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BAB I 

PENDAHULUAN 

I.1 Latar Belakang 

 Di negara berkembangan khusus nya di indonesia ekonomi, Merupakan 

permasalahan  pokok  yang masih bermasalah dan harus segera diselesaikan, Usaha 

kecil menengan atau yang biasa di singkat (UKM) yang terus bermunculan dari 

berbagai penjuru negri, Menjadi peluang untuk menyelesaikan permasalahan yang ada 

di Indonesia dengan menghasilkan berbagai produk yang beraneka macam agar 

meminimalisir pembelian barang impor dan menyerap tenaga kerja lokal yang menjadi 

pendapatan bagi masyarakat tingkat menengah, pekerkembangan ini juga di ikuti 

dengan persaingan antar UKM dan perusahaan besar baik lokal dan internasional 

merupakan Faktor internal, Yang harus diwaspadai oleh pelaku UKM dengan 

memperkuat Faktor internal mereka, Salah satu faktor internal yang cukup berperan 

besar dalam mempengaruhi perkembangan usaha dalam UKM yaitu modal untuk 

investasi dan modal kerja. Kesulitan memperoleh modal merupakan masalah klasik 

yang masih menghantui UKM di Indonesia selama ini. Di samping masalah yang sering 

timbul pada UKM adalah permasalahan inovasi produk, Mesin, bahan baku dan 

pemasaran. Pemilik UKM kurang aktif dalam mempromosikan produk nya dan 

mencari pasar baru, Baik pasar lokal maupun pasar luar, Hal ini disebabkan kurang 

percaya diri dan motivasi untuk mengambil langkah baru dalam menembus pasar dan 

kurang nya ilmu yang dimiliki oleh pemilik usaha UKM dan likuiditas keuangan yang 

tidak di manejemen dengan baik masih menggunakan manejemen kekeluargaan, Serta 

perolehan bahan baku dan sebagainya. 

 Scout Shop merupakan salah satu UKM yang bergerak dalam industri konveksi. 

Suatu usaha yang bertempat di Cibubur, Ciracas ini memproduksi sandang sekaligus 

melakukan pemasaran atau penjualan produk. Produk unggulan UKM ini adalah kaos, 

Jaket dan sebagainya. Industri konveksi ini masih menerapkan manajemen konvesional 

atau yang biasa kita kenal manajemen kekeluargaan. Setiap pengrajin atau konveksi 
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yang membuat pakaian ini memiiki kemudahan dalam mendapatkan bahan baku 

utama, Bahan penolong dan mesin pendukung relative sederhana, Serta tersedianya 

sumber daya manusia yang berpengalaman dalam memproses produksi pakaian dan 

celana. Hal ini menjadikan persaingan antar UKM yang satu dengan lainya semakin 

ketat belum lagi persaingan dengan berbagai perusahaan besar yang memiliki modal 

dan tenaga kerja lebih banyak, dimana hanya perusahaan yang memiliki strategi usaha 

yang baik serta dapat berinovasi dalam kelebihan dan kelemahan perusahaan yang akan 

bertahan berikut ini adalah data penjualan Scout Shop selama 3 bulan pada tahun 2018. 

No Produk Febuari Maret April 

1 Jaket 808 785 1.100 

2 Kaos 481 350 400 

3 Celana 115 150 230 

Total 1.404 1.285 1.730 

Tabel 1.1 Data Produksi Konveksi Scout Shop 

Sumber Pengolahan Data. 2018 

 Saat ini pertumbuhan UKM di Indonesia sekitar 3.7% pada tahun 2013 

termasuk pertumbuhan UKM Konveksi terus meningkat. Seiring berjalannya waktu 

dan perubahan jaman yang semakin dinamis, Suatu usaha sering menghadapi masalah 

di dalamnya dan harus di selesaikan secepat mungkin agar tidak mengganggu 

kesehatan usaha tersebut. Konveksi Sout Shop yang di didirikan oleh Kurniawan 

pemuda asal bandung ini mendirikan konveksinya sendiri. Permasalahan yang sering 

terjadi adalah persaingan yang semakin ketat, Bahan baku yang sulit didapatkan, Modal 

usaha yang terbatas dan loyalitas pekerja.  

I.2 Perumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah : 

1. Faktor – faktor Internal dan Eksternal apa saja yang berpengaruh kedalam 

UKM konveksi Scout Shop 
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2. Bagaimana keadaan UKM konveksi Scout Shop dalam menghadapi 

persaingan yang semakin ketat dan perubahan yang dinamis 

3. Bagaimana penyusunan Strategi Manajemen yang baik untuk mengatasi 

permasalahan yang ada pada UKM Konveksi Scout Shop 

I.3 Tujuan Penelitian  

Penelitian ini bertujuan untuk : 

1. Mengetahui posisi UKM konveksi Scout Shop saat ini sedang berada dimana 

dalam dunia sandang yang penuh persaingan dan dinamis 

2. Menganalisa Strenght, Weakness, Opportunity dan Threat pada konveksi Scout 

Shop 

3. Menganalisa faktor – faktor Internal dan Eksternal yang berpengaruh kedalam 

UKM Konveksi Scout Shop 

4. Menyusun strategi manajemen yang sesuai dengan keadaan UKM Konveksi 

Scout Shop agar bisa bertahan dan berkembang  

I.4 Pembatasan Masalah 

 Adapun yang menadi ruang lingkup atau pembatasan masalah yang akan di 

teliti dalam penelitian ini sebagai berikut : 

1. Penelitian ini dilakukan pada UKM konveksi Scout Shop  

2. Key Matriks pada penelitian ini adalah Faktor Internal dan Eksternal pada 

UKM konveksi  

3. Pengamatan pada penelitian melakukan observasi langsung kepada UKM 

Konveksi Scout Shop dan pemilik Usaha 

4. Menggunakan Strategi Manajemen dengan mengaplikasikan Metode Lean 

Canvas, SWOT, IFAS – EFAS dan VRIO Framework 

1.5 Manfaat Penelitian  

1. Penelitian diharapkan sebagai saranan pembelajaran bagi penulis, Untuk 

mengetahui proses bisnis UKM dan menganalisa permasalahan yang ada dan 
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menyusul Strategi Manajemen yang baik di tengah persaingan yang ketat dan 

perubahan yang dinamis. 

2. Memberikan analisa tentang faktor Internal dan Eksternal yang berpotensi 

mempengaruhi usaha kepada, Pengusaha agar pengusaha jadi lebih waspada 

dengan perubahan yang sedang terjadi, Dan dapat bersaing dengan Strategi 

Manjemen yang baik. 

I.6 Sistematika Penulisan 

 Untuk mempermudah pembahasan masalah maka dibuat suatu sistematika 

penulisan yang dapat menjelaskan secara singkat mengenai penelitian yang dilakukan, 

Sebagai berikut  : 

 BAB I PENDAHULUAN 

  Bab ini berisi tentang latar belakang, Rumusan masalah, Tujuan  

 Penelitian, Manfaat penelitian, Batasan masalah dan sistematika penulisan. 

 BAB II : LANDASAN TEORI  

  Bab ini menjelaskan tentang hasil penelitian yang berhubungan 

 dengan teori – teori dasar serta hasil – hasil penelitian yang pernah dilakukan 

 sebelumnya. Pada bab ini memuat tentang penelitian terdahulu dan landasan 

 teori yang berkaitan dengan Strategi manjemen Lean canvas, SWO, IFAS – 

 EFAS dan VRIO Framework. 

 BAB III : METODE PENELITIAN  

  Menggambarkan bagaimana langkah – langkah pengumpulan data 

 yang dilakukan oleh peneliti, Untuk menganalisa permasalahan yang terjadi 

 pada UKM Konveksi Scout Shop mengenai Faktor Internal dan Eksternal 

 yang terjadi, Seperti objek penelitian, Data dan sumber data, Metode yang 

 digunakan dan kerangka pemecahan masalah. 
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 BAB IV PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA 

  Bab ini menampilkan tentang data – data yang didapatkan secara 

 langsung dengan wawancara dan kuisioner terkait faktor – faktor Internal dan 

 Eksternal yang mempengaruhi Usaha Konveksi, Yang kemudian di analisis 

 menggunakan beberapa metode yaitu Lean Canvas untuk mengetahui keadaan 

 UKM lalu SWOT menganalisa faktor – faktor Internal dan Eksternal 

 kemudian Pembobotan dengan menggunakan IFAS – EFAS dan usulan Lean 

 Canvas yang baru. 

 BAB V PENUTUP  

  Bab ini berisi kesimpulan dari seluruh hasil dan Analisa mengenai 

 Faktor – faktor Internal dan Eksternal di UKM Konveksi Scout Shop, Serta 

 usulan Strategi Manajemen yang baru dengan Lean Canvas agar bisa menuju 

 ke tahap yang lebih baik. Adapun saran – saran yang dapat membantu bagi 

 UKM Konveksi Scout Shop sendiri. 
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