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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 Dengan berkembangnya teknologi industri saat ini berbagai olahan 

susu tentunya dapat dinikmati oleh kalangan masyarakat. Dalam  

perkembangannya tersebut, maka tidak lepas dari berbagai macam persoalan 

yang muncul ke permukaan baik dari dalam  maupun dari luar perusahaan. 

Demi menjamin kelangsungan hidup suatu perusahaan dan perkembangan 

industrinya, maka diperlukan suatu strategi atau kebijakan perusahaan yang 

tepat pula. 

KUD  Musuk merupakan suatu lembaga yang bertujuan  untuk 

menampung susu dari peternak, simpan pinjam modal, memasarkannya 

langsung ke pabrik-pabrik pengolahan susu dan pengembangan usaha yang 

berkelanjutan yang menghasilkan  produk yang bermutu dan bernilai tambah 

serta pengadaan pelayanan publik seperti penyuluhan tentang beternak sapi 

dengan benar. 

Metode SWOT dan AHP sangat berguna dalam hal penyelesaian 

masalah tersebut. Metode SWOT tersebut digunakan untuk mengidentifikasi 

permasalahan baik internal maupun eksternal kemudian diprioritaskan 

dengan menggunakan metode AHP. Setelah itu, strategi akan didapat 

dengan menggunakan TOWS Matriks sesuai dari perankingan yang telah 
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dibuat. Dan langkah terakhir adalah evaluasi strategi untuk memilih strategi 

perusahaan terbaik mana yang akan diterapkan oleh KUD Musuk.  

 

1.2 Perumusan Masalah 

Dari latar belakang masalah di atas yaitu ”bagaimana menentukan 

faktor-faktor kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman (SWOT)  perusahaan 

dan menganalisis keputusan dengan menggunakan metode Analytical 

Hierarchy Process (AHP) menjadi sebuah strategi Perusahaan”. 

 

1.3 Pembatasan Masalah 

Dalam suatu penelitian, untuk memudahkan pembahasan perlu 

adanya batasan masalah agar tujuan dari penelitian dapat tercapai sesuai 

dengan yang diharapkan. Oleh karena itu dalam penelitian ini penulis 

melakukan batasan masalah sebagai berikut: 

1. Penelitian hanya di KUD Musuk Boyolali. 

2. Data yang diambil adalah dengan proses kuesioner untuk menentukan 

faktor-faktor SWOT. 

3. Pendekatan teoritik yang digunakan adalah untuk menilai bobot prioritas 

masing-masing kriteria dan alternatif berdasarkan metode Analisis 

Hierarki Proses. 

 

1.4 Tujuan Penelitian  

  Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk:  
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1. Mengetahui faktor-faktor kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman 

pada KUD Musuk. 

2. Mengetahui dan mengevaluasi bobot dari faktor-faktor kekuatan, 

kelemahan, peluang, dan ancaman tersebut. 

3. Menentukan alternatif strategi perusahaan yang terbaik dengan metode 

AHP. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini, agar dapat diterapkan di dalam 

perusahaan, dengan cara :  

1. Bagi pihak manajemen, dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan 

acuan untuk melakukan langkah-langkah perbaikan dalam upaya 

meningkatkan kinerja perusahaan. 

2. Sebagai media untuk menerapkan teori-teori yang didapat di bangku 

perkuliahan untuk diterapkan ke dunia nyata. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Agar penelitian ini mudah dimengerti serta memenuhi untuk 

diajukan sebagai Laporan Tugas Akhir, maka penulisannya dibagi dalam 

tahap-tahap dimana satu bab dengan bab yang lainnya merupakan suatu 

rangkaian yang saling melengkapi. Dengan demikian sistematika 

penulisannya adalah sebagai berikut: 
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Bab ini merupakan pengantar permasalahan yang dibahas, yang 

meliputi latar belakang masalah, perumusan masalah, batasan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika 

penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Merupakan pembahasan secara terperinci mengenai metode 

maupun teori-teori yang digunakan sebagai landasan untuk 

pemecahan masalah. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Berisikan tentang uaraian yang memuat tentang tahap-tahap 

penelitian yang akan dilakukan untuk pemecahan masalah, 

sehingga akan didapatkan suatu solusi yang layak sesuai 

dengan tujuan penelitian. 

BAB IV PENGOLAHAN DAN ANALISA DATA 

Menyajikan data-data yang diperlukan yang diperoleh dari 

obyek penelitian dan membahas atau mengerjakan data-data 

yang diperoleh dari obyek penelitian dan menyajikan hasil-

hasil analisa terhadap data-data yang diperoleh dari obyek 

penelitian. 

BAB V PENUTUP 

Berisikan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah selesai 

dilakukan dan beberapa saran bagi perusahaan.  

 DAFTAR PUSTAKA 


