawah ini : Gambar 4.6 komposisi jumlah penduduk di 3 kota 

berdasarkan jenis kelamin Berdasarkan gambar 4.6 jenis kelamin penduduk di wilayah 

Sidoarjo, laki-laki 3.157.600 sebesar (38%) dan Perempuan sebesar 5.133.000 (62%).  

 

Penduduk yang dipakai pasarnya jenis kelamin adalah yaitu Laki-laki sejumlah 38% . 

4.7.5 Jumlah penduduk berdasarkan umur di wilayah 3 kota Sedangkan jumlah 



penduduk berdasarkan umur di wilayah 3 kota dapat dilihat dibawah pada gambar di 

bawah ini : 3,157,000 , 38% 5,133,000 , 62% laki perempuan Jumlah penduduk 

berdasarkan jenis kelamin di 3 kota 20 Gambar 4.7  

 

komposisi jumlah penduduk 3 kota berdasarkan umur Berdasarkan gambar 4.7 jumlah 

penduduk berdasarkan umur di wilayah Surabaya, Sidoarjo, dan Malang meliputi, bayi 

sebesar 1.575.000 (19%), anak – anak sebesar 1.492.2000 (18%), remaja sebesar 

1.906.7000 (23%), dewasa sebesar 2.321.200 ( 28%), dan orang tua sebesar 994.800 

(12%).  

 

Berdasarkan umur yang dipakai yaitu anak-anak, remaja, dan dewasa jumlah 69% 4.7.6 

Pasar potensial Sumber : Data BPS Tahun 2011 ( diolah) Gambar 4.8 prosentasi dan 

jumlah pasar potensial 1,575,100, 19% 1,492,200, 18% 1,906,700, 23% 2,321,200, 28% 

994,800, 12% Jumlah penduduk berdasarkan umur di tiga Kota Bayi Anak-anak Remaja 

Dewasa Orang tua pasar potensial GAGO MARLON NASOR LAZER 21 Berdasarkan 

uraian gambar diatas, pasar potensial meliputi berdasarkan pangsa pasar yang dipakai 

tiga wilayah diantaranya Surabaya, Sidoarjo, dan Malang, tiga wilayah tersebut sebesar 

8.290.000 orang atau 19% .  

 

UD GAGO memiliki segmentasi berdasarkan jenis kelamin yaitu jenis kalamin laki-laki 

38% menurut usia yang dipakai yaitu usia anak – anak, remaja, dan dewasa Pangsa 

pasar potensial dari wilayah Surabaya, Sidoarjo, dan Malang sebesar 19% jadi untuk 

pangsa pasar potensial dengan jenis kelamin laki-laki sebesar 0,19 x 8.290.000 = 

1.575.100 1.575.100 x 0,38 = 598.538 orang, jadi pasar potensial adalah 598.538 orang 

atau 7%.  

 

Dari jumlah penduduk tiga kota yaitu Surabaya, Sidoarjo, dan Malang sebesar 8.290.000 

orang UD Lazer pasar penjualan berdasarkan usia dewasa (28%) dan orang tua (12%), 

jadi8.290.000 – (575.100 + 598.538) = 6.116.362 orang 6.116.362 X 0,40 = 2.446.545 

orang atau 29% dari jumlah penduduk tiga kota yaitu Surabaya, Sidaorjo, dan Malang 

sebesar 8.290.000 orang UD Marlon pasar penjualan berdasarkan usia remaja(23%) , 

dewasa (28%) jadi 8.290.000 – (1.575.100 + 598.538 + 2.446.545)= 3.669.817 3.669.817 x 

0,51= 1.871.607 orang atau 23% dari jumlah penduduk tiga kota yaitu Surabaya, 

Sidaorjo, dan Malang sebesar 8.290.000 orang UD Nasor pasar penjualan berdasarkan 

usia bayi, anak-anak,remaja, dewasa , dan orang tua. Pasar potensial Nasor sisa dari ke 

tiga UKM 8.290.000 – (1.575.100 + 598.538 + 2.446.545 +1.871.607) = 3.373.311 orang 

atau 41% dari jumlah penduduk tiga kota yaitu Surabaya, Sidaorjo, dan Malang sebesar 

8.290.000 orang. 4.8  

 

Strategi Pemasaran UD GAGO 4.8.1 Segmentation, Targeting dan Positioning 4.8.1.1. 



Segmentation Strategi pemasaran yang saat ini dijalankan oleh UD GAGO adalah 

product varienty marketing dimana menghasilkan beberapa produk yang memililki 

karakteristik yang berbeda- 22 beda seperti ukuran, kualitas, model dan warna.  

 

Segmentasi UD GAGO meliputi jenis kelamin laki-laki dan berdasarkan usia anak-anak , 

remaja dan dewasa. Segmentasi UD Lazer berdasarkan usia dewasa dan orang tua. 

Segmentasi UD Nasor berdasarkan usiaremaja dan dewasa. Segmentasi UD Marlon 

berdasarkan usia balita, anak-anak, remaja, dewasa dan orang tua. 4.8.1.2 Targeting 

Target UD GAGO 1. Meningkatkan tingkat pemasaran yang tadinya 7% menjadi 20% di 

tahun 2016, dengan cara memperluas wilayah pemasaran di Bali. 2.  

 

Meningkatkan omset penjualan sebesar 5% sampai dengan 8% dari tahun 2016 dengan 

cara kontrak pembuatan sepatu aladin (sudah terjadi kesepakatan order) 3. Mengikuti 

program pameran produk industri kecil Menenggah yang diselengarakan oleh 

Disperindag diseluruh wilayah Indonesia dengan target pemasukan pendapatan dari 

pameran sebesar 25% dari barang yang dipamerkan. 4.8.1.3  

 

Positioning UD GAGO memiliki penilaian baik oleh para pelanggannya, hal ini terlihat 

pada keberadaan UD GAGO yang telah mencapai 16 tahun dalam bidang perbaikan dan 

pembuatan sepatu. Pesaing yang dihadapi UD GAGO para unit usaha setara yang 

berada disekitar Gedangan. Melainkan para perusahaan produk sepatu seperti UD 

LAZER, UD Nasor dan UD Marlon 4.9 .  

 

Matrik Profil Kompetitif Posisi berdasarkan mutu dapat dilihat pada gambar di bawah ini 

Tabel 4.1 nilai posisi berdasarkan mutu Uraian BOBOT GAGO LAZER NASOR MARLON 

RATING NILAI RATING NILAI RATING NILAI RATING NILAI Kualitas bahan 0.241 3.43 0.83 

2.93 0.71 3.07 0.74 2.79 0.67 Model 0.241 3.14 0.76 3.36 0.81 2.57 0.62 2.71 0.65 Visual 

0.121 2.71 0.33 3.00 0.36 1.86 0.22 2.71 0.33 Warna 0.202 2.57 0.52 2.86 0.58 1.79 0.36 

2.50 0.51 Fitur 0.195 3.00 0.59 3.00 0.59 1.93 0.38 3.00 0.59 23 1.000 3.02 3.04 2.32 2.74 

Berdasarkan tabel 4.1  

 

nilai posisi berdasarkan mutu yang paling tinggi adalah UD GAGO dengan skor 3,02 

skor yang ke dua UD LAZER dengan skor 3,04 nilai yang ke tiga UD MARLON dengan 

nilai 2,74 dan yang terakhir UD NASOR denga nilai 2,32. Posisi berdasarkan harga dapat 

di lihat di bawah ini : Tabel 4.2 nilai posisi berdasarkan harga Uraian BOBOT GAGO 

LAZER NASOR MARLON RATING NILAI RATING NILAI RATING NILAI RATING NILAI 

Murah 0.271 4.14 1.12 3.21 0.87 3.14 0.85 2.36 0.64 Modal 0.241 3.29 0.79 3.14 0.76 3.29 

0.79 2.07 0.50 Diskon 0.151 2.86 0.43 2.86 0.43 2.50 0.38 1.64 0.25 Anggsuran 0.162 1.71 

0.28 2.14 0.35 1.71 0.28 1.57 0.25 Promo 0.175 2.50 0.44 2.71 0.48 2.21 0.39 1.71 0.30 

1.000 3.06 2.88 2.69 1.94 Berdasarkan tabel 4.2  



 

nilai posisi berdasarkan harga yang paling tinggi adalah UD GAGO dengan skor 3,06, 

yang ke dua UD LAZER denga nilai 2,88, UD NASOR dengan nilai 2,69 dan yang terakhir 

UD MARLON dengan skor 1,94, 24 Gambar 4.9 posisi keempat UKM Berdasarkan 

gambar 4.9, posisi A pada kuadran I, mempunyai nilai A di titik 3,02 dan 3,06 Ini situasi 

yang sangat menguntungkan perusahaan tersebut memiliki peluang dan kekuatan 

sehingga dapat memanfaat peluang yang ada.  

 

Strategi yang harus diterapkan adalah mendukung kebijakan pertumbuhan yang agresif 

Posisi B,C dan D di kuadran III masing – masing dengan nilai B di titik 3,04, dan 2,88, 

Posisi C dengan nilai 2,74 dan 1,97 dan D di titik 2,32 dan 2,69 menunjukan bahwa 

Ketiga perusahaan memiliki mutu tinggi dan harga rendah, perusahaan menghadapi 

peluang pasar yang sangat besar, tetapi di lain pihak ia menghadapibeberapa kendala / 

kelemahan internal. 4.10 Analisis Matriks SWOT Matrik SWOT merupakan 

langkah-langkah kongkrit yang sebaiknya dilakukan oleh UD GAGO berdasarkan 

pengembangan dari matrik IE.  

 

Berbagai alternatif strategi dapat dirumuskan berdasarkan model analisis matriks SWOT. 

Strategi utama yang dapat disarankan terdapat empat macam, yaitu :strategi SO, ST, 

WO, dan WT. Analisis ini menggunakan data yang telah diperoleh dari matriks EFE dan 

IFE di atas.  

 

Hasil keunggulan 25 dari pengguna model ini adalah mudah memformusikan strategi 

berdasarkan gabungan faktor eksternal dan internal. 4.11. Identifikasi faktor-faktor 

Strategis Internal dan Eksternal Kelompok UD GAGO. 4.11.1 Faktor Strategis Internal. 

Kekuatan (Strengths) a. Memiliki prospek usaha yang baik .  

 

Seiring dengan adanya jumlah permintaan pasar terhadap produk UD GAGO semakin 

meningkat juga dikatakan bahwa jumlah permintaan pasar jumlah penjualan produk UD 

GAGO berbanding lurus. Dengan kata lain bisa disimpulkan bahwa masyarakat punya 

respon positif terhadap produk, begitu juga halnya dengan sifat bahan baku produknya 

yaitu punya kemampuan untuk didaur ulang sehingga tidak menimbulkan dampak 

negatif pada lingkungan sekitarnya, ini sangat sangat menunjang program ramah 

lingkungan. b.  

 

Memiliki pimpinan yang berjiwa sosial, bertanggung jawab, cerdas, semangat yang 

besar dan berjiwa wirausaha.Pemiliki sekaligus motor pengerak usaha diniai para 

pegawainya sangat memiliki sosial, bertanggungjawab, cerdas, dan berjiwa wirausaha. 

Hal tersebut disimpulkan dengan cara pemilik berinteraksi pada pekerja dan pelanggan.  

 



Semangatnya dalam menjalankan usaha sudah terbukti, keuletan membuat pemilik 

dipercaya dalam menangani tender berskala besar di kota Sidoarjo. Pemilik juga sangat 

berjiwa besar dalam menjalani pekerjaan dimilkinnya. Upaya pemantauan atau evaluasi 

kegiatan dilakukan pemilik dalam waktu yang tidak menentu. Hal tersebut dikarenakan 

padatnya waktu yang dimilki pemilik, sehingga hal tersebut terkadang dilakukan setelah 

permasalahan muncul.  

 

Kegiatan yang dilakukan pada evaluasi tersebut, umumnya adalah membicarakan 

kegiatan produksi pembagian tugas. c. Memiliki produk yang bernilai ekonomis, dan 

berdaya saing tinggi. Produk yang dihasilkan oleh UD GAGO di domisili dengan produk 

berbahan baku standar namun memiliki kualitas, memperhatikan kualitas produk 

mampu bersaing dalam pasar tas yang berkembang. d. Tenaga kerja relatif murah.  

 

Karena sistem pengupahan tenaga kerja adalah borongan maka hal ini sangat 

membantu pihak manajemen UD GAGO untuk meminimalkan biaya produksi. 26 Hal 

tersebut bisa dikatakan bahwa biaya untuk tenaga sangat murah. e. Terbina suasana 

kerja yang bersifat kekeluargaan dan gotong royong antara karyawan dan tim 

manejerial.  

 

Suasana kerja yang tercermin dilapangan, memvisualisasikan kehangatan antar pekerja, 

keakraban satu sama lain yang terjalin membuat sifat gotong royong masih terasa. 

Batasan antara pekerja biasa maupun orang kepercayaan pemilik nampak, bahkan 

pemilik sendiri turut tangan dalam memecahkan masalah di workshop. 4.11.2 

Kelemahan (Weaknesess). a. Posisi UKM yang masih melakukan kegiatan secara mandiri 

dengan peralata sederhana.  

 

Kendala utama yang dimilki UD GAGO adalah peralatan yang dimilki masih sangat 

sederhana, berupa peralatan standar yang wajib dimilki usaha produk kulit, seperti 

mesin jahit, mesin seset, gunting serta perlengkapan lainnya. Selebihnya masih 

dilakuakan secara manual dan mandiri. b. Kurangnya pendidikan SDM yang dimilki. 

Dasar pendidikan formal tidak menjadi syarat utama pekerja pada UD GAGO.  

 

Dominasi pekerja adalah Sekolah Dasar, hanya satu pekerja yang memilki pendidikan 

STM dan satu pekerja berpendidikan SMA. Termasuk pemilik, pendidikan terakhir yang 

diperoleh adalah SMA. c. Sarana dan prasaran yang masih terbatas. Jumlah sarana dan 

prasaran yang belum mencukupi bila UD GAGO berproduksi banyak.  

 

Sehingga jumlah produksi yang ada dalam sebulanyya merupakan batas maksimal 

kemampuan unit usaha ini. Hal tersbut berdampak pada sulitnya menambah kapasitas 

produksi dan lamanya pengerjaan yang juga akan berimbas pada peningkatan 



pendapatan usaha ini. Dalam hal pendistribusian UD GAGO masih mengandalkan 

kendaraan roda dua. d.  

 

Sistem keuangan yang masih sangat sederhana Sistem keuangan yang terdapat pada 

unit usaha ini sangat sederhana. Semua 27 dilakukan oleh pemilik secara langsung dan 

manual. Pembukuan masih dilakukan pencatatan mengunakan buku bergaris yang 

ditulis dengan tangan dan alat hitung yang digunakan hanya kalkulator standar f.  

 

Modal kerja yang terbatas. UD GAGO tidak mengandalkan peminjaman kredit yang 

ditawarkan oleh Bank. Modal usaha didapat dari pembayaran diawal oleh pelanggan 

yang hanya cukup membeli bahan baku produk. Kekurangan modal pada saat proses 

produksi dengan sistem pembayaran di belakang saat pelanggan telah membayar lunas 

pesanannya.  

 

Kendala ini disiasati pemilik dalam mengelola perputaran uang, agar proses produksi 

tetap berjalan, seringkali kondisi tersebut menyebabkan UD GAGO memiliki hutang 

dibeberapa pihak penyedia bahan baku. 4.11.3 Faktor Strategis Eksternal 4.11.4 Peluang 

(Oportunities) a. Meningkatnya perekonomian Negara dengan program UKM mandiri. 

Kemudahan pengajuan Kredit Usaha Rakyat dari pemerintah membantu unit usaha ini 

memperoleh pinjaman usaha dengan sistem pengembalian mudah.  

 

Sehingga UKM dapat mengajukan pinjaman yang akan terus memperthanakan 

kelangsungan usahanya. Hal ini tentu saja akan mempengaruhi pendapatan Negara 

melalui perdagangan UKM mandiri, karena bertambahnya minat untuk mendirikan 

sebuah UKM oleh masyarakat. Semakin banyak UKM yang tumbh dan berkembang 

tentu akan membuka peluang ekspor, sehigga nilai ekspor non migas negara akan 

meningkat sumber devisa negara. c.  

 

Adanya dukungan pemerintah dalam memajukan sektor non migas melalui program 

Depatemen Perindustrian dan Perdagangan, Pembinaan yang selalu dilakukan 

pemerintah merupakan usaha pemantauan perkembangan usaha kecil mandiri. Peluang 

ini dapat mambantu unit usaha kecil meneggah UD GAGO dalam perluasan pasar lebih 

besar lagi, atau mempertahankan pasaryang sudah ada terlebih dahlu dimilki UD GAGO 

d. Tersedianya pasar tas yang selalu berkembang 28 Perkembangan model khususnya 

dalam bidang tas berdampak pada perkembangan pasar produk.  

 

Konsumen akan semakin mencari produsen berkualitas baik dan produk yang tidak 

kalah baik dengan produk perusahaan skala nasional. Konsumen juga cenderung 

membeli produk dengan harga murah. Maka dari itu dengan tingkat permintaan yang 

demikian, sangat terbuka peluang bagi UD GAGO untuk mengembangkan sayapnya. e.  



 

Terjalinnya kerjasama yang baik dengan pemerintah dalam usaha peningkatan sektor 

perekonomian. Kerjasama yang telah terjalin baik oleh instansi pemerintah, tentu saja 

sangat berpeluang membantu unit usaha milik , pemilik ini meningkatkan produksi dan 

penjualanya. Dengan memenangkan beberapa tender dari pemerintah, tentu 

pembayaran awal akan menjadi modal berjalannya proses produksi. Sehingga 

perekonomian negara terbantu peningkatanya.  

 

Selain itu pemerintah akan memberi contoh nyata bagi masyarakat untuk mencintai 

produk dalam negeri. Khusunya produk buatan UKM. f. Ketersediaan bahan baku yang 

cukup. Kecukupan akan bahan baku tentu saja akan memberikan dampak positif dalam 

kelancaran melakukan produksi. Produksi akan sellalu berjalan dengan baik tanpa ada 

penundaan waktu produksi yang di sebabkan oleh kekurangan bahan baku. 4.11.5 

Ancaman (Treats) a.  

 

Tingkat daya beli masyarakat masih rendah. Krisis ekonomi Indonesia secara khusus 

berimbas negatif untuk beberapa sektor perekonomian Negara. Dampak yang sangat 

nyata yang dirasakan adalah penurunan jumlah penjualan. b. Banyaknya beredar produk 

sejenis dari pesaing. Persaingan usaha yang semakin pesat membuat munculnya banyak 

pesaing baru yang menawarkan keragaman produk dan harga yang juga semakin 

bervariasi. c.  

 

Selera konsumen yang berubah. Selera konsumen yang tidak bisa diramalkan sehingga 

selera konsumen berubah 29 diluar kendali perusahaan. Tuntutan permintaan konsumen 

yang selalu menghendaki model baru, dengan demikian perusahaan harus selalu dapat 

mengantisipasi trend permintaan yang sedang berkembang dengan menyiapkan desain 

yang modern. d.  

 

Kekuatan pemasok Bahan baku pembuatan tas sampai saat ini belum bisa diproduksi 

didaerah Gedangan, sehingga ketergantungan terhadap pemasok bahan baku menjadi 

besar. Pemasok yang dikuasai oleh beberapa perusahaan saja akan cukup leluasa dalam 

mengendalikan harga. Harga yang tidak menentu akan sulit untuk menentukan harga 

jual tas. e. Adanya pesaing baru.  

 

Sampai saat ini pemerintah belum membatasi pembukaan pabrik tas baru sehingga 

masih sangat terbuka bagi para investor. Para investor baru mengunakan modal besar 

dan teknologi mutakir, sehingga menghasilkan produk dengan kualitas lebih baik dan 

diproduksi dalam skala yang besar sehingga lebih efisien. 4.12 Rumusan Strategi 

Pengembangan Usaha 4.12.1 Analisis Lingkungan Internal (IFE) Strategi matrik IFE 

merupakan rumusan analisis lingkungan.  



 

Matrik ini memberikan rangkuman dan evaluasi kekuatan dan kelemahan utama dalam 

berbagai bidang fungsional pada suatu unit usaha. Matrik IFE juga memberikan dasar 

pengenalan dan evaluasi hubungan antar bidang-bidang fungsional tersebut. Pada tabel 

dapat diketahui bahwa kekuatan utama yang dapat dimanfaatkan oleh UD GAGO untuk 

menhadapi persaingan adalah Koordinasi tugas lebih efisiean karena dikelola langsung 

oleh pengusaha dengan skor 0.390 pada posisi kedua Memiliki pimpinan yang berjiwa 

social, bertangung jawab, cerdas, semangat yang besar dan berjiwa wirausaha dengan 

skor 0.334 Pada posisi ketiga Harga produk terjangkau oleh oleh berbagai tingkat 

konsumen dengan skor 0.312 pada posisi keempat Terbina suasana kerja yang bersifat 

kekeluargaan dan gotong royong antara karyawan dan tim manajerial dengan skor 

0.294 pada posisi kelima Kemudahan mendapatakan bahan baku dengan skor 0.249 

pada posisi keenam Citra sudah dikenal baik dengan skor 0.155 pada posisi ke tujuh 

Memiliki produk yang bernilai ekonomis dan berdaya saing tinggi dengan skor 0.149 30 

sedangkan pada posisi ke delapan Memiliki dukungan peralatan denganteknologi 

modern dengan skor 0.087 Sedangkan untuk kelemahan utama yang dimiliki UD GAGO 

adalah Harga jual masih didominasi sesuai harga grosir dengan skor 0.358 pada posisi 

kedua Produksi berdasarkan pesanan, sehingga tidak ada persediaan dengan skor 0.306 

Pada posisi ketiga Posisi UKM yang masih melakukan kegiatan secara mandiri dengan 

peralatan sederhana dengan skor 0.269 pada posisi keempat Ketergantungan modal 

pada pihak grosir dengan skor 0.237 pada posisi kelima Modal Kerja yang terbatas 

dengan skor 0.150 pada posisi keenam Sarana dan prasaran yang masih terbatas 

dengan skor 0.141 pada posisi ke tujuh Kurangnya pendidikan SDM yang dimiliki 

dengan skor 0.132 sedangkan pada posisi ke delapan System keuangan yang masih 

sederhana dengan skor 0.123. Tabel Matrik 4.3. IFE UD.GAGO A.  

 

KEKUATAN BOBOT (a ) RATING (b) NILAI (c=a+b) 1 Kemudahan mendapatakan bahan 

baku 0.071 3.50 0.249 2 Memiliki pimpinan yang berjiwa social, bertangung 

jawab,cerdas,semangat yang besar dan berjiwa wirausaha 0.073 4.57 0.334 3 Memiliki 

produk yang bernilai ekonomis dan berdaya saing tinggi 0.041 3.64 0.149 4 Memiliki 

dukungan peralatan dengan teknologi modern 0.032 2.71 0.087 5 Terbina suasana kerja 

yang bersifat kekluargaan dan gotongroyong antara karyawan dan tim manajerial 0.071 

4.14 0.294 6 Harga produk terjangkau oleh berbagai tingkat konsumen 0.081 3.86 0.312 

7 Citra sudah dikenal baik 0.041 3.79 0.155 8 Koordinasi tugas lebih efisiean karena 

dikelola langsung oleh pengusaha 0.091 4.29 0.390 Jumlah ( A) 0.501 30.50 1.970 B.  

 

KELEMAHAN 31 1 Posis UKM yang masih melakukan kegiatan secara mandiri dengan 

peralatan sederhana 0.071 3.79 0.269 2 Kurangnya pendidikan SDM yang dimiliki 0.043 

3.07 0.132 3 Sarana dan prasaran yang masih terbatas 0.048 2.93 0.141 4 System 

keuangan yang masih sederhana 0.043 2.86 0.123 5 Modal Kerja yang terbatas 0.054 



2.79 0.150 6 Produksi berdasarkan pesanan, sehingga tidak ada persediaan 0.084 3.64 

0.306 7 Ketergantungan modal pada pihak grosir 0.065 3.64 0.237 8 Harga jual masih 

didominasi sesuai harga grosir 0.091 3.93 0.358 Jumlah ( B) 0.499 26.64 1.715 Jumlah ( 

A+B ) 1.000 Dari hasil pembobotan terhadap faktor-faktor kekuatan yang dimiliki oleh 

UD GAGO diperoleh nilai skor sebesar 1,970.  

 

Sedangkan dari pembobotan kelemahan UD GAGO diperoleh skor 1,715 hal ini 

menunjukan bahwa nilai kekuatan yang dimiliki oleh UD GAGO dapat untuk mengatasi 

kelemahan yang ada diperusahaan tersebut karena terdapat selisih antara kekuatan dan 

kelemahan sebesar 0,255 4.12.2 Anlisa lingkungan Eksternal ( EFE ) Matrik EFE digunakan 

untuk merangkum peluang dan ancaman pada suatu unit usaha.  

 

Analisis matrik EFE dilakukan perhitungan yang sama dengan matrik IFE yaitu 

perhitungan terhadap bobot dan pemberian rating pada setiap faktor. Peluang utama 

yang dapat dimanfaatkan oleh UD GAGO untuk menghadapi persaingan adalah 

Hubungan baik dengan distributor dan toko besar sebagai mitra dengan skor 0.364 

pada posisi kedua Meningkatnya perekonomian Negara dengan program UKM dengan 

skor 0.294 Pada posisi ketiga Perubahan pola gaya hidup masyarakat dengan skor 0.284 

pada posisi keempat Tersedianya pasar sepatu yang selalu berkembang dengan skor 

0.267 pada posisi kelima Kemajuan Teknologi dengan skor 0.266 pada posisi keenam 

Ketersediaan bahan baku yang cukup dengan skor 0.233 pada posisi ke tujuh Adanya 

dukungan pemerintah dalam memajukan sector non migasmelalui program 

Departemen Perindustrian dan 32 Perdagangan dengan skor 0.250 sedangkan pada 

posisi ke delapan Terjalinya kerjasama yang baik dengan pemerintah dalam usaha 

peningkatan sector perekonomian dengan skor 0.206 Sedangkan untuk ancaman utama 

yang dimiliki UD GAGO adalah Banyaknya beredar produk sejenis dari pesaing dengan 

skor 0.308 pada posisi kedua Tingkat daya beli masyarakat masih rendah dengan skor 

0.259 Pada posisi ketiga Adanya Pesaing baru dengan skor 0.255 pada posisi keempat 

Kekuatan Pemasok dengan skor 0.252 sedangkan pada posisi kelima Selera konsumen 

yang selalu berubah dengan skor 0.238. Tabel Matrik 4.4.  

 

EFE UD.GAGO A. PELUANG BOBOT (a ) RATING (b) NILAI (c=a+b) 1 Meningkatnya 

perekonomian Negara dengan program UKM 0.071 4.14 0.294 2 Adanya dukungan 

pemerintah dalam memajukan sector non migasmelalui program Departemen 

Perindustrian dan Perdagangan 0.073 3.43 0.250 3 Tersedianya pasar sepatu yang selalu 

berkembang 0.072 3.71 0.267 4 Terjalinya kerjasama yang baik dengan pemerintah 

dalam usaha peningkatan sector perekonomian 0.072 2.86 0.206 5 Ketersediaan bahan 

baku yang cukup 0.071 3.29 0.233 6 Kemajuan Teknologi 0.081 3.29 0.266 7 Hubungan 

baik dengan distributor dan toko besar sebagai mitra 0.091 4.00 0.364 8 Perubahan pola 

gaya hidup masyarakat 0.081 3.50 0.284 Jumlah ( A) 0.612 28.21 2.165 B. ANCAMAN 1 



Tingkat daya beli masyarakat masih rendah 0.071 3.64 0.259 2 Banyaknya beredar 

produk sejenis dari pesaing 0.083 3.71 0.308 3 Selera konsumen yang selalu berubah 

0.071 3.36 0.238 4 Kekuatan Pemasok 0.082 3.07 0.252 33 5 Adanya Pesaing baru 0.081 

3.14 0.255 Jumlah ( B) 0.388 16.93 1.312 Jumlah ( A+B ) 1.000 Sumber : data primer yang 

diolah Dari hasil pembobotan terhadap faktor-faktor peluang yang dimiliki oleh UD 

GAGO diperoleh nilai skor sebesar 2,165.  

 

Sedangkan dari pembobotan ancaman UD GAGO diperoleh skor 1,321 hal ini 

menunjukan bahwa nilai ancaman peluang yang dimiliki oleh UD GAGO dapat untuk 

mengatasi yang ada diperusahaan tersebut karena terdapat selisih antara peluang dan 

ancaman sebesar 0,853 4.13 Analisa lingkungan Internal dan Eksternal (IE) Hasil yang 

diperoleh dari matrik IFE dan EFE digunakan untuk menyusun matrik IE, sehingga dapat 

diketahui posisi UD GAGO. Nilai total skor pada matrik IFE sebesar 3,685 sedangkan 

matrik EFE yang memperoleh total sebesar 3,476.  

 

Hasil tersebut menempatkan UD GAGO pada sel I (satu) yang disebut strategi 

pertumbuhan (Growth strategy) . untuk mencapai pertumbuhan, baik dalam penjualan, 

asset,profit atau kombinasi dari ketiganya. Hal ini dapat dicapai dengan cara 

menurunkan harga, mengembangkan produk baru, menambah kualitas produk atau 

jasa, atau meningkatkan akses kepasar yang lebih luas.  

 

Usaha ini dapat dilakukan dengan cara meminimlakan biaya (minimize cost) sehingga 

dapat meningkatkan profit. 34 4.13 Analisa Matriks SPACE Untuk menentukan posisi 

pangsa pasar relatif diungkapkan pada sumbu x dari matriks ruang (SPACE). Titik tengah 

dari sumbu x ditetapkan untuk nilai 0,00.  

 

Artinya sesuai dengan suatu divisi yang mempunyai pangsa pasar setengan dari 

perusahaan-perusahaan pesaing yang telah berdiri terlebih dahulu. Sedangkan sumbu y 

menggambarkan kecepatan pertumbuhan industri dalam penjualan, diukur dalam 

prosentase. Prosentase kecepatan pertumbuhan pada sumbu y dapat dinilai 0,00 yang 

terletak ditengah-tengah.(Sutrisno, 2006) Rentang angka pada sumbu x dan sumbu y 

sering dipakai, tetapi nilai yang lain dapat di tetapkan jika memang dianggap tepat 

untuk organisasi tertentu.Sehingga dari hasil perhitungan SWOT diatas didapatkan 

suatu perhitungan untuk ES (Environmental Stability), CA (Competitive Advantage), 

IS(Industrial Strength), dan FS (Financial Strength) sebagai berikut : Rata - rata IS : ( S – 

W : 5 ) = (1,970 – 1,715 : 5 ) = 0,051 Rata - rata ES : ( S – O : 5 ) = ( 1,970 – 2,165 : 5 ) = - 

0,039 Rata - rata FS : ( S – T : 5 ) = ( 1,970 – 2,312 : 5 ) = - 0,068 Rata - rata CA : ( O – T : 

5 ) = ( 2,165 – 2,312 : 5 ) = - 0,029 Koordinator vektor arah sumbu x(FS) : IS + CA= 

0,051+ (-0,039) = 0,012 sumbu y (IS):ES + FS = - 0,039 +0,068 = 0,029 Gambar 4.10 

Hasil Perhitungan Matrik SPACE 35 Dari hasil gambar di atas bahwa sumbu X pada titik 



0,012 dan sumbu Y pada titik 0,029 berada pada kuadran I, kuadran 1 ini merupakan 

situasi yang sangat menguntungkan. Perusahaan tersebut memiliki peluang dan 

kekuatan sehingga dapat memanfaatkan peluang yang ada.  

 

Strategi yang harus diterapkan dalam kondisi ini adalah mendukung kebijakan 

pertumbuhan yang agresif. Tabel 4.5. Matriks SWOT UD GAGO KEKUATAN (S) 1. 

Kemudahan mendapatakan bahan baku 2. Memiliki pimpinan yang berjiwa social, 

bertangung jawab,cerdas,semangat yang besar dan berjiwa wirausaha 3. Memiliki 

produk yang bernilai ekonomis dan berdaya saing tinggi 4. Memiliki dukungan 

peralatan denganteknologi modern 5.  

 

Terbina suasana kerja yang bersifat kekluargaan dan gotongroyong antara karyawan 

dan t im manajerial 6. Harga produk terjangkau oleh oleh berbagai tingkat konsumen 7. 

Citra sudah dikenal baik 8. Koordinasi tugas lebih efisiean karena dikelola langsung oleh 

pengusaha KELEMAHAN 1.  

 

Posis UKM yang masih melakukan kegiatan secara mandiri dengan peralatan se derhana 

2. Kurangnya pendidikan SDM yang dimiliki 3. Sarana dan prasaran yang masih terbatas 

4. System keuangan yang masih sederhana 5. Modal Kerja yang terbatas 6. Produksi 

berdasarkan pesanan, sehingga tidak ada persediaan 7. Ketergantungan modal pada 

pihak grosir 8.  

 

Harga jual masih didominasi sesuai harga grosir PELUANG 1. Meningkatnya 

perekonomian Negara dengan program UKM 2. Adanya dukungan pemerintah dalam 

memajukan sector non migasmelalui program Departemen Perindustrian dan 

Perdagangan 3. Tersedianya pasar sepatu yang selalu berkembang Strategi S-O 1. 

Penataan manajemen usaha untuk memperoleh modal dari pemerintah / investor 2.  

 

Memanfaatkan Pelatihan dan Pameran yang difasilitasi Pemerintah, mengingat usaha ini 

banyak menyerap tenaga kerja dan ramah lingungan. 3. Berusaha mengembangkan 

wilayah pemasaran sepatu di Strategi W-O 1, Mencari mitra yang bisa mengupayakan 

bantuan modal usaha atau peralatan 2.Memanfaatkan program Pelatihan praktis dari 

pemerintah dan perguruan 36 Analisis SWOT.  

 

Dari perhitungan yang telah dilakukan dan berdasarkan atas maching matriks di atas, 

maka dapat ditentukan posisi kuadran strategi yang dimiliki UD GAGO dalam kuadran 

matriks 4. Terjalinya kerjasama yang baik dengan pemerintah dalam usaha peningkatan 

sector perekonomian 5. Ketersediaan bahan baku yang cukup 6. Kemajuan Teknologi 7. 

Hubungan baik dengan distributor dan toko besar sebagai mitra 8.  

 



Perubahan pola gaya hidup masyaraka t luar Sidoarjo, baik di luar pulau maupun di Luar 

negri. 4. Mendorong Pemerintah mencarikan mitra usaha terutama untuk 

pemasaran.karena produk memiliki ser a pan dan nilai jual tinggi 5. Banyak menjari n g 

hubung an dengan supplier tinggi 3, Mengandeng mitra usaha yang tepat untuk 

berbisnis. 4. Mengikuti pelatihan akutansi dan keuangan. 5. Memenfaatkan kredit Mikro 

dari Pemerintah / Perbankan ANCAMAN 1. Tingkat daya beli masyarakat masih rendah 

2.  

 

Banyaknya beredar produk sejenis dari pesaing 3. Selera konsumen yang selalu berubah 

4. Kekuatan Pemasok 5. Adanya Pesaing baru Strategi S-T 1. Menjual produk sepaatu di 

luar wilayah Sidoarjo melalui pameran yang difasilitasi pemerintah atau institusi 2. 

Menjalin mitra dengan pihak kampus untuk pengembangan model dan desain serta 

promosi dan pemasaran.. 3.  

 

Melakukan survey pasar dan mengikuti selera konsumen terhadap produk melalui 

internet atau media masa 4. Mencari dan menjalin hubungan pemasok di kota besar 

Surabaya atau Jakarta 5. Selalu berusaha memperbaiki kelemahan produk dan 

meningkatkan efisie nsi sera efektifitas produksi Strategi W-T 1.  

 

Memaksimalkan peralatan yang masih sederhana untuk dikuasi dengan baik oleh 

pekerja 2 Mempelajari sistem produksi yang baik pada Balai Latihan Kerja atau pada 

perusahaan yang sudah berhasil. 1. Produksi sebagian di borongkan pada mitra usaha 

3.Perlu laporan kas , transaksi dan persediaan 4. Memproduksi sesuai dengan pesanan 

pelanggan 37 SWOT, dari matrik SWOT akan diperoleh strategi yang tepat yang 

dikembangkan oleh UD GAGO di dalam mengembangkan bisnisnya ke depan sehingga 

dapat meningkatkan taraf hidupnya.  

 

Berdasarkan nilai kekuatan dan kelemahan yang ada, maka akan diperoleh nilai sumbu X 

dengan formula : Sumbu X = Nilai kekuatan – nilai kelemahan = 1,970 – 1,715 = 0,255 

Berdasarkan nilai Peluang dan nilai ancaman yang ada, maka akan diperoleh nilai sumbu 

Y dengan formula : Sumbu Y = Nilai Peluang – nilai ancaman = 2,165 – 1,312 = 0,853 

Dari perhitungan yang dilakukan, maka akan diperoleh koordinat sumbu X dan sumbu 

koordinat Y sebesar (0,255 ; 0,853) yang dapat dipetakan dalam matrik SWOT seperti 

gambar berikut: Gambar analisis SWOT Dari analisa matrik SWOT diatas untuk strategi 

SO1 perusahaan harus melakukan penataan manajemen usaha untuk memperoleh 

modal daripemerintah / investor karena pemerintah atau investor hanya tertarik untuk 

memberikan modal pada usaha yang memiliki prospek bagus dan ramah lingkungan.  

 

Untuk strategi SO2 38 Perusahaan harus dapat memanfaatkan Pelatihan dan Pameran 

yang difasilitasi Pemerintah, mengingat usaha ini banyak menyerap tenaga kerja 



sehingga produk perusahaan atau UMKM yang bernilai ekonomis, dan berdaya saing 

tinggi terserap oleh pasar. Untuk strategi SO3 perusahaan harus berusaha 

mengembangkan wilayah pemasaran Tas di luar Sidoarjo, baik di luar pulau maupun di 

luar negeri karena tersedianya pasar tas yang selalu berkembang. Untuk strategi SO4 

pimpinan perusahaan berupaya mendorong Pemerintah mencarikan mitra usaha 

terutama untuk pemasaran.karena produk memiliki serpan dan nilai jual tinggikarena 

terdapat program pemerintah terkait usaha peningkatan sektor perekonomian usaha 

mikro kecil dan menenggah.  

 

Untuk strategi SO5 perusahaan harus banyak menjalin hubungan dengan supplier untuk 

menstabilkan ketersediaan bahan baku. Dari analisa matrik SWOT diatas untuk strategi 

ST1 perusahaan harus menjual produk tas di luar wilayah Sidoarjo melalui pameran yang 

difasilitasi pemerintah atau institusi karena tingkat daya beli masyarakat diwilayah 

Sidoarjo masih rendah.  

 

Untuk strategi ST2 karena menjalin mitra dengan pihak kampus untuk pengembangan 

model dan desain serta promosi dan pemasaran agar tidak tertinggal dari produk 

pesaing. Untuk strategi ST3 perusahaan melakukan survey pasar dan mengikuti selera 

konsumen terhadap produk melalui internet atau media masa. Untuk strategi ST4 

perusahaan harus mencari dan menjalin hubungan pemasok di kota besar Surabaya 

atau Jakarta untuk mengantisipasi kurangnya pemasok.  

 

Untuk strategi ST5 perusahaan harus selalu berusaha memperbaiki kelemahan produk 

dan meningkatkan efisiensi sera efektifitas produksi karena adanya pesaing baru yang 

lebih potensi, Dari analisa matrik SWOT diatas untuk strategi WO1 perusahaan harus 

mencari mitra yang bisa mengupayakan bantuan modal usaha atau peralatan hal ini 

terkait dengan program pemerintah untuk meningkatkan perekonomian Negara melalui 

program UMKM mandiri.  

 

Untuk strategi WO2 perusahaan harus bisa memanfaatkan program Pelatihan praktis 

dari pemerintah dan perguruan tinggi, hal ini selaras dengan adanya dukungan 

pemerintahdalam memajukansektor non migas, melalui program Departemen 

Perindustrian dan Perdagangan. Untuk strategi WO3 perusahaan harus mengandeng 

mitra usaha yang tepat untuk berbisnis dengan adanya pasar tas yang 

selaluberkembang.  

 

Untuk strategi WO4 perusahaan harus mengikuti pelatihan akutansi dan keuangan 

karena laporan keuangan yang sagat sederhna. Untuk strategi WO5 perusahaan harus 

bisa memenfaatkan kredit Mikro dari Pemerintah atau Perbankan karena modal kerja 

UMKM yang terbatas. 39 Dari analisa matrik SWOT diatas untuk strategi WT1 



perusahaan harus bisa memaksimalkan peralatan yang masih sederhana untuk dikuasi 

dengan baik oleh pekerja karena posisi UKM saat ini masih merupakan perusahaan kecil 

tanpa mitra danmelakukan kegiatan secara mengunakan alat yang masih sederhana .  

 

Untuk strategi WT2 perusahaan harus bisa mempelajari sistem produksi yang baik pada 

Balai Latihan Kerja atau pada perusahaan yang sudah berhasil mengingat di perusahaan 

pendidikan dan ketrampilan karyawanya masih kurang.Untuk strategi WT3 perusahaan 

produksinya sebagian di borongkan pada mitra usaha karena sarana dan prasarana 

yang masih terbatas.  

 

Untuk strategi WT4 perusahaan supaya bisa mambuat laporan kas , transaksi dan 

persediaan karena UMKM masih mengunakanlaporan keuangan yang sangat sederhana. 

Untuk strategi WT5 perusahaan harus bisa memproduksi sesuai dengan pesanan 

pelanggan (make to order) karena modal kerja yang terbatas. Pengabungan Matrik 

SWOT dengan Matrik SPACE. Strategi yang harus diterapkan dalam kondisi ini adalah 

mendukung kebijakan pertumbuhan yang agresif.  

 

Strategi tepat untuk di terapkan oleh UD GAGO yaitu : 1. Mengikuti program – program 

pemerintah yang terkait dengan pengembangan UKM, misalnya : pelatihan – pelatihan 

desain dan SDM , pameran maupun hibah dana untuk UKM. 2. Menjalin kerjasama 

dengan instansi atau lembaga lain misalnya : lembaga keuangan dan perguruan tinggi 

untuk akses pemodalan dan promosi 3.  

 

Menjalin hubungan dengan suplayer di kota besar seperti Surabaya dan Jakarta untuk 

memperoleh bahan baku murah dan berkwalitas 4. Menerapkan cara kerja yang efektif 

dan efesien agar tercipta produktifitas yang tinggi 5. Mencoba memasarkan produk di 

luar wilayah Sidoarjo 6. Normalisasi harga atau menekan harga dibawah harga pesaing 

atau paling tidak sama dengan pesaing.  

 

40 KESIMPULAN Dari hasil penelitian terdapat 16 factor lingkungan internal dan 13 

factor lingkunganeksternal yang terjabarkan dalam matrik IFAS dan EFAS dengan skor 

nilai IFAS sebesar 1.715 dan skor nilai EFAS adalah 1.312 Berdasarkan atas matriks IE dan 

analisis Stategi SWOT, maka diperoleh beberapa strategi yang tepat bagi UKM 

Kampung sepatu GAGO yaitu stategi agresif dengan menjalan strategi S-O antara lain : 

Penataan manajemen usaha untuk memperoleh modal dari pemerintah / investor, 

Memanfaatkan Pelatihan dan Pameran yang difasilitasi Pemerintah, mengingat usaha ini 

banyak menyerap tenaga kerja dan ramah lingungan, Berusaha mengembangkan 

wilayah pemasaran sepatu di luar Sidoarjo baik di luar pulau maupun di Luar negri, 

Mendorong Pemerintah mencarikan mitra usaha terutama untuk pemasaran.karena 

produk memiliki serapan dan nilai jual tinggi. 41 Daftar pustaka. Berry,A.  
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Gramedia Model strategi pemasaran usaha kecil menengah (UKM) berbasis web 2.0  

 

dapat meningkatkan daya saing industri kecil. Website marketing merupakan suatu 

aktifitas interaktif yang terjadi di internet, yang bisa membuat produk dan pengunjung 

bisa berpartisipasi aktif di website, Pemasaran berbagai website yang berbasis Web 2.0  

 

pada umumnya bertujuan sama, yakni membangun dan mencerdaskan komunitas 

pelanggan dan dapat menimbulkan niat melakukan pembelian terhadap produk 

tersebut Titik berat Strategi Pemasaran usaha kecil berbasis web 2.0 adalah mewujudkan 

produk usaha kecil yang partisipatif dengan menjalin komunikasi dua arah antara 

pelanggan dan produsen dalam hal ini adalah usaha kecil via Web 2.0.  

 

Dengan demikian yang terjadi tidak hanya otomatisasi pemasaran produk saja , tetapi 

lebih dari itu terjadi efisiensi serta peningkatan citra produk di hadapan pelanggan yang 

akan dijadikan target pasar produknya sehingga pelanggan melakukan keputusan 

pembelian terhadap produk yang ditawarkan oleh usaha kecil dan pada akhirnya dapat 

meningkatkan daya saing industri kecil. Manfaat pemasaran produk menggunakan 

website sebagai berikut : 1.  

 

Memberikan kemudahan dan keamanan pada user yang ingin berkomunikasi dan 

menyampaikan informasi. 42 2. Memberikan kemudahan kepada user terutama pelaku 

UKM untuk melakukan penelusuran informasi 3. Memberikan kemudahan kepada pihak 

yang bertanggungjawab (administrator) dalam melakukan pengelolaan system. 4.  

 

Menyebarkan informasi yang tidak terbatas oleh tempat dan waktu kepada konsumen. 

43 Desain Sistem Website Tahap desain system bertujuan untuk menerapkan entitas 

dan data yang di butuhkan oleh system, pemodelan system dengan gambaran proses 

dan aliran data yang terjadi.  

 

Fase desain ini ditujukan untuk pengembangan yang dapat memenuhi kebutuhan yang 



sudah diindentifikasikan pada tahap analisis dengan memberikan detail-detail teknis 

dan menerapkan batasan yang berlaku pada system. Arsitektur umum desain sistem 

Implementasi Halaman Website Berikut ini penjelasan dari halaman web yang 

diimplementasikan yang terdiri dari halaman statis dan halaman dinamis (html dan php). 

1. Index, merupakan halaman muka system. 2. About, merupakan halaman yang berisi 

informasi mengenai incubator bisnis 3.  

 

Info & News berupa halaman yang menampilkan berita dan informasi sekitar system 

pemasaran 4. Data produk, merupakan halaman yang menampilkan daftar produk UKM. 

5. Login, merupakan file yang menangani proses authentifikasi user pada system. Bila 

username/password cocok dengan database pelaku industry, maka scripts akan memilih 

session industry kecil, sedangkan bila cocok dengan database sentra industry, maka 

akan dilalihkan ke halaman administrator. 6. Pelaku industry, merupakan sesi pelaku 

industry yang berisikan menu-menu untuk pelaku industry. 44 7.  

 

Content Produk, merupakan halaman produk company profile dari pelaku indsutri. Pada 

file ini akan ditampilkan content product yang sedang di upload. 8. Produk, berisikan 

detail content tiap produk. Pada halaman ini akan di tampilkan daftar produk, harga, 

daftar varian produk, audio, video, virtual produk, dan pada setiap produk akan di 

tampilkan. 9.  

 

Perubahan content & harga, merupakan halaman untuk melihat harga yang diberikan 

pelaku industry. 10. Masukkan topic, merupakan halaman untuk memasukkan content 

(upload file) produk yang berupa file html, ke direktori di server. Dan setelah 

memasukkan data produk ke database, maka kita bisa memasukkan harga, promosi dan 

file pendukung.  

 

File ini dapat di akses pelaku industry sebagai isi dari content yang diberikan produsen. 

Gambar alur pemasaranukm.com 45 Tampilan halaman utama website 

pemasaranukm.com STRATEGI WEBSITE Hal pertama yang harus dilakukan dalam 

membuat suatu website yang baik adalah memiliki URL yang baik juga. Pastikan untuk 

mendapatkan nama sesuai dengan bisnis Anda, tidak memiliki ejaan yang susah dan 

masih tersedia di social platform.  

 

Gunakan panabee untuk membantu mendapatkan nama yang kreatif dan Name Vine 

untuk menemukan nama yang masih tersedia. Contoh nya nama pemasaranukm.com 

terlihat simple dan mudah di hapal Ketika Anda telah menentukan nama website Anda, 

sudah waktunya untuk membangun strategi dalam membangun reputasinya. Berikut 10 

hal yang harus Anda lakukan agar dapat memberikan kesan yang baik pada customer 

,menambah digital footprint usaha, dan meningkatkan kekuatan brand Anda.  



 

46 1. Buat Logical User Flow Benar, sebuah website harus memiliki sebuah tampilan 

yang menarik , namun membuatnya sangat mudah ditelusuri oleh user merupakan hal 

yang lebih penting. Anda harus membuat bagaimana user flow dari website Anda.  

 

User Flow yang mudah, akan baik untuk user experience dan SEO(Search Engine 

Optimization), karena google menganggap konten dan struktur website sebagai sebuah 

hal yang penting untuk menentukan ranking website Anda. Buatlah mapping website 

(wireframing) lalu tunjukkanlah pada teman Anda, apakah kira-kira sudah dimengerti? 

Jika teman Anda mengerti, kira-kira orang lain akan mengerti dan google bot akan 

membuat ranking daripadanya. 2.  

 

Informasi penting bisnis Anda Kesalahan terbesar dari seseorang ketika membuat 

website adalah mereka membuat website sesuai apa yang mereka inginkan, namun 

bukan yang mereka butuhkan. Sebagai contoh sebuah website restoran, semua ingin 

ada musik dan halaman about us yang besar, tetapi mereka lupa hal-hal basic seperti 

menu, informasi kontak dan petunjuk jalan. Tetap pertahankan text seminimal mungkin 

di halaman mission statement website Anda, sehingga orang akan dapat menangkap 

maksudnya dengan mudah.  

 

Salah satu tips agar dapat menyampaikan informasi dan tujuan Anda adalah dengan 

membandingkan bisnis Anda dengan sesuatu yang lain. Jangan ragukan sesuatu yang 

ringkas, padat, dan jelas karena 1-2 kalimat sangatlah efektif. 47 Apapun usaha Anda, 

diperlukan adanya informasi tentang apa maksud tujuan Anda, namun bukan berarti 

kita meninggalkan hal- hpenduksk? redi n g „menu? g a an.  

 

sal adseoranrtentun info diperlukan juga gambarnya, jika Anda seorang penyedia jasa, 

jangan lupa testimoni Anda. Sebagai contoh sebuah wedding planner harus memiliki 

tulisan mengenai pengalamannya menangani sebuah pernikahan. Seorang web 

designer harus memberikan screen shot tentang hasil yang pernah dibuat.  

 

Seorang stylish salon harus memiliki sebuah testimoni tentang skill dan hasil akhir 

potongannya. Berikanlah informasi yang sekiranya user inginkan. 3. Informasi kontak 

Informasi kontak Anda adalah hal paling penting di dalam bisnis. Mungkin Anda pernah 

merasakan bagaimana susahnya menghubungi kontak informasi yang berada pada 

website yang Anda kunjungi, menjengkelkan bukan? Maka dari itu hindari hal serupa 

terjadi pada pengunjung website Anda. Buatlah akses dan tampilan yang terlihat untuk 

form kontak informasi Anda seperti nomor telpon, email, alamat.  

 

Tidak ada yang lebih menyebalkan dari sulitnya melakukan kontak dengan binis/jasa 



yang dibutuhkan. Letakkan informasi Anda entah alamat email maupun telepon dalam 

bentuk teks, jangan berupa gambar karena akan menyusahkan pengunjung menyalin 

informasi Anda . Alamat email harus dapat dengan mudah dicopy atau di-klik 

pengunjung agar memudahkan mengirimkan email kepada Anda.  

 

Apabila Anda tidak ingin terganggu dengan telepon? Berikan saja kontak email Anda. 

Namun pastikan Anda dapat segera menjawabnya. Dan gunakan domain website Anda 

sebagai email pribadi agar terlihat lebih professional. Jika Anda menyukai interface 

Gmail, Anda bisa gunakan Google Apps untuk set up custom email. (ini gratis dampai 

dengan 10 alamat email). 4.  

 

Navigasi yang mudah Buatlah website Anda dapat dengan mudah ditelusuri, 

menggunakan nama yang familiar dan logical seperti contact, about, FAQ, dsb. Apabila 

tidak, akan membuat user beralih. 48 Ketika membuat strategi navigasi webstie Anda, 

pikirkan bagaimana Anda memanggil sebuah perintah atau aksi tersebut. Apa yang 

Anda harapakan pada customer ketika berkunjung ke website Anda? Order/pesan? 

Email? Menjadi member? Atau yang lainnya? Tentukan goal Anda sejelas-jelasnya.  

 

5. Keamanan Jika Anda menjual secara Online . Anda harus melakukan penjagaan pada 

website Anda dengan menggunakan sertifikat SSL. SSL akan mengenkripsikan 

komunikasi antara Anda dengan customer, (contoh: nomer kartu kredit, nomer KTP) 

yang dapat mengatasi ketakutan customer dalam memberikan informasinya. Karena 

akhir-akhir ini banyak sekali penipuan berbasiskan jual-beli online. VeriSign, TrustE, 

Entrust, dan GeoTrust alah opsi yang baik untuk ditelusuri.  

 

6. Integrasi dengan social media 49 Pastikan website Anda terintegrasi dengan social 

platform yang ada, seperti twitter, facebook, tumblr, youtube, linkedIn, dsb sebagai 

suatu cara untuk promosi, karena social media memiliki peranan penting bagi dunia 

marketing saat ini.  

 

Integrasi dengan beberapa social platform juga berfungsi untuk meningkatkan SEO 

Anda, menjaring beberapa customer baru. Namun perlu diingat bahwa hal ini dapat 

berjalan apabila juga didukung oleh adanya konten-konten baru yang update secara 

berkala. Jadi pastikan bahwa Anda selalu update konten website Anda. 7.  

 

Mendukung Mobile Application Smartphone dan tablet sangatlah mempengaruhi 

kenaikan web traffic saat ini, dan beberapa website berkembang menjadi aplikasi mobile 

. Andy Chu, direktur Bing for Mobile mengatakan 70% erdapat dalam a 1 , dilmelalui 

mobisit Ini berarti bahwa sekarang orang-orang browsing web menjadi intens karena 

dukungan devices saat ini. Jadi, buatlah website Anda dapat dibaca di handheld devices.  



 

Sampai dengan 2 tahun lalu, design suatu web berarti mendesign untuk dapat dibaca 

sebuah computer, namun sekarang berarti mendesign untuk semua yang berhubungan 

dengan internet. Seperti laptop, tablets, smartphone, dan semua yang memiliki ukuran 

yang berbeda. Bagaimana caranya? Buatlah suatu design yang responsive. Sebuah 

website yang responsive akan memudahkan website anda untuk menyesuaikan ukuran 

layar dimana website tersebut dibuka. 8.  

 

FAQ Orang-orang sangat banyak mengajukan pertanyaan tentang apapun pada website 

Anda, maka untuk memudahkan Anda agar tidak selalu menjawab pertanyaan 

pengunjung yang masuk pada email Anda, buatlah rangkuman dari pertanyaan mereka, 

dan buatlah list serta jawabannya menjadi satu. Pertanyaan biasanya berkisar pada 

bahan baku yang digunakan (untuk mengetahui hal yang , cara pengiriman barang, 

sejarah perusahaan, ukuran, penundaan , ataupun pengembalian barang yang rusak 

(tergantung website yang Anda buat) 9.  

 

Hosting yang baik Jangan meremehkan masalah hosting, Website Anda memerlukan 

hosting yang baik, berada pada mainstream provider, dan dapat menangani kerusakan 

apapun dalam waktu 24/7, karena apabila tidak , Anda bisa saja mendapatkan website 

Anda berada pada kecepatan yang rendah saat dijelajahi, susah untuk masuk kesana, 

dan menjadikan website anda berada pada ranking SEO yang rendah. 50 10.  

 

Jangan terlalu banyak fitur Website haruslah simple! Bebaskan dari fitur-fitur yang 

kurang baik pada website Anda, seperti : 1. Musik 2. Flash 3. Apapun yang bersifat 

autoplay 4. Informasi dan media yang tidak perlu, akan membuat website Anda lambat. 

HALAMAN WEBSITE BACK END dan FRONT END Dikalangan developer mungkin kedua 

kata ini sudah biasa terdengar, baik Back-end ataupun Front-end keduanya adalah 

bagian penting dalam pembuatan suatu aplikasi baik berupa aplikasi desktop, web 

ataupun mobile.  

 

Dalam dunia developer biasanya akan dibagi menjadi dua bagian atau dua tim berbeda, 

misalkan: Sebuah developer website menerima pesanan pembuatan website, 

perusahaan tersebut hanya memberikan gambar website yang mereka inginkan (atau 

yang biasa disebut mockup). Disinilah peran Back-end dan Front-End developer 

dibedakan, yang pertama memulai pekerjaan adalah Front-End, para Front-End 

developer akan memulai tugas mereka yang pertama yaitu merubah gambar(mockup) 

tadi menjadi sebuah halaman web static berbentuk HTML (atau yang biasa disebut 

dengan slicing), tugas ini cukup berat karena seorang Fron- End developer harus 

memastikan hasil slicing mereka sama persis dengan gambar(mockup) baik itu tampilan, 

animasi, dan lain-lain.  



 

Seorang Fron-End developer biasanya harus memahami beberapa bahasa programming 

yaitu HTML, CSS, Javascript dan Jquery. Setelah para Fron-end developer selesai maka 

mereka akan memeberikan hasil berbentuk Web Static yang kemudian akan dirubah 

menjadi Web Dinamis oleh Back-End Developer. Setelah menerima file web static maka 

Back-End developer akan segera merubah file tersebut menjadi Web Dinamis, tugas 

Back-End Developer biasanya adalah memastikan semua fungsi berjalan dengan baik 

dan benar dan para Back-end ini harus memamahi beberapa bahasa programming yaitu 

php, sql, java dan sebagainya.  

 

Front-End 51 Tampilan luarnya (layout), melihat web-web yang bagus layout/tampilanya 

itu biasanya dibuat oleh para front-end web developer untuk itu mereka harus bisa 

memahami beberapa bahasa programming diantaranya HTML, CSS, Javascript dan 

Jquery. Font end adalah tampilan website luarnya. Back-End Back-end mempunyai 

fungsi-fungsi untuk melakukan perubahan seperti membuat form registrasi, 

pembayaran, setting bank, tema, dan lain sebagainya, harus bisa memahami beberapa 

bahasa programming juga diantaranya php, sql, java dan lain sebagainya. Namun untuk 

back-end di dalam web pemasaranukm.com lebih mudah tanpa menguasi bahasa 

pemrograman karena semuanya sudah ada dan siap di pakai.  

 

HALAMAN LOGIN Kita akan membahas cara mengakses (login) ke menu administrasi 

wordpress. Di dalam halaman admin inilah nantinya kita membuat posting, artikel, 

mengubah theme, mengupload produk, dll. Selain itu akan dibahas cara login, logout 

dan cara mengupdate wordpress dari aplikasi wordpress itu sendiri.  

 

Halaman awal admin WordPress dikenal juga dengan sebutan Dashboard. Sebelum 

proses tersebut dilakukan, anda wajib mempunyai software yang sudah terinstall di 

computer / laptop anda, antara lain internet explorer, opera, firefox dll. Kita pakai salah 

satu saja yakni mozila firefox 52 Akan di tampilkan halaman login sebagai berikut : Bila 

berhasil maka akan ditampilkan kolom username dan password, isikan data sebagai 

berikut Username : xxxx password : xxxxxx HALAMAN DASHBOARD Halaman awal yang 

tampil setelah log-in adalah halaman Dashboard.  

 

Halaman dashboard berisi ranapa ng sedg terjadi? di dm wordpress. Pada halaman 

address : ketikan : http://pemasaranukm.com/wp-admin 53 Bagian (1) merupakan 

jendela utama. Disini berisi ringkasan informasi seperti post apa saja yang belum selesai, 

siapa saja yang memberikan komentar, atau berbagai informasi lain.  

 

Beberapa plugin juga akan menampakkan diri di bagian ini. Dibagian kiri (2) terdapat 

menu untuk mengakses halaman lain dari admin, seperti untuk membuat post, page, 



konfigurasi, mengubah theme, dll. Saya akan membahas fungsi menu- menu ini 

sepanjang tutorial wordpress di duniailkom ini. Di bagian atas (3) Adalah admin 

menu-bar.  

 

Disini terdapat beberapa tombol shortcut, dan di sisi kanan atas terdapat tombol logout. 

Halaman dashboard dan semua menu administrasi ini dikenal juga sebagai Back End 

Page, atau an an yasemua g a hat bainihan diaks es oleh administrator atau user 

tertentu saja. Bagian situs yang akan dilihat oleh pengunjung di sebut dengan Front End 

Page, atau halaman depan.  

 

Untuk melakukan proses perubahan pada tampilan, langkah – langkahnya sebagai 

berikut 1. Klik Appearance, indostore options 2. Perhatikan di sisi kanan, isi dengan form 

yang telah di sediakan sesuai dengan kebutuan yang ada. 54 THEMA OPTION Anda 

dapat menuju thema options melalui langkah berikut : Klik appearance kemudian klik 

indostore options Isikan data-data Toko online anda, seteleh selesai jangan lupa klik 

save option. Terdiri dari 9 Box option. Berikut penjelasan fungsi dari masing-masing Box 

: 55 BOX 1 : Extra Option A.  

 

App ID Komentar produk menggunakan Facebook Comment, Anda dapat masukkan 

App Id supaya Anda dapat memanage komentar yang masuk. Tapi, meskipun tanpa 

masukkaan App ID, fb comment tetap berfungsi dengan baik, namun Anda tidak dapat 

memanage komentar yang masuk B. Produk Pilihan Produk pilihan disini sebenarnya 

hanya pemanis saja, menampilkan produk secara random di sidebar kanan agar tidak 

terlihat kosong. C.  

 

Blog Option Mengatur banyaknya blog artikel yang ditampilkan di halaman utama D. 

Tombol Konfirmasi Fitur ini dilengkapi halaman Konfirmasi Pembayaran yang sangat 

berguna bagi customer Anda. Anda dapat menampilkan tombol shortcut menuju 

halaman Konfirmasi di sidebar kanan. A.  

 

Tombol Katalog Produk Fitur ini juga dilengkapi halaman Katalog Produk yang 

memudahkan customer/reseller Anda mengeprint list produk yang ada di toko Anda. 

Anda dapat menampilkan tombol shortcut menuju halaman Katalog di sidebar kanan. B. 

Testimoni Fitur ini dilengkapi halaman Testimoni Pelanggan, jadi Anda dapat 

menampilkan beberapa testi dari pelanggan Anda dan tombol shortcut menuju 

halaman testimoni di sidebar kanan C. Gambar Customer Service (CS) Anda dapat 

mengganti gambar default CS dengan foto Anda/gambar lain.  

 

Upload gambar Anda di Media , copy URL gambar dan masukkan pada kolom yang 

disediakan 56 BOX 2 : Tentang Toko UKM A. Nama Toko Tulis Nama Toko Online Anda. 



Contoh : UKM Sepatu B. Box Selamat Datang di Homepage Atur paragraf pembuka 

yang dapat Anda tampilkan atau sembunyikan di halaman utama. *Anda dapat 

menyisipkan Kode HTML C. Jam Kerja Atur jam kerja toko Anda, akan tampil di pojok kiri 

atas. Contoh : Buka j am 08.00 s/d 21.00 Minggu Libur D.  

 

Facebook Fanpage Tampilkan Fanpage toko online Anda di website, akan ditampilkan di 

sidebar kiri. Masukkan url Fanpage Anda, bukan facebook profile. E. Twitter url Twitter 

Anda/toko Anda. 57 BOX 3 : Desain Thema A. Warna Tema Pilih style warna tema yang 

tersedia. *Terdiri dari biru, merah, gelap dll B. Background Option Tentukan background 

website Anda. Apabila Anda memilih Opsi Texture Anda dapat menggunakan texture 

background yang tersedia.  

 

Selain itu Anda dapat menggunakan gambar background lain punya Anda sendiri 

dengan memilih opsi Gambar dan memasukkan url gambar yang dijadikan background. 

* Upload terlebih dahulu gambar di Media, copy url-nya dan paste di kolom yang 

disediakan. C. Logo Option Anda dapat menggunakan Text atau Gambar Logo Anda 

sendiri. Apabila memilih text, logo akan berupa text Title website Anda.  

 

* Ukuran Logo : 400x70 pixel * Upload terlebih dahulu logo di Media, copy url-nya dan 

paste di kolom yang disediakan. D. Header Option Anda dapat mengganti header 

default tema ini dengan memilih opsi Ganti, kemudian memasukkan url gambar header 

Anda. * Ukuran Header : 920x100 pixel * Upload terlebih dahulu gambar header di 

Media, copy url-nya dan paste di kolom yang disediakan. E.  

 

Favicon Option Anda dapat mengganti favicon default tema ini dengan memilih opsi 

Ganti, kemudian memasukkan url gambar Favicon Anda. * Ukuran Favicon: 16x16 pixel 

atau 32x32 pixel * Upload terlebih dahulu gambar favicon di Media, copy url-nya dan 

paste di kolom yang disediakan 58 BOX 4 : Kontak Toko Anda A. Email Laporan 

Masukkan email Anda .  

 

Setiap ada order masuk dan customer Anda melakukan konfirmasi pembayaran, email 

laporan akan dikirimkan ke email Anda ini. * Gunakan email Anda yang VALID dan 

sering dibuka/dicek. B. Hotline Masukkan No. Telpon /Handphone yang digunakan 

sebagai layanan Hotline webstore Anda. C. SMS Center Masukkan No. Handphone yang 

digunakan sebagai layanan SMS webstore Anda. D. Blackberry Messenger Masukkan 

PIN Blackberry Messenger Anda. E.  

 

Yahoo Messenger Box Tampilkan / Sembunyikan icon Yahoo Messenger Anda. Apabila 

Anda tidak menggunakan YM, pili h opsi sembunyi kan saja. F. Jumlah ID yang 

ditampilkan Tersedia 2 ID Yahoo Messenger yang bisa ditampilkan, tapi Anda dapat 



mengaturnya menjadi 2 ID atau hanya 1 ID yang ditampilkan. Anda juga dapat memilih 

model icon Yahoo Messenger Anda. Rekomendasi : Gunakan icon no. 2 atau 14 Jangan 

lupa masukkan ID Yahoo Messenger Anda.  

 

Apabila menggunakan nama email full, icon YM Anda tidak keluar, cukup tulis ID nya 

saja. Contoh : Email Yahoo Anda suparjo@yahoo.com Anda cukup menuliskan Suparjo 

saja. 59 BOX 5 : Slider Option A. Tentukan isi dari Slider Anda dapat tentukan isi dari 

slider di halaman depan. B. Setting Produk Slider Anda dapat memilih kategori apa dan 

jumlah produk yang ditampilkan dalam Slider. C.  

 

Setting Gambar / Banner Slider Pilih gambar/banner yang ingin ditampil kan. (terdiri 3 

gambar) + Masukkan url Gambar 1 dan link tujuan Gambar 1 + Masukkan url Gambar 2 

dan link tujuan Gambar 2 + Masukkan url Gambar 3 dan link tujuan Gambar 3 60 BOX 6 

: Advertisment & Tracking Option A. Iklan 234x60 Atur iklan ukuran 234x60 pada 

website Anda.  

 

(tampil di header bagian kanan) Masukkan kode iklan 234x60 pada kolom yang 

disediakan. B. Iklan 160x600 Atur iklan ukuran 160x600 pada website Anda. (tampil di 

sidebar kanan) Masukkan kode iklan 160x600 pada kol om yang di sediakan. Anda juga 

dapat menampilkan gambar banner iklan Anda sendiri. Kodenya sebagai berikut : 

Menampilkan gambar : <img > * Text merah diatas adalah url gambar banner. 

Menampilkan gambar hyperlink / ngelink : <a href=http://www.pemasaranukm.com >< 

img http://www.pemsaranukm.com/ads/160 x600-1.gif></a> * Text merah diatas 

adalah url gambar banner. * Text biru diatas adalah link tujuan gambar banner. C.  

 

Fitur Tambahan Penempatan Kode Anda dapat menambahkan kode Google Analytics 

dan Webmaster Tool. Penempatan kode ini adalah di footer. D. Counter Code Anda 

dapat menggunakan Histats yang berfungsi memonitor banyaknya pengunjung website 

Anda tiap harinya. Pendaftarannya gratis (Histats.com) 61 BOX 7 & 8 : Bank Support 

Logo Bank A. Atur untuk menampilkan atau tidak logo bank. B.  

 

Anda cukup memilih akun Bank apa saja yang Anda gunakan untuk transaksi website 

toko online Anda. Masukkan Atas nama rekening dan nomor rekening dari setiap akun 

bank 62 63 64 BOX 9 : Exspedisi Support Klik save apabila selesai setting MEMBUAT 

FACEBOOK APP ID Agar Anda dapat me-manage facebook comment, Anda harus 

mengisikan App ID Anda. Cara membuatnya sangat mudah, ikuti langkah langkah 

berikut ini : Buka : https://developers.facebook.com/apps/ dan buatlah New Apps Isi 

apps kemudian klik continue Logo Jasa Pengiriman A. Atur untuk menampilkan atau 

tidak logo jasa pengiriman. B.  

 



Anda cukup memilih jasa pengiriman apa saja yang Anda fdffs gunakan untuk 

pengiriman barang 65 Masukkan captcha klik continue Anda sudah mendapatkan App 

ID jangan lupa isikan alamat website dimana App ID tersebut di pasang ATUR MEDIA 

SETTING Agar tampilan produk terlihat bagus gunakan atau upload gmbar produk 

dengan ukuran antara 400x400 pixel atau 500 x 500 pixel Setting media sebagai berikut : 

Paste di App ID di indostore options Isi URL website anda, contoh 

http://pemasaranukm.com Masukkan App ID pada indostore option 66 Klik settings, 

media Atur media sesuai ukuran di bawah ini : 67 SETTING PERMALINK Sebelum setting 

permalink, install dulu plugin tambahan berikut ini (plugin ini berfungsi menghilangkan 

kategori pada permalink) : 

http://wordpress.org/extend/plugins/no-category-base-wpml/ Download dari link 

tersebut Setelah didownload, silahkan Anda kembali ke Wordpress Dashboard Toko 

online Anda.  

 

Klik --> plugins --> Add new --> Upload --> Choose File --> installs now Setelah 

terupload kemudian aktifkan / active (Cukup diaktifkan tanpa settingan apapun) Barulah 

kemudian Anda setting permalinknya, caranya : 68 Klik setting permalink Pilih setting 

custom structure kemudian isi dengan /%postname%.html atau 

/%category%/%postname%.html Klik save change CARA POSTING PRODUK / 

MENAMBAHKAN PRODUK Pada bagian ini saya akan menjelaskan bagaimana cara 

menambah produk di website pemasaranukm.com, 1.  

 

Klik Post Add New 2. Buatlah postingan tentang produk Anda, tampilannya seperti 

gambar di bawah ini : 69 3. Tulis nama produk Anda pada kolom Title/Judul postingan. 

Kemudian tulis deskripsi mengenai produk yang Anda jual 4. Setelah deskripsi produk 

selesai di tulis, Anda harus meng-upload gambar utama produk yang akan dijadikan 

gambar thumbnail produk Pada sisi kanan bawah, cari tulisan Featured Images. Klik “set 

featured im 5. Klik “uloadiles” kemudian klik tombol “select fe” 6. Pilih file gambar yang 

ingin diupload.  

 

Setelah selesai di upload, pilih/centang gambar yang sudah di upload tadi dan klik 

tombol “set featu image” 70 7. Apabila Anda ingin memasukkan gambar ke dalam 

deskripsi produk Anda, klik tombol Add Media, anda dapat mengupload gambar lain 

lagi (lebih dari satu) atau menggunakan gambar yang dijadikan featured image tadi 

untuk dimasukkan ke dalam deskripsi Pilih gambar, setting gambar, kemudian klik 

tombol Insert Post 8.  

 

Selanjutnya, Anda harus isi IndoStore Panel yang berisi informasi produk Anda tersebut. 

Isi IndoStore Panel sesuai kebutuhan seperti harga produk terkini (wajib di isi), Kode 

Produk, Stock Produk, dsb. Anda juga dapat membedakan harga 1 macam produk 



berdasarkan ukuran / modelnya.  

 

Anda cukup mengkaktifkan pilihan model/harga untuk memberikan harga yang 

berbeda dari tiap tiap ukuran/model produk. 71 9. Setelah Panel IndoStore terisi dengan 

benar, Anda bisa menambahkan Category, Tags dsb kemudian klik publish 10. Selesai 

produk sudah selesai di tambahkan / di upload CARA POSTING ARTIKEL BLOG Artikel 

blog biasanya digunakan untuk keperluan SEO, supaya website toko online kita 

mempunyai nilai lebih di mata Search Engine seperti Google, Yahoo dsb.  
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harus membuat category khusus untuk artikel blog Toko Online Anda terlebih dahulu 
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“blog” kemudian klik tombol Add New Category Setelah membuat category, Anda dapat 

langsung membuat artikel blog untuk Toko Onli ne Anda. Caranya : 1. Klik Add New 

Blog pada blog 2. Tulis Judul Artikel blog Anda, lakukan posti ng seperti biasa.Tetapi 
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