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ABSTRAK 

Penelitian ini berjudul Formulasi Rencana Strategis Bagi Usaha Mikro 

Kecil dan Menengah (Studi Pada Kedai Kopi Ceeskuh Bandung). Semakin 

bermunculannya kedai kopi baru di Kota Bandung, menjadikan kedai kopi yang 

sudah terlebih dahulu berdiri membutuhkan strategi dalam menghadapi persaingan. 

Oleh karena itu dibutuhkan formulasi strategi yang tepat sehingga dapat 

menjadikan kedai kopi tersebut terus tumbuh dan dapat memenangkan persaingan 

dengan kompetitornya.  

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui lingkungan eksternal, 

lingkungan internal, dan juga strategi yang sesuai bagi Kedai Kopi Ceeskuh dalam 

menghadapi persaingan. Tahapan pada penelitian ini meliputi input stage, matching 

stage, dan decision stage. 

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah kualitatif 

dengan melalui proses wawancara dengan narasumber yang berasal dari lingkungan 

eksternal  berjumlah 6 orang dan juga internal dari Kedai Kopi Ceeskuh berjumlah 

2 orang. 

Hasil penelitian yang didapatkan pada tahap Input Stage dengan 

menggunakan matriks EFE yaitu 3,077 dan dengan menggunakan matriks IFE yaitu 

3,166. Selanjutnya pada tahap Matching Stage dengan menggunakan matriks IE, 

diketahui bahwa posisi Kedai Kopi Ceeskuh berada pada kuadran I yaitu Grow and 

Build. Strategi yang direkomendasikan yaitu market penetration, market 

development, dan product development. Selanjutnya pada matriks SWOT, 

didapatkan empat alternatif strategi, yaitu (1) membuka cabang baru untuk 

menjangkau pemasaran yang lebih luas dan meningkatkan kelebihan yang sudah 

dimiliki, (2) melakukan kerjasama dengan pemerintah untuk meningkatkan bisnis 

agar dapat bersaing dengan kompetitor, (3) meningkatkan promosi produk yang 

dijual dengan menggunakan sosial media untuk meningkatkan pendapatan, dan (4) 

menambah produk dengan mengikuti perubahan tren yang ada untuk meningkatkan 

pendapatan dan dapat bersaing dengan kompetitor. Lalu pada tahap terakhir yaitu 

Decision Stage dengan menggunakan matriks QSPM, didapatkan hasil bahwa 

alternatif strategi yang menjadi rekomendasi utama bagi Kedai Kopi Ceeskuh 

adalah strategi pertama dengan total skor sebesar 5,669.  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan strategi bagi Kedai 

Kopi Ceeskuh dan juga bagi usaha sejenis untuk dapat meningkatkan posisi 

saingnya pada sebuah industri.  
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