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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Dewasa ini, masyarakat lebih memilih berbelanja di supermarket 

dibandingkan berbelanja di pasar tradisional. Hal ini disebabkan oleh perubahan 

pola pikir masyarakat yang lebih mementingkan kenyamanan dan kepraktisan 

dalam berbelanja. Supermarket menawarkan kebutuhan sehari-hari yang dikemas 

dengan lebih praktis dan lebih bersih serta lengkap dalam satu tempat. Dengan 

semakin meningkatnya pendapatan masyarakat tentunya gaya hidup juga ikut 

berubah.  

Industri bisnis ritel terus berubah seiring dengan perubahan teknologi, 

perkembangan dunia usaha serta semakin beragamnya kebutuhan konsumen. 

Pertumbuhan mini-market khususnya untuk provinsi Jawa Timur sangat pesat. 

Terbukti di Jawa Timur terdaftar 300 hingga 400 izin baru untuk pembangunan 

mini market. Sampai akhir 2009, terdapat 4.250 mini market di Jawa Timur, hal 

ini menunujukkan adanya peningkatan jumlah mini market sebesar 677 (18,62%) 

dari 2008 yang hanya berjumlah 3.633 mini market. Akhir 2010, jumlahnya 

diprediksi meningkat sebesar 40 persen. Dalam portofolio nasional, selama kurun 

waktu 2003 hingga 2008 pertumbuhan gerai ritel modern cukup fenomenal, yakni 

sebesar 162 persen. Bahkan, pertumbuhan gerai mini market mencapai 254,8 
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persen, yakni dari 2.058 gerai pada 2003 menjadi 7.301 gerai pada 2008 (Asep Si 

Susana, 2008). Agar berhasil dalam pasar bisnis ritel yang kompetitif, pelaku 

bisnis ritel harus dapat menawarkan produk yang tepat, dengan harga, waktu & 

tempat yang tepat pula. Oleh karena itu, pemahaman terhadap pelaku bisnis ritel 

terhadap karakteristik target pasar atau konsumen yang akan dilayani merupakan 

hal yang sangat penting. 

Intensitas persaingan usaha di bidang retail dikatakan cukup tinggi di 

kota Malang. Indikasi ini dilihat dari semakin banyaknya usaha-usaha retail yang 

bermunculan tiap tahun. Jumlah perusahaan retail di Kota Malang yang tercatat di 

yellow pages (2009-2012) ialah  9  perusahaan, namun di luar data tersebut ada 

begitu banyak perusahaan retail yang baru berdiri dengan produk dan harga yang 

relatif lebih murah. GIANT Supermarket Pulosari bergerak di bidang bisnis retail 

dan merupakan supermarket pertama di Malang. Semakin bertambahnya jumlah 

usaha retail tentunya membuat persaingan semakin ketat dan memaksa 

perusahaan untuk memberikan kualitas pelayanan yang memuaskan agar tetap 

menjadi yang terbaik. Perusahaan juga harus mampu mengamati setiap perubahan 

yang terjadi kemudian memaknai setiap perubahan tersebut melalui penerapan 

kebijakan-kebijakan perusahaan yang bersifat strategis. Aspek-aspek yang perlu 

diamati meliputi aspek-aspek penyusun lingkungan eksternal maupun internal 

untuk merumuskan suatu strategi.  
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Setiap perusahaan memiliki lingkungan baik itu lingkungan eksternal 

dan internal, dan masing-masing lingkungan mempengaruhi setiap kebijakan-

kebijakan strategi perusahaan. Di lain pihak, perkembangan dunia industri dan 

usaha semakin cepat dan dinamis. Beberapa industri berubah begitu cepat 

sehingga peneliti menyebutnya pasar yang bergolak dan memiliki laju cepat 

(turbulent, high velocity markets), seperti telekomunikasi, medis, bioteknologi, 

farmasi, peranti keras (hardware) computer, peranti lunak (software), dan hampir 

seluruh industri berbasis internet (David, 2009:281). Lingkungan industri retail 

diukur dengan indikator pendatang baru, pelanggan, dan pesaing. 

Tentunya menghadapi perkembangan yang terjadi perusahaan dituntut 

untuk bisa menerapkan strategi yang tepat. Baik itu strategi untuk beraksi, 

mengantisipasi ataupun menjadi pemimpin pasar melalui formulasi strategi yang 

disusun oleh perusahaan. Strategi sangatlah dibutuhkan di segala bidang keilmuan 

maupun divisi dalam perusahaan. Strategi lebih dikenal sebagai cara untuk 

memasarkan suatu produk, namun sebenarnya strategi ini mencakup semua 

bagian, baik pemasaran, keuangan, operasional, sumber daya manusia maupun 

strategi itu sendiri. 

Proses manajemen strategis dapat digunakan secara efektif oleh 

banyak organisasi. David (2009:324) menyatakan perumusan strategi adalah 

pengembangan rencana jangka panjang untuk manajemen efektif dari kesempatan 

dan ancaman lingkungan, dilihat dari kekuatan dan kelemahan perusahaan. Proses 
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manajemen strategis meliputi empat elemen dasar: (1) pengamatan lingkungan, 

(2) perumusan strategi (3) implementasi strategi, dan (4) evaluasi dan 

pengendalian. Manajemen mengamati lingkungan eksternal untuk melihat peluang 

dan ancaman dan mengamati lingkungan internal untuk melihat kekuatan dan 

kelemahan. Faktor-faktor yang paling penting untuk masa depan perusahaan 

disebut faktor-faktor strategis yang diringkas dengan singkatan S.W.O.T yang 

berarti Strengths (kekuatan, Weaknesses (kelemahan), Opportunities 

(kesempatan), dan Threats (ancaman).  

Rangkuti (2005:18) menyatakan bahwa analisis SWOT merupakan 

teknik historis yang terkenal dimana para manajer menciptakan gambaran umum 

secara cepat mengenai situasi strategis perusahaan. Analisis ini didasarkan pada 

asumsi bahwa strategi yang efektif diturunkan dari kesesuaian yang baik antara 

sumber daya internal perusahaan dengan situasi eksternalnya. Kesesuaian yang 

baik akan memaksimalkan kekuatan dan peluang perusahaan serta meminimalkan 

kelemahan dan ancaman. Jika organisasi mampu menerapkan secara akurat, 

asumsi sederhana ini memiliki implikasi yang bagus dan mendalam bagi desain 

dari strategi yang berhasil. 

Quantitative Strategic Planning Matrix (QSPM) adalah alat yang 

memungkinkan penyusun strategi untuk mengevaluasi alternatif strategi secara 

objektif, berdasarkan faktor keberhasilan kunci internal dan eksternal yang telah 

diidentifikasi sebelumnya (Fred R David, 2009: 350). Matriks QSPM merupakan 
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matriks yang dapat menentukan strategi paling tepat berdasarkan alternatif strategi 

yang diajukan. Tujuan utamanya adalah untuk menetapkan kemenarikan relatif 

dari strategi-strategi yang bervariasi yang telah diformulasikan, untuk menentukan 

strategi mana yang dianggap paling baik untuk diimplementasikan selanjutnya. 

Penelitian ini mengkaji lingkungan internal dan eksternal terhadap 

penyusunan formulasi strategi pada GIANT Supermarket Pulosari Malang. 

Pemilihan obyek dalam penelitian ini, karena melihat perkembangan yang cukup 

pesat dan tingkat persaingan yang tinggi namun tidak diimbangi dengan formulasi 

perumusan strategi bersaing yang tepat hal ini dapat dilihat dari kurang 

optimalnya pencapaian target penjualan, sehingga perusahaan dituntut untuk dapat 

mengantisipasi perubahan tersebut dan memperbaiki pencapaian target 

perusahaan atau bahkan memimpin pasar dengan adanya formulasi strategi yang 

tepat.  

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, dengan demikian 

sangat penting dilakukan suatu kajian untuk menganalisis lingkungan sebagai 

formulasi perumusan strategi pada GIANT Supermarket Pulosari Malang. 

Penelitian ini diberi judul “Perumusan Strategi Pada GIANT Supermarket 

Pulosari Malang Berdasarkan Quantitative Strategic Planning Matrix”. 
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1.2 Perumusan Masalah 

Semakin ketatnya persaingan antar perusahaan retail di kota Malang, 

maka GIANT Supermarket Pulosari dituntut untuk merencanakan strategi 

dengan melakukan analisa terhadap lingkungan internal dan eksternal 

menggunakan analisis SWOT. Oleh karena itu masalah yang diangkat dalam 

skripsi ini adalah sebagai berikut. 

1. Bagaimanakah analisis lingkungan GIANT Supermarket Pulosari 

Malang? 

2. Bagaimanakah kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang 

dimiliki dan dihadapi oleh GIANT Supermarket Pulosari Malang? 

3. Apakah strategi yang tepat bagi GIANT Supermarket Pulosari 

Malang dalam menghadapi persaingan bisnis dengan perusahaan 

retail lainnya? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk : 

1. Untuk mengetahui analisis lingkungan GIANT Supermarket Pulosari 

Malang. 

2. Untuk mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang 

dimiliki dan dihadapi oleh GIANT Supermarket Pulosari Malang. 
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3. Untuk mengetahui strategi yang tepat bagi GIANT Supermarket 

Pulosari Malang dalam menghadapi persaingan bisnis dengan 

perusahaan retail lainnya. 

3.1 Manfaat Penelitian 

1. Bagi Perusahaan 

a. Memperoleh sumbangan pemikiran dalam rangka meningkatkan 

kinerja perusahaan. 

b. Sebagai peluang dalam melaksanakan penarikan tenaga kerja yang 

potensial kedepannya. 

c. Sebagai sumbang saran mahasiswa kepada seluruh ritel di Indonesia 

khususnya GIANT Supermarket Pulosari Malang tentang penerapan 

2. Bagi Fakultas Ekonomi 

a. Memperluas jaringan kerja sama dengan perusahaan dan lembaga lain 

yang terkait. 

b. Meningkatkan relevansi kurikulum berbagai program pendidikan di 

Fakultas Ekonomi dengan dunia kerja dan dunia usaha. 

c. Menambah pengetahuan dan wacana tentang penerapan Ilmu 

Ekonomi Manajemen. 
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3. Bagi Pembaca 

a. Dapat memperoleh tambahan wawasan, dan pengetahuan yang 

relevan untuk meningkatkan kompetensi kecerdasan intelektual dan 

emosional. 

b. Dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan dan sumber informasi 

bagi penelitian selanjutnya, 


