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2. TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Buah Carica  

 Buah carica atau pepaya gunung merupakan rumpun buah pepaya yang 

hanya tumbuh di dataran tinggi. Di dunia, buah carica hanya tumbuh di tiga 

negara yaitu Amerika Latin, Rusia dan di Pegunungan Dieng Wonosobo, 

Indonesia. 

 Pepaya gunung atau carica (Vasconcellea cundinamarcensis) adalah  kerabat  

pepaya  yang  hidup  baik  di  dataran tinggi basah, 1.500-2.000 di atas permukaan 

laut. Tinggi pohon carica dapat mencapai 5 m dengan 4-7 cabang. Buahnya 

berbentuk seperti granat dengan panjang 6-15 cm dan lebar diameter 3-8 cm, 

dengan lima sudut memanjang dari pangkal ke ujung, sewaktu muda berwarna 

hijau dan menjadi kuning atau jingga di saat masak (Afifah, 2010).  

 Buah carica juga termasuk dalam komoditi pertanian yang tidak tahan lama 

atau sangat cepat mengalami kerusakan bila disimpan dalam keadaan segar. Oleh 

karena itu, adanya upaya pengolahan lebih lanjut sangat membantu 

memperpanjang masa simpan buah, sehingga dapat dikonsumsi kapan saja, lebih 

praktis, dan memberi nilai tambah terhadap buah carica (Dewi, 2009). Salah satu 

upaya yang dapat dilakukan untuk memperpanjang masa simpan pada buah carica 

yaitu dibuat dalam bentuk manisan dengan cara menambahkan gula dalam 

konsentrasi tinggi sehingga selain memberikan rasa manis dan menjadi pengawet 

alami.   

  

2.2. One Village One Product (OVOP) 

 OVOP atau satu desa satu produk adalah pendekatan pengembangan potensi 

daerah di satu wilayah untuk menghasilkan satu produk kelas global yang unik 

sesuai khas daerah dengan memanfaatkan sumberdaya lokal. OVOP merupakan 

salah satu pendekatan menuju klasterisasi produk-produk unggulan yang berskala 

mikro, kecil dan menengah (UMKM) agar dapat berkembang dan mengakses 

pasar secara lebih luas, baik lokal, nasional, maupun internasional. Dengan 

OVOP, akan tumbuh penyerapan tenaga kerja, dan mengurangi kemiskinan di 

desa sehingga mampu menahan laju urbanisasi dari desa ke kota. OVOP yang 

didesain dengan mengembangkan desa berdasarkan potensi desa yang unggul 
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pada akhirnya akan meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi desa yang 

berkualitas, yaitu pertumbuhan ekonomi yang mampu meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat desa (Badrudin, 2012). 

 

2.3. Strategi Pengembangan Usaha 

 Pada kenyataannya UKM memilik kendala-kendala dalam mempertahankan 

dan pengembangan usaha (bisnis), antara lain kurangnya pengetahuan pengelolaan 

usaha, kurang modal, dan lemah di bidang pemasaran. Menurut Partomo dan 

Soedjoedono (2002) dalam Santoso (2008), untuk mengatasinya UKM harus 

memiliki strategi bisnis yang tepat yang perlu diambil, diantaranya adalah: 

1. Untuk dapat mengembangkan UKM pelu dipelajari terlebih dahulu tentang 

ciri-ciri kelemahan serta potensi-potensi yang tersedia serta perundang-

undangan yang mengaturnya. 

2. Diperlukan bantuan manajerial agar tumbuh inovasi-inovasi mengelola 

UKM berdampingan dengan usaha-usaha besar. 

3. Secara vertikal dalam sistem gugus usaha, UKM bisa menjadikan diri 

komplemen-komplemen usaha bagi industri perusahaan produsen utama. 

Maka diperlukan suatu strategi UKM menjalin kerja komplementer dengan 

usaha-usaha besar. 

 

2.4. Manajemen Strategis 

Manajemen strategis sangat penting bagi perkembangan suatu organisasi 

baik besar maupun kecil. David (2009) mendefinisikan manajemen strategi 

sebagai ilmu seni dan ilmu pengetahuan untuk memformulasikan, 

mengimplementasi, dan mengevaluasi keputusan lintas fungsional yang 

memungkinkan organisasi dapat mencapai tujuannya. Manajemen strategi adalah 

proses yang sangat interaktif dan membutuhkan koordinasi yang efektif di antara 

para manajer manajerial, pemasaran, keuangan, produksi atau operasi, dan sumber 

daya manusia, serta dalam kaitannya untuk mencapai keberhasilan organisasi. 

Walaupun proses manajemen strategis tersebut diawasi oleh para penyusun 

strategi, keberhasilannya membutuhkan kerja sama manajer dan karyawan dari 

seluruh area fungsional untuk memberikan gagasan dan informasi. 
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2.5. Faktor Internal  

Sebagai produsen, agar fokus dalam membidik pasar, pentingnya 

mengetahui faktor internal dan eksternal perusahaan, menjadi salah satu tujuan 

untuk meningkatkan volume penjualan, terutama dengan cara 

memunculkan customer loyalty dari pasar yang ditargetkan. Faktor internal 

organisasi merupakan unit-unit dalam organisasi yang harus diperhatikan dan 

mempengaruhi keputusan serta kebijakannya, baik dalam bentuk kekuatan dan 

kelemahan yang dimiliki oleh organisasi tersebut. Menurut David (2009) faktor 

internal menekankan pada identifikasi dan evaluasi kekuatan dan kelemahan 

perusahaan yang berhubungan dengan kegiatan fungsional, antara lain 

manajemen, pemasaran, keuangan, produksi atau operasi dan sumber daya 

manusia. 

1. Manajemen 

Fungsi manajemen terdiri atas lima aktivitas pokok: perencanaan, 

pengorganisasian, pemotivasian, penempatan staf dan pengontrolan. 

Perencanaan terdiri atas semua aktivitas manajerial yang terkait dengan 

persiapan di masa depan. Pengorganisasian mencakup semua aktivitas 

manajerial yang menghasilkan struktur tugas dan hubungan otoritas. 

Pemotivasian mencakup upaya-upaya menuju pembentukan prilaku 

manusia. Aktivitas penempatan staf berpusat pada manajemen personalia 

dan sumber daya manusia. Pengendalian mengacu pada semua aktivitas 

menajerial yang diarahkan untuk memastikan bahwa hasil-hasil aktualnya 

sejalan dengan yang direncanakan. 

2. Pemasaran  

Pemasaran dapat dideskripsikan sebagai proses pendefinisian, 

pengantisipasian, penciptaan, serta pemenuhan kebutuhan dan keinginan 

konsumen akan produk dan jasa. Ada empat pokok keputusan mendasar 

yang harus diperhatikan untuk menentukan pemasaran yang tepat: product, 

price, promotion, dan place. Memahami pokok dasar ini membantu para 

penyusun strategi mengidentifikasi serta mengevaluasi kekuatan dan 

kelemahan pemasaran. 
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3. Keuangan 

Kondisi keuangan sering kali dianggap sebagai ukuran tunggal terbaik 

posisi kompetitif perusahaan dan daya tariknya bagi investor. Menentukan 

kekuatan dan kelemahan keuangan suatu organisasi sangat penting untuk 

merumuskan strategi secara efektif. 

4. Kegiatan Produksi atau Operasi 

Fungsi produksi atau operasi merupakan suatu bisnis yang mencakup semua 

aktivitas yang mengubah input menjadi barang atau jasa. Manajemen 

produksi atau operasi menagani input, transformasi dan output yang 

beragam dari satu industri dan pasar ke industri dan pasar yang lain. 

5. Sumber Daya Manusia 

Sumber daya manusia merupakan aset penting bagi organisasi. Oleh 

karenanya, manajer maupun pimpinan perlu berupaya agar terwujud 

perilaku positif di kalangan karyawan perusahaan. Beberapa faktor yang 

perlu diperhatikan antara lain adalah: langkah-langkah yang jelas mengenai 

manajemen SDM, keterampilan dan motivasi kerja, produktivitas dan sistem 

imbalan (Indriyani, 2009). 

 

2.6. Faktor Eksternal  

Pengidentifikasian faktor eksternal ini diharapkan dapat memuat berbagai 

faktor luar yang dianggap sebagai peluang maupun ancaman bagi organisasi. 

Faktor eksternal suatu organisasi memiliki dua komponen utama, yaitu 

lingkungan umum dan lingkungan industri. Lingkungan umum mencakup elemen 

dalam masyarakat luas yang mempengaruhi suatu industri dan organisasinya. 

Elemen-elemen ini dikelompokkan ke dalam segmen lingkungan yang terdiri dari 

beberapa segmen. Segmen yang dipilih untuk menentukan faktor eksternal ini 

adalah ekonomi, sosial, budaya, dan konsumen. Sedangkan lingkungan industri 

merupakan sekelompok faktor-faktor yang mempengaruhi suatu organisasi dan 

langkah serta tanggapan bersaingnya (Amirullah dan Cantika, 2002).  

Berbagai elemen di dalam lingkungan umum yang dapat diperhatikan 

sebagai faktor eksternal organisasi ialah sebagai berikut: 
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1. Ekonomi 

Faktor ekonomi berkaitan dengan sifat dan arah sistem ekonomi tempat 

suatu usaha beroperasi. Menurut David (2006) dalam Dewi (2009), 

perencanaan strategi setiap perusahaan maupun organisasi harus 

mempertimbangkan kecenderungan ekonomi di segmen-segmen yang 

mempengaruhi industri tersebut. Faktor ekonomi dapat membantu atau 

menghambat upaya mencapai tujuan dan menyebabkan keberhasilan atau 

kegagalan strategi.  

2. Sosial, budaya, dan konsumen 

Segmen sosial budaya berhubungan dengan perilaku sosial dan nilai budaya 

dari masyarakat atau konsumen yang berbeda. Karena perilaku dan nilai 

merupakan inti dari suatu masyarakat, maka perilaku dan nilai tersebut 

seringkali mendorong perubahan demografi, ekonomi, politik, hukum dan 

teknologi (Amirullah dan Cantika 2002). 

3. Lingkungan industri 

Sedangkan lingkungan industri bertujuan mencari gambaran tentang 

peluang dan ancaman bisnis yang diakibatkan oleh strategi dan perilaku 

bisnis organisasi yang bersaing satu sama lain dalam satu wilayah. Menurut 

Porter dalam Hunger 1996, ada lima kekuatan-kekuatan yang memacu 

persaingan industri yaitu: ancaman pendatang baru, persaingan di antara 

perusahaan yang telah ada, ancaman produk atau jasa pengganti, kekuatan 

penawar pembeli dan kekuatan penawar pemasok.  

 

2.7. Matriks Internal Factor Evaluation (IFE) dan External Factor 

Evaluation (EFE) 

Menurut David (2006) dalam Dewi (2009) matriks Internal Factor 

Evaluation (IFE) dan External Factor Evaluation (EFE) merupakan matrik faktor 

internal dan eksternal perusahaan untuk mengetahui posisi perusahaan dalam 

suatu industri. Matriks EFE digunakan untuk mengevaluasi faktor-faktor eksternal 

perusahaan. Data eksternal dikumpulkan untuk menulis hasil-hasil yang 

menyangkut persoalan akses permodalan, akses informasi pasar, pesaing, dan 

inovasi serta teknologi PKBM Carica, serta berbagai data eksternal relevan 

lainnya. Matriks IFE ini digunakan untuk mengetahui faktor-faktor internal 
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perusahaan berkaitan dengan kekuatan dan kelemahan yang dimilikinya. Hal ini 

dapat diketahui dari manajemen, pemasaran, keuangan, produksi atau operasi dan 

penelitian serta pengembangan. 

 

2.8. Matriks Internal Eksternal (IE) 

Matriks Internal Eksternal (IE) merupakan matriks yang meringkas hasil 

evaluasi faktor internal dan eksternal yang menempatkan perusahaan pada salah 

satu kondisi di dalam sembilan sel, dimana tiap sel merupakan kondisi atau 

langkah yang harus ditempuh perusahaan. Matriks IE didasarkan pada dua 

dimensi kunci, yaitu total nilai IFE yang diberi pada sumbu-x dan total nilai EFE 

yang diberi bobot pada sumbu-y (Dewi, 2009). 

 

2.9. Matriks Strengths-Weaknesses-Opportunities-Threats (SWOT) 

Amalia, Hidayat, dan Budiatmo (2012) menyebutkan bahwa, matriks 

kekuatan-kelemahan-peluang-ancaman (matriks SWOT) merupakan alat yang 

penting untuk membantu manajer dalam mengembangkan empat tipe strategi. Hal 

ini terdiri dari SO (strengths-opportunities) merupakan kekuatan internal 

perusahaan untuk memanfaatkan peluang eksternal, WO (weaknesess- 

opportunities) bertujuan untuk memperbaiki kelemahan internal dengan 

memanfaatkan peluang eksternal perusahaan, ST (strengths-threats) 

menggunakan kekuatan perusahaan untuk menghindari atau mengurangi pengaruh 

dari ancaman eksternal, WT (weaknesess- threats) bertujuan untuk mengurangi 

kelemahan internal dan menghindari ancaman eksternal. 

 

2.10. Quantitative Strategic Planning Matrix (QSPM) 

Analisis Quantitative Strategic Planning Matrix (QSPM) adalah alat 

analisis yang digunakan untuk melakukan evaluasi pilihan alternatif strategi 

secara objektif, berdasarkan faktor kunci eksternal dan internal perusahaan yang 

telah diidentifikasi sebelumnya. Tujuan QSPM ialah untuk menetapkan 

kemenarikkan relatif dari strategi-strategi yang bervariasi yang dipilih, untuk 

menentukan strategi mana yang dianggap paling baik untuk diimplementasikan 

(Wibowo, 2003). 
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2.11. Penelitian Terdahulu 

Terdapat beberapa hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik 

penelitian “Strategi Pengembangan Usaha Manisan Carica di Pusat Kegiatan 

Belajar Masyarakat Cemerlang, Wonosobo”. Adapun hasil penelitian terdahulu 

diantaranya terkait dengan penelitian usaha pengolahan carica dan strategi 

pengembangan usahanya terdapat pada tabel 2.1. di bawah ini. 

Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu 

No. Judul Penelitian Alat Analisis Hasil Penelitian 

1. Strategi 

Pengembangan 

Bisnis Karet Alam 

Olahan, Wibowo 

(2003). 

Matriks IFE, EFE, IE, 

SWOT, QSPM. 

Nilai total skor matrik IFE ialah 3,22102, 

artinya perusahaan sedang berada dalam 

kondisi internal yang kuat. Untuk total 

skor matrik EFE bernilai 3,07172 yang 

menunjukkan bahwa respon perusahaan 

cukup tinggi terhadap peluang dan 

ancaman eksternal yang terjadi. Matrik 

QSPM menunjukkan bahwa strategi 

fleksibilitas dalam memproduksi sesuai 

dengan permintaan pasar dan merupakan 

strategi terpilih bagi perseroan dengan 

total skor 6,6034. 

2.  Analisis Strategi 

Pengembangan 

Usaha Industri Kecil 

Olahan Carica (Studi 

Kasus pada Industri 

Kecil Olahan Carica 

di Kecamatan 

Mojotengah, 

Kabupaten 

Wonosobo), Dewi 

(2009). 

Matriks IFE, EFE, IE, 

SWOT, QSPM. 

Matriks IFE dan EFE menunjukkan total 

bobot rata-rata sebesar 2,620 dan 3,085. 

Hasil matriks IE menggambarkan posisi 

industri kecil olahan carica berada di posisi 

II yaitu tahap tumbuh dan berkembang. 

Matriks SWOT diperoleh delapan 

alternatif strategi. Matriks QSPM 

menunjukkan strategi: memanfaatkan 

kredit yang ditawarkan oleh pemerintah 

untuk pengembangan usaha merupakan 

strategi tertinggi, yaitu STAS=6,383. 

3. Analisis Strategi 

Pengembangan 

Usaha Restoran Rice 

Bowl (Studi Kasus 

pada Restoran Rice 

Bowl Square, Bogor), 

Siahaan (2008). 

Matriks IFE, EFE, IE, 

SWOT, QSPM. 

Berdasarkan nilai total tertimbang pada 

matriks IFE (2,770) dan EFE (2,545) 

diperoleh gambaran posisi perusahaan saat 

ini dalam pemetaan matriks IE berada di 

sel V, yaitu tahap jaga dan pertahankan 

dengan alternatif strategi pasar dan 

pengembangan produk. Analisis SWOT 

menghasilkan delapan strategi yang 

diurutkan prioritas pelaksanaannya dengan 

analisis QSPM, yang mana diperoleh 

strategi menjaga kualitas produk makanan 

dan layanan konsumen bernilai 

TAS=5,979. 

  

 

 



11 

 

 

 

2.12. Kerangka Penelitian 

 

 

 

 

 

 

Tahap Input 

Faktor Internal 

1. Manajemen 

2. Pemasaran 

3. Keuangan 

4. Produksi atau operasi 

5. SDM 

Faktor Eksternal 

1. Ekonomi 

2. Lingkungan Industri  

3. Sosial, budaya, konsumen 

 

Matriks IFE Matriks EFE 

 

 
Proses (Pencocokan) 

Matriks IE Matriks SWOT 

 

 
Tahap Output (Keputusan) 

Matriks QSPM 

 
 

  

 Gambar 2.2. Kerangka Penelitian  

PKBM Cemerlang, Kecamatan Mojotengah, Kabupaten Wonosobo 

Perlu strategi pengembangan usaha manisan carica yang tepat untuk 

persaingan industri yang kompetitif 

Strategi 


