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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
Pada bab ini akan dijelaskan mengenai gambaran umum perusahaan, penjelasan 

mengenai data-data yang dikumpulkan dan pengolahan data serta pembahasan dari hasil 

pengolahan data untuk menjawab rumusan masalah dan tujuan penelitian yang telah 

ditetapkan. 

 

4.1 Gambaran Umum Perusahaan 

Pada bagian ini akan dijelaskan  mengenai gambaran umum perusahaan yang meliputu 

sejarah perusahaan, struktur organisasi, dan proses produksi dan proses pengiriman pada 

Nizar.  

 

4.1.1 Sejarah Perusahaan 

 

Gambar 4.1 Logo Nizar 

Sumber: Perusahaan Baju Baju Muslim Nizar (2018) 

Nizar didirikan pada tahun 1986 di Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan. Awalnya 

perusahaan ini adalah UMKM yang bergerak pada bidang garmen. Pada mulanya 

perusahaan ini memproduksi mukenah, sebelum kemudian berkembang hingga kemudian 

memproduksi busana muslim. Produk-produk tersebut pada mulanya diproduksi di rumah-

rumah warga yang memiliki keahlian menjahit dan membordir. Seiring berjalannya waktu, 

Nizar pun berkembang dan proses produksi menjadi terpusat seiring dengan pembangunan 

pabrik sederhana untuk mempermudah aktivitas perindustrian serta pengawasan proses 

produksi.  

Proses produksi Nizar saat ini sudah mengalami kemajuan dari yang semula 

menggunakan cara manual, saat ini sudah menggunakan mesin bordir dengan perangkat 

komputer. Sistem produksi yang ada pada Nizar adalah make to stock dimana perusahaan 

akan memproduksi pakaiaan untuk disimpan sebelum adanya pemesanan dari customer. 

Distribusi produk Nizar sudah merambah hampir di seluruh wilayah di Indonesia, seperti 

Sulawesi, Sumatra, Kalimantan, Pulau Jawa, Bali hingga Nusa Tenggara Barat. Media 

yang digunakan untuk pemasaran pun beragam mulai dari media online hingga media 
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cetak serta menjadi sponsor dalam beberapa kegiatan di televisi. Sistem penjualan offline 

yang saat ini diterapkan adalah retailer memesan baju yang ada pada katalog dalam jumlah 

banyak¸ kemudian Nizar mengirimkan baju sesuai pesanan ke retailer. Selain dengan 

grosir, Nizar juga menjual secara eceran dengan membuka gerai sekaligus kantor yang 

terletak di Pasuruan. 

Sejak tahun 2007 Nizar sudah lebih fokus dengan hanya memproduksi baju busana 

muslim pria. Nizar Bordir memproduksi beberapa tipe baju koko, yakni Body fit, Classic, 

Casual, Signature, Limited, Regular dan  Kids. Setiap tahunya, Nizar selalu mengeluarkan 

model desain baju yang diterbitkan dalam katalog .  

 

4.1.2 Struktur Organisasi  

Struktur Organisasi Nizar dapat dilihat pada Gambar 4.2. 

DIREKTUR

DESIGNER

KEUANGAN PRODUKSI MARKETING GUDANG

QUALITY 

CONTROL

DEPT 

POTONG

DEPT 

PENJAHITAN

DEPT 

BORDIR

SPV 

PENJUALAN

ADM 

INVENTORI

 
Gambar 4.2 Struktur organisasi Nizar 

Sumber: Perusahaan Baju Muslim Nizar (2018) 

Keterangan gambar pada struktur organisasi sebagai berikut. 

1. Direktur, adalah pemilik usaha ini dan mempunyai tanggung jawab penuh terhadap 

seluruh proses yang berlangsung di  Nizar 

2. Desainer, adalah bagian yang bertanggung jawab dalam pembuatan design pada setia 

baju yang dibuat dan dipasar. 

3. Keuangan, adalah bagian yang mempunyai tanggungjawab dalam mengolah dan 

mengatur keuangan Nizar yakni diantaranya berupa alur keluar dan masuknya kas 

perusahaan, membuat laporan laba-rugi, menentukan gaji karyawan dan sebagainya. 

4. Produksi, departemen produksi bertanggung jawab terhadap proses produksi yang 

berlangsung dari bahan baku hingga menjadi produk jadi. Agar lebih spesifik, pada 

bagian ini dibagi menjadi 4 sub departemen yakni bagian quality control, penjahitan, 

pemotongan dan pembordiran. 
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5. Marketing, departemen ini bertanggung jawab terhadap promosi produk dan kegiatan 

penjualan termasuk menerima pesanan dari customer. Departemen ini merupakan 

kunci utama dalam perkembangan Nizar hingga saat ini. 

6. Gudang, departemen ini bertanggung jawab terhadap aliran keluar dan masuknya 

produk baik itu pada lantai produksi maupun pada gudang.  

Pada skripsi ini penulis akan meneliti mengenai strategi pemasaran yang ada pada 

Nizar dan fokus pada departemen pemasaran yang ditandai pada Gambar 4.2 dengan 

menggunakan pendekatan bauran pemasaran dan kondisi persaingan pasar. 

 

4.1.3 Proses Produksi 

Proses produksi yang dibahas adalah mengenai bahan baku yang digunakan, sarana 

produksi, proses pengelolahan produk, proses pengiriman, aliran informasi dan aliran 

material.  

 

4.1.3.1 Bahan Baku Produksi 

Dalam kegiatan produksinya, Nizar meggunakan bahan baku yakni: 

1. Bahan baku utama: bahan baku utama yang digunakan adalah kain katun dan benang. 

Supplier kain katun adalah pabrik tekstil yang berlokasi di Bandung dan Jakarta. 

Proses pemesanan barang hingga pengiriman bahan baku utama ini memerlukan waktu 

hingga kurang lebih satu bulan. 

2. Bahan baku pendukung: bahan baku pendukung yang digunakan adalah kain keras 

yang digunakan sebagai dasar untuk melakukan proses bordir, kain spon, kancing, 

kertas karton dan label. Pemasok utama bahan baku pendukung berasal dari Sidoarjo, 

Surabaya, dan Jakarta. 

3. Bahan baku pelengkap selain bahan baku utama dan pendukung, bahan baku lainnya 

yang digunakan adalah mika, plastik, label, dan kardus. 

 

4.1.3.2 Sarana Produksi 

Sarana produksi menyangkut peralatan yang digunakan oleh perusahaan maupun 

tenaga kerja. 

1. Jumlah tenaga kerja yang dimiliki oleh Nizar berjumlah 90 pekerja dengan komposisi 

pekerja harian tetap, harian lepas, dan borongan. 

2. Peralatan Produksi yang digunakan oleh Nizar adalah mesin jenis manual dan 

otomatis. Mesin manual diantaranya adalah mesin jahit, mesin pemotong kain, mesin 
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obras, mesin pemasang kancing, dan mesin bordir manual. Sedangkan mesin otomatis 

yang digunakan adalah mesin bordir otomatis sebanyak 10 mesin yang terdiri dari 

jenis Xiong Di dan SWF. 

Tabel 4.1 

Jumlah Operator dan Mesin pada Nizar 

Proses Jumlah Operator Nama Mesin Jumlah Mesin 

Potong 6 Mesin potong 4 

Bordir 60 (3 shift) Mesin bordir Komputer 10 

Jahit 40 Mesin jahit 40 

Obras 10 Mesin obras 10 

Klem 10 Mesin jahit 10 

Kra 10 Mesin jahit 10 

Lubang kancing 1 Mesin jahit 1 

Pembersihan 8 Manual - 

Kontrol akhir 6 Manual - 

Setrika 8 Setrika uap 8 

Seri 4 Manual - 

Pasang Label 3 Manual - 

Pengemasan 3 Manual - 

Sumber: Perusahaan Baju Muslim Nizar (2018) 

3. Aliran produksi perusahaan dibagi menjadi dua, yaitu: 

a. Lokasi 1 yang merupakan lokasi untuk proses pemotongan, bordir dan 

penyimpanan barang jadi. 

b. Lokasi 2 yang merupakan lokasi untuk proses penjahitan dan finishing yang 

terdiri dari proses lubang kancing, pasang kancing, control akhir dan setrika 

 

4.1.3.3 Proses pengelolahan Produk 

Proses pengolahan bahan baku menjadi produk jadi disebut dengan kegiatan proses 

produksi. Urutan proses produksi baju bordir digambarkan pada gambar 4.3. 

Desain

Bahan baku Potong Bordir

JahitObrasKlemKra
Lobang 

kancing

Pasang 

Kancing
Pembersihan Control Akhir Setrika Seri

Pasang labelPengemasanInventory

Area produksi 1

Area produksi 2

Area produksi 1

 
Gambar 4.3 Aliran proses produksi 

Sumber: Perusahaan Baju Muslim Nizar (2018) 

Inventory 
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Keterangan: 

1. Bahan baku yang akan diproduksi masuk ke lantai produksi yaitu berupa bahan baku 

utama, bahan baku pendukung, dan bahan baku pelengkap. 

2. Model baju dan motif bordir akan dikirim ke departemen potong dan bordir sesuai 

dengan desain yang ditentukan oleh desainer. 

3. Bahan baku utama akan melewati beberapa urutan proses yaitu bordir, penjahitan 

(obras, klem, kra), proses finishing (lubang kancing, pasang kancing, kontrol akhir, 

setrika dan seri), dan pengiriman ke gudang (pemasangan label dan pengemasan). 

 

4.1.4 Proses Pengiriman 

Proses pengiriman barang yang ada di Nizar dibagi menjadi dua yaitu pengiriman 

bahan baku dan pengiriman produk jadi. Untuk pengiriman bahan baku yang dibutuhkan 

dalam proses produksi dilakukan oleh pemasok sesuai dengan perjanjian dengan pihak 

perusahaan. Sedangkan untuk pengiriman produk jadi dilakukan oleh perusahaan sendiri 

yaitu menggunakan moda transportasi dan juga memanfaatkan jasa pengiriman logistik. 

 

4.1.4.1 Aliran Informasi 

Aliran informasi pemenuhan pemesanan Nizar adalah:  

1. Bagian warehouse memberikan informasi kepada bagian administrasi produksi 

informasi mengenai kesediaan bahan baku, apabila kuantitas kurang maka akan 

dilakukan pemesanan kepada supplier.  

2. Bagian penjualan menerima informasi permintaan dari customer. Informasi ini akan 

diteruskan kepada bagian inventory untuk menyediakan produk sesuai pesanan. 

Apabila kurang dari kuantitas yang dibutuhkan maka bagian inventory akan 

menyampaikan informasi pada bagian produksi agar melakukan proses produksi 

sesuai pesanan. 

 

4.1.4.2 Aliran Material 

Aliran material pada proses produksi Nizar berjalan secara berurutan untuk setiap 

prosesnya. Sebagian proses dikerjakan secara manual, dan beberapa dikerjakan secara 

otomatis. Berikut ini adalah aliran material pada proses produksi baju Nizar: 

1. Pengerjaan pada area produksi 1 

a. Bahan baku yang digunakan diterima dari pemasok berdasarkan pesanan 

perusahaan. 
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b. Bahan baku utama yaitu berupa kain katun akan masuk ke bagian pemotongan. 

Kain akan dipotong berdasarkan standar ukuran S, M, L dan XL. 

c. Bagian dari kain yang akan diberi motif bordir kemudian akan dikirim ke 

departemen bordir sesuai dengan desain yang telah ditentukan oleh desainer. 

d. Bagian kain yang telah dibordir kemudia dikirim ke departemen penjahitan. 

2. Pengerjaan pada area produksi 2 

a. Kain katun yang akan dibentuk menjadi pakaian akan dilakukan proses penjahitan 

utama yakni obras, klem dan pemasangan krah baju. 

b. Baju yang telah dijahit akan diteruskan ke bagian finishing. Pada bagian ini akan 

dilakukan pemasangan kancing, pembersihan dan setrika. 

c. Selanjutnya adalah proses kontrol akhir untuk memastikan apakah ada produk 

cacat (defect). Apabila terdapat produk defect maka selanjutnya akan ada proses 

pengerjaan ulang dengan cara manual. 

d. Apabila produk telah sesuai, maka akan masuk pada tahap selanjutnya yakni 

pengelompokan baju sesuai dengan kategori ukuaran dan warna per satu kodi. 

Selanjutnya produk yang telah dibungkus akan disimpan kedalam gudang 

(dikembalikan ke area produksi 1). 

3. Pengerjaan kembali pada area produksi 1 

a. Pada bagian gudang akan dilakukan proses pengemasan, yaitu pemberian label dan 

pengepakan dalam dus baju untuk selanjutnya dikemas dalam dus dan dikirim 

sesuai dengan pesanan. 

b. Baju yang telah dikemas disimpan dalam gudang produk jadi. 

c. Produk jadi siap untuk didistribusikan kepada pelanggan. 

 

4.1.5 Strategi Pemasaran Eksisting 

Strategi pemasaran yang telah digunakan saat ini adalah dengan memanfaatkann 

beberapa media iklan seperti media online dengan memanfaatkan Facebook dan Instagram 

dan media cetak dengan memanfaatkan billboard, dan brosue. Selain kedua media tersebut 

Nizar juga kerap kali melakukan promosi pada televisi sebagai penyedia pakaian busana 

muslim pria, terutama pada saat bulan Ramadhan. Beberapa agenda pameran dan bazar 

juga diikuti dengan harapan dapat meningkatkan market share.  

Saat ini Nizar  memiliki tagline yang digunakan yaitu “the arts of making special” 

yang mana Nizar mengharapak bahwa salah satu yang diunggulkan dalam produknya 
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adalah mengenai seni pada desain pakaian yang diproduksi. Gambar 4.4 menampilkan 

salah satu contoh produk baju busana muslim yang diproduksi.  

 
Gambar 4.4 Contoh pakaian Nizar 

Produk baju yang didesain oleh Nizar cenderung didesain sesuai dengan keinginan 

dari segmen pasar yang ditentukan oleh Nizar. Yakni dengan segmen usia 20 hingga 40 

tahun. Segmen utama berdasarkan lokasi geografis yang dituju oleh Nizar adalah wilayah-

wilayah dengan kepadatan penduduk yang tinggi dan dengan jumlah muslim yang tinggi 

seperti pada pulau Jawa, khususnya di Jawa Timur. Untuk segmen psikografis yang 

menjadi target utama adalah kelas sosial menengah hingga menengah keatas. Untuk 

segmen gaya hidup pada psikografis, saat ini desain Nizar selalu mengikuti kecenderungan 

konsumen dengan gaya hidup fashionable dan simpel. Saat ini Nizar mengharapkan 

produknya dapat diterima oleh pasar tidak hanya sebagai produk busana muslim yang 

digunakan untuk beribadah saja namun juga dapat digunakan untuk aktivitas lainya.  

 

4.2 Pengumpulan Data 

Pada bagian ini akan ditampilkan data-data yang akan diolah. Data yang dibutuhkan 

ialah data mengenai bauran pemasaran, data kondisi persaingan pasar dan data mengenai 

kompetitor.  

 

4.2.1 Analisis Lingkungan Internal Perusahaan  

Analisis linkungan internal perusahaan menggunakan pendekatan bauran pemasaran 

yang terdiri dari 4 kriteria yakni product, place, promotion, dan price. Pengambilan data 

dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada 102 responden sebagaimana jumlah 

tersebut lebih besar dari pada syarat minimum yakni sebanyak 30 responden untuk 

penelitian yang menggunakan analisis data statistik. pemilihan responden dilakukan 

dengan menggunakan non probability sampling dengan metode purposive sampling. 

https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwijxuqZ7JbbAhWBvY8KHd0wDRIQjRx6BAgBEAU&url=http://nizar.co.id/product/na-204-line-bodyfit/&psig=AOvVaw1eJ351197ReJsgwODDKB2d&ust=1526993467064620
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Teknik pengambilan sampel ini tidak dilakukan secara acak tetapi dilakukan dengan 

berdasarkan kriteria khusus yang digunakan. Pada kuesioner bauran pemasaran, kriteria 

yang digunakan adalah dengan populasi responden yang pernah mengetahui produk Nizar 

sedangkan sampel adalah responden yang pernah membeli produk Nizar. 

 

4.2.1.1 Bauran Pemasaran 

Analisis ligkungan internal perusahaan dilakukan dengan menggunakan pendekatan 

bauran pemsaran. Setiap kriteria dari 4P akan dibuat pernyataan yang kemudian dianalisis 

kesesuaian pernyataan tersebut kepada responden. Berikut merupakan pernyataan bauran 

pemasaran pada Tabel 4.2. 

Tabel 4.2 

Tabel Pernyataan Bauran Pemasaran 

No Elemen Pernyataan 

1. Product 

Produk memiliki pilihan warna yang baik 

Produk menggunakan bahan yang nyaman 

Produk memiliki desain yang bagus 

Produk dikemas dalam packaging yang menarik 

Produk memiliki pilihan ukuran yang sesuai 

Produk memiliki kualitas jahitan yang bagus 

Produk Nizar dapat digunakan untuk kegiatan selain beribadah. (Seperti: 

kuliah, kerja, dll) 

Produk dikenal masyarakat luas 

2. Price 
Harga produk sesuai dengan kualitas barang yang ditawarkan 

Produk memiliki potongan harga atau diskon 

3 Promotion 

Promosi produk sering dijumpai pada media online (instagram, facebook, 

website, dll) 

Promosi produk sering dijumpai pada media cetak (pamflet, majalah cetak, 

brosur) 

Informasi yang disampaikan oleh Nizar dalam website cukup jelas 

Iklan yang disampaikan menarik 

Promosi Nizar dengan brand ambassador menunjang branding produk 

Promosi yang dilakukan menjadikan produk Nizar mudah dikenali 

Promosi yang disampaikan mempengaruhi konsumen untuk membelli 

4 Place 

Tempat penjualan produk (retailer) tersebar di banyak lokasi 

Tempat penjualan (retailer) produk strategis 

Nizar melayani pesanan secara online dengan mudah 

Berdasarkan tabel diatas terdapat 20 pernyataan yang terdiri dari 8 pernyataan yang 

merepresentasikan produk, 2 pernyataan yang merepresentasikan harga 7 pernyataan yang 

merepresentasikan promosi dan 3 pernyataan yang merepresentasikan lokasi. 
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4.2.1.2 Deskripsi Responden  

Terdapat beberapa tipe kriteria responden digunakan dalam penelitian ini. Pada 

kuesioner bauran pemasaran, responden yang digunakan sebanyak 102  yang mengetahui 

produk baju Nizar. Berikut merupakan deskripsi responden pada bauran pemasaran yang 

direpresentasikan dengan menggunkana pie chart. 

 
Gambar 4.5 Jenis kelamin responden 

Berdasarkan gambar pie chart pada Gambar 4.5 jenis kelamin responden pada 

kuesioner ini 40% adalah berjenis kelamin wanita dan 60% adalah berjenis kelamin pria. 

 
Gambar 4.6 Usia responden 

Berdasarkan kuesioner yang direpresentasikan menggunakan pie chart tersebut, usia 

responden didominasi oleh usia 26-35 tahun sebesar 39%, usia 17 – 25 tahun dengan 

persentase 37%, usia 36-45 tahun dengan persentase sebesar 17%, selanjutnya adalah usia 

lebih dari 56 tahun sebanyak 4% dan terakhir adalah usia 46 – 55 tahun dengan persentase 

3%. 

 
Gambar 4.7 Tempat tinggal responden 

Berdasarkan gambar pie chart diatas, responden berasal dari beberapa kota di 

Indonesia. Persentase terbesar adalah Pasuruan dengan persentase sebesar 27%, 
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selanjutnya adalah Malang sebesar 18%, Jakarta 14%, Surabaya dan Bali 9%, Lumajang 

7%, Depok 6%,  Bondowoso 4%, Madura dan Lombok 2%, serta Pekalongan dan Jember 

adalah 1%. 

 
Gambar 4.8 Pekerjaan responden 

Berdasarkan gambar pie chart diketahui bahwa responden sebesar 39% merupakan 

seorang wiraswasta, selanjutnya 31% adalah seorang karyawan, 19% adalah seorang 

pelajar, 7% adalah ibu rumah tangga dan 2% adalah guru dan PNS.   

  

4.2.1.3 Rekapitulasi Hasil Kuesioner 

Berikut merupakan rata-rata hasil kuesioner pada masing-masing pernyataan. untuk 

rata-rata dengan nilai lebih besar dari 2.5 maka akan menjadi faktor kekuatan perusahaan, 

sedangkan untuk rata-rata kurang dari 2.5 maka akan menjadi faktor kelemahan dari 

perusahaan. Tabel 4.3 merupakan rekap rata – rata untuk masing masing pernyataan.  

Tabel 4.3 

Rekap Rata-Rata Hasil Kuesioner 

Variabel Pernyataan Rata-rata 

P1 Produk Nizar memiliki pilihan warna yang baik 3.59409 

P2 Produk Nizar menggunakan bahan yang nyaman 3.58410 

P3 Produk Nizar memiliki desain yang bagus 3.64350 

P4 Produk Nizar dikemas dalam packaging yang menarik 3.65349 

P5 Produk Nizar memiliki pilihan ukuran yang sesuai 3.62379 

P6 Produk Nizar memiliki kualitas jahitan yang baik 3.70299 

P7 
Produk Nizar dapat digunakan untuk kegiatan selain ibadah (seperti: 

kuliah, kerja dll) 
3.51480 

P8 Produk Nizar dikenal oleh masyarakat luas 2.49019 

P9 Harga produk Nizar sesuai dengan kualitas barang yang ditawarkan 3.62370 

P10 Produk Nizar memiliki potongan harga atau diskon? 2.48039 

P11 
Promosi produk sering dijumpai pada media online ( Instagram, 

facebook, website, dll) 
3 

P12 
Promosi produk sering dijumpai pada media cetak (pamflet, majalah, 

billboard, dll) 
2.47058 

P13 Informasi yang disampaikan Nizar pada website cukup jelas 3.55440 

P14 Iklan yang disamapaikan menarik 3.50490 

P15 Promosi nizar dengan brand ambasador menunjang branding produk 3.66339 

P16 
Promosi yang dilakukan oleh Nizar telah menjadikan produk mudah 

dikenali 
3.62379 
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Variabel Pernyataan Rata-rata 

P17 
Promosi yang disampaikan mempengaruhi konsumen untuk 

membeli 
2.51480 

P18 Tempat penjualan produk (retailer) Nizar tersebar dibanyak lokasi 2.46539 

P19 Tempat penjualan (retailer) produk Nizar strategis 2.57420 

P20 Nizar melayani pesanan secara online dengan mudah 3.495 

Berdasarkan hasil rekap rata-rata pada kuesioner bauran pemasaran, terdapat 6 

variabel pernyataan pada tabel yang diberi warna menyatakan pernyataan berada pada nilai 

range 1 hingga 2.5 sehingga peryataan merupakan kelemahan dan 14 pernyataan yang 

berada pada range 2.5 hingga 4 yang merupakan kekuatan Nizar. 

  

4.2.2 Analisis Lingkungan Eksternal Perusahaan 

Analisis lingkungan eksternal perusahaan menggunakan pendekatan Porter’s five 

forces. Informasi mengenai kondisi eksternal perusahaan ini didapatkan berdasarkan hasil 

analisa dan diskusi dengan Direktur Nizar. 

 

4.2.2.1 Porter’s Five Forces 

Analisis Porter’s five forces digunakan untuk mengetahui keunggulan bersaing 

perusahaan dengan 5 elemen kunci yakni ancaman pendatang baru, persaingan antar 

industri, kekuatan tawar menawar pembeli, kekuatan tawar menawar pemasok, serta 

ancaman produk pengganti. Pernyataan pada masing masing elemen disusun berdasarkan 

kondisi pasar yang sesuai dengan lima elemen Porter. Kuesioner Porter’s five forces dapat 

dilihat pada Lampiran 2. Tabel 4.4 merupakan tabel elemen dan pernyataan pada Porter’s 

five forces. 

Tabel 4.4 

Elemen Pernyataan Porter’s Five Forces 

No Kriteria Subkriteria 

1. Ancaman pendatang baru 

Layanan yang disiapkan oleh pendatang baru dalam skala 

besar  

Produk dari pesaing eksisting memiliki diferensiasi produk 

Biaya beralih ke produk dari pendatang baru tinggi 

Kebutuhan modal membangun infrastruktur yang besar 

Mudah mendapatkan pemasok 

Mudah mendapatkan jalur distribusi ke pelanggan 

Resiko dalam  pasar rendah 

2. 
Kekuatan penawaran 

Pembeli 

Pembeli memiliki informasi mengenai produk 

Besarnya biaya untuk beralih ke produk lain 

Retailer mengalami penurunan laba 

Tidak terdapat diferensiasi produk 

Pembelian produk merupakan pengeluaran yang besar dari 

pembeli 

3 Kekuatan tawar menawar Industri pemasok hanya didominasi sedikit perusahaan 
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No Kriteria Subkriteria 

pemasok Pemasok melakukan integrasi maju 

Industri bukan merupakan pelanggan yang penting bagi 

pemasok 

4 Persaingan antar pesaing 

dalam industri 
 

Jumlah pesaing yang beragam 

Tidak terdapat diferensiasi produk antar industri yang sama 

Pertumbuhan industri yang  lamban 

Biaya tetap yang tinggi 

5. Ancaman Produk 

Pengganti 
 

Terdapat produk pengganti 

Tarif produk pengganti lebih murah 

Produk pengganti mudah ditemukan 

Berdasarkan Tabel 4.4 menunjukkan terdapat 5 elemen Porter’s dengan masing-

masing subkriteria yang kemudian dilakukan analisis serta penilaian untuk masing-masing 

kriteria yang diberikan.  

 

4.2.2.2 Identifikasi Lingkungan Mikro Industri 

Lingkungan mikro perusahaan adalah pelaku yang dekat dengan perusahaan dan 

mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk melayani pelanggan. Lingkungan mikro 

perusahaan terdiri dari lima komponen dalam analisis Porter. 

Pendatang 

Baru

Pesaing 

Industri
PembeliPemasok

Produk 

Pengganti

  
Gambar 4.9 Identifikasi lingkungan mikro industri 

1. Pendatang baru didefinisikan sebagai kompetitor yang baru atau akan menekuni bisnis 

busana di Indonesia. Dalam analisisnya terdapat beberapa pendatang baru busana 

yakni perusahaan e-commerce yang memproduksi busana dan yang fokus terhadap 

busana muslim. 

2. Pembeli didefinisikan sebagai orang atau organisasi yang mengkonsumsi produk 

Nizar. Disini terdapat dua tipe dari pembeli, yakni pembeli yang membeli dalam skala 

besar untuk dijual lagi atau disebut retailer dan pembeli yang membeli untuk 

digunakan yakni end user. 

3. Produk pengganti didefinisikan sebagai produk yang dapat digunakan sebagai fungsi 

utama produk Nizar, yakni sebagai pakaian ketika melakukan ibadah.  
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4. Pemasok didefinisikan sebagai organisasi yang memasok produk bahan baku yang 

akan digunakan oleh Nizar.  

5. Pesaing industri didefinisikan sebagai organisasi yang merupakan kompetitor utama 

yang juga memiliki segmen pasar yang serupa dengan Nizar. Pesaing industri 

cenderung memiliki pengalaman yang lebih banyak bila dibandingkan dengan 

pendatang baru. Pesaing Industri Nizar saat ini bisa terdiri dari industri skala kecil 

yang menjual produk dalam kuantitas yang sedikit hingga industri skala besar seperti 

Tasmatas ataupun Rabbani  

 

4.2.2.3 Analisis Porter’s Five Forces 

Berikut merupakan hasil analisis lima ancaman Porter berdasarkan hasil diskusi dan 

pengisian kuesioner oleh direktur Nizar. Kuesioner menggunakan skala likert 1 – 4 yang 

menujukan arti 1 apabila pernyataan sangat sesuai dengan kondisi, 2 apabila pernyataan 

sesuai dengan kondisi, 3 apabila pernyataan tidak sesuai dengan kondisi dan 4 apabila 

pernyataan sangat tidak sesuai dengan kondisi. 

1. Ancaman Pendatang Baru 

Pendatang baru dapat menjadi ancaman bagi keberadaan sebuah industri eksisting 

karena dengan adanya pendatang baru dapat menarik pelanggan untuk beralih ke 

produk yang pendatang baru tawarkan. Berikut merupakan penilaian dari masing 

masing subfaktor pada ancaman pendatang baru pada Tabel 4.5. 

Tabel 4.5 

Penilaian Subfaktor Ancaman Pendatang Baru 

No Pernyataan Score 

1. Layanan yang disiapkan oleh pendatang baru dalam skala besar  1 

2. Produk dari pesaing eksisting tidak memiliki diferensiasi produk 4 

3. Biaya beralih ke produk dari pendatang baru tinggi 1 

4. Kebutuhan modal membangun infrastruktur yang rendah 1 

7. Mudah mendapatkan pemasok 1 

8. Mudah mendapatkan jalur distribusi ke pelanggan 1 

9. Resiko dalam  pasar rendah 4 

Masing-masing indikator dalam variabel pernyataan tersebut dijelaskan sebagai 

berikut. 

a. Layanan yang disiapkan oleh pendatang baru dalam skala besar 

Pendatang baru yang saat ini mulai terasa dan giat melakukan promosi gencar 

adalah situs e-commerce yakni bernama Berrybenka. Situs ini menjual produk-

produk busana untuk pria dan wanita. Merek-merek yang dijual berasal dari 

private label brand dengan nama Berrybenka Label. Selain juga dengan private 
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label brand, beberapa produk yang dijual oleh situs Berrybenka juga terdapat 

merek lokal ataupun merek internasional. Situs e-commerce Berrybenka ini juga 

melebarkan sayap dengan situs e-commerce yang lebih fokus perihal busana 

muslim, yakni Hijabenka. Walaupun lebih banyak memproduksi dan memasarkan 

produk wanita, situs ini pun juga menjual pakaian muslim pria. Saat ini kedua 

situs ini tidak hanya fokus perkembangan e-commerce yang awal mula didirikan, 

namun saat ini beberapa outlet resmi sudah terdapat di beberapa kota besar di 

Indonesia. Dengan segala kemudahan yang ditawarkan seperti gratis ongkos 

pengiriman ataupun kode promo setiap periodenya membuat kedua situs ini dapat 

menjadi ancaman bagi keberadaan Nizar.  

Selain Berrybenka dan Hijabenka, situs pendatang baru yang juga dapat menjadi 

ancaman bagi Nizar adalah situs e-commerce bernama Maskoolin. Tidak seperti 

Berrybenka dan Hijabenka yang menjual produk untuk pria dan wanita, 

segmentasi maskoolin terfokus menjual pakaian untuk pria. Sama seperti dua situs 

sebelumnya, situs ini pun memberikan kemudahan bagi para pembeli dengan 

beberapa penawaran layanan bebas ongkos kirim, garansi 14 hari, gratis 

biaya penukaran.  

Walaupun e-commerce Berrybenka, Hijabenka dan Maskoolin dapat 

menjadi ancaman, namun hingga saat ini para industri pendatang belum ada 

yang menyerupai target dari Nizar yakni fokus memproduksi baju Muslim 

pria. Dari skala 1 hingga 4, subfaktor layanan yang disiapkan oleh pendatang 

baru dalam skala besar mendapatkan penilaian 1 yakni sangat sesuai dan dapat 

menjadi ancaman.  

b. Produk dari pesaing eksisting tidak memiliki diferensiasi produk 

Diferensiasi produk dari industri yang telah dimiliki oleh pemain lama akan 

membuat pendatang baru cenderung kesulitan untuk bermain didalam pasar. 

Dengan adanya diferensiasi produk akan mampu mengurangi ancaman dari 

pendatang baru. Calon pemain baru tentunya harus mengakui bahwa pemain lama 

memiliki pengalaman lebih dan diferensiasi produk yang lebih banyak bila 

dibandingkan dengan pemain baru. Kondisi saat ini adalah belum terdapat 

diferensiasi produk yang begitu terlihat perbedaannya dan posisi Nizar saat ini 

adalah cenderung menguasi pasar dalam hal diferensiasi produk karena produk 

yang dimiliki Nizar beragam dengan koleksi desain sebanyak 25 – 30 model 

setiap tahunya, sehingga penilaian adalah 4 yakni sangat tidak sesuai.  
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c. Biaya beralih produk rendah 

Biaya beralih yang rendah akan cenderung menyebabkan loyalitas pelanggan 

yang menurun. Apabila loyalitas pelanggan menurun, maka pemain  baru akan 

mudah untuk memasuki pasar. Begitu pula sebaliknya, apabila biaya beralih tinggi 

maka akan menyebabkan loyalitas pelanggan pun akan menjadi tinggi, hal 

tersebut akan menjadi halangan yang kuat bagi pemain baru untuk memasuki 

pasar. Beradasarkan hasil pengamatan penulis yang mengacu kepada hasil analisis 

penelitian pendahulu dan wawancara kepada konsumen busana muslim 

mengungkapkan bahwa alasan membeli busana adalah biaya, desain dan kualitas 

menjadi salah faktor kriteria dalam membeli suatu produk. Dan dalam pemilihan 

busana, loyalitas pelanggan cenderung rendah. Karena selama ada penawaran 

menarik, konsumen pun akan tertarik. Sehingga penilaian untuk kriteria ini adalah 

1.  

d. Kebutuhan modal membangun infrastruktur yang rendah 

Kebutuhan modal membangun infrastruktur yang besar dan waktu pencapaian 

cash flow positif yang lama akan menjadi halangan bagi industri untuk memasuki 

persaingan pasar. Begitu pula sebaliknya, apabila kecilnya biaya investasi dan 

waktu pencapaian cash flow positif akan semakin pendek maka akan banyak 

pemain baru yang tertarik untuk menjalan bisnisnya pada sektor tersebut. Kondisi 

pada saat ini adalah untuk membangun sebuah industri busana, kini infratruktur 

bukan lagi menjadi sebuah permasalahan. Hal tersebut terjadi karena infrastruktur 

sudah dapat dimiliki dengan sistem out source, yakni memanfaatkan infrastruktur 

luar untuk meciptakan produk. Tentunya hal tersebut akan ada dampak positif dan 

negatif seperti biaya produksi akan cenderung lebih mahal apabila outsource 

dibandingkan dengan memproduksi sendiri. Industri busana di Indonesia banyak 

juga dipenuhi oleh para pelaku industri dengan skala yang lebih kecil dan 

memproduksi produk dengan kuantitas yang sedikit. Ancaman pendatang baru 

dalam skala kecil akan mudah memasuki pasar, namun apabila industri dalam 

skala besar akan cenderung susah memasuki pasar karena infrastruktur yang 

dibutuhkan cukup besar. Sehingga kebutuhan infrastruktur yang fleksibel ini dapat 

menjadi ancaman bagi Nizar dengan penilaian untuk kriteria adalah 1. 

e. Mudah mendapatkan pemasok 

Kemudahan mendapatkan pemasok akan mengakibatkan ancaman pendatang baru 

pun akan meningkat karena pendatang baru tidak perlu susah mencari sumber 
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bahan baku. Pemasok utama Nizar adalah kain katun dan benang. Kedua 

komponen ini sangatlah mudah didapatkan di Indonesia. Sehingga nilai untuk 

keriteria ini adalah kemudahan mendapatkan pemasok menjadi ancaman untuk 

Nizar dengan nilai 1. 

f. Mudah mendapatkan jalur distribusi ke pelanggan 

Semakin mudah mendapatkan jalur distribusi akan meningkatkan ancaman dari 

pendatang baru. Jalur distribusi dari Nizar untuk menuju pada pengguna akhir 

atau end user sangatlah sederhana. Yakni Nizar membuat produk untuk 

didistribusikan kepada para retailer yang telah memesan produk Nizar 

sebelumnya. Kemudian dari retailer yang merupakan toko toko pakaian akan 

menjual produknya hingga sampai ke end user.  Berikut merupakan diagram alur 

distribusi Nizar hingga end user. 

NIZAR

Retailer

End User
 

Gambar 4.10 Diagram alur distribusi Nizar 

Kondisi alur distribusi Nizar sederhana yakni dapat secara langsung berinteraksi 

dengan end user. Kemudahan ini akan menjadi ancaman bagi Nizar dengan 

representasi nilai 1.  

g. Resiko yang dihadapi 

Tingginya resiko yang dihadapi sebuah sektor industri tentunya akan menjadi 

halangan bagi para pelaku industri untuk masuk. Resiko yang dihadapi oleh sektor 

busana muslim pria ini terbilang cukup tinggi. Berdasarkan pengalaman dari 

pihak direktur Nizar salah satu resiko yang dihadapai adalah waktu penjualan 

yang cenderung singkat dan jumlah permintaan tinggi pada saat tertentu. 

Kecenderungan pria membeli baju muslim tentunya lebih rendah apabila 

dibandingkan dengan wanita, maka dari itu periode terbaik untuk melakukan 

penjualan ialah ketika hari raya suci umat Islam, dan berlangsung hingga 4 bulan 

setelahnya. Tantangan yang dihadapai adalah bagaimana agar produk laku dipasar 

selama 4 bulan tersebut, karena lebih dari waktu tersebut jumlah permintan akan 

berkurang drastis. Siklus hidup yang terbilang singkat ini menjadi sebuah 
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halangan bagi para pelaku industri baru, namun bagi Nizar yang sudah 

mengetahui medan yang dilalui hal tersebut dapat menjadi peluang tersendiri. 

Maka dari itu penilaian untuk faktor ini adalah 4. 

2. Kekuatan Penawaran Pembeli 

Kekuatan tawar menawar pembeli dalam analisis Porter’s juga perlu diperhatikan. 

Pembeli pada Nizar dapat berupa end user ataupun retailer. Tabel 4.6 merupakan 

subfaktor beserta penilaian dari kekuatan penawaran pembeli. 

Tabel 4.6 

Penilaian Subfaktor Kekuatan Penawaran Pembeli 

No Pernyataan Penilaian 

1. Pembeli memiliki informasi mengenai produk 4 

2. Besarnya biaya untuk beralih ke produk lain 4 

3. Retailer mengalami penurunan laba 4 

4. Tidak terdapat diferensiasi produk 1 

5. Pembelian produk merupakan pengeluaran yang besar dari pembeli 4 

Masing-masing indikator dalam variabel pernyataan tersebut dijelaskan sebagai 

berikut. 

a. Pembeli memiliki informasi mengenai produk 

Dengan semakin banyaknya informasi yang didapatkan oleh pembeli akan 

menambah daya tawar pembeli akan suatu produk. Produk yang ditawarkan 

kepada pembeli oleh industri dalam hal ini adalah industri busana merupakan 

produk dengan berbagai macam tipe, seperti tipe kain, desain, kualitas jahitan dan 

beberapa kriteria lainya yang menyebabkan pada industri busana hal tersebut 

menjadi wajar bila adanya perbedaan, dalam hal ini adalah perbedaan informasi 

produk mengenai harga. Informasi produk tersebut akan berbeda antara satu 

produk dengan produk lainya, sehingga keambiguan informasi akan terjadi. Dan 

untuk industri busana, informasi mengenai suatu produk akan cenderung rendah. 

Sehingga pada kriteria ini mendapatkan skor 4. 

b. Biaya pengalihan atau switching cost yang rendah 

Switching cost yang rendah akan membuat daya tawar pembeli semakin tinggi, 

seperti contoh apabila biaya untuk beralih pada produk pesaing akan rendah maka 

akan menjadi ancaman bagi keberadaan produk. Untuk produk dengan kategori 

inovatif seperti busana ini tentunya switching cost termasuk dalam kategori 

rendah, karena produk pengganti baju muslim pria sangan mudah ditemukan baik 

dengan harga yang murah maupun dengan harga yang lebih mahal. Namun dalam 

hal ini produk inovatif memiliki posisi yang aman karena salah satu yang dijual 
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bukan hanya dari kuantitas namun juga kualitas. Nizar menjamin produknya 

memiliki kualitas yang baik sehingga switching cost yang rendah tidak akan 

terlalu berpengaruh. Sehingga penilaian untuk kategori ini adalah 4. 

c. Retailer mengalami penurunan laba  

 Laba pembeli merupakan salah satu faktor dalam tawar menawar pembeli dalam 

struktur pada lima kekuatan Porter. Dalam konteks ini pembeli yang termasuk 

adalah retailer Nizar, yakni seseorang yang membeli baju Nizar dalam skala besar 

untuk dijual lagi. Apabila laba retailer mengalami peningkatan, maka perusahaan 

pun akan mengalami keuntungan pula. Begitu pula sebaliknya, apabila laba 

retailer Nizar mengalami penurunan, maka akan berpengaruh terhadap profit 

Nizar. Penurunan laba pembeli ini akan berdampak kepada jumlah kapasitas 

pemesanan baju kepada Nizar, karna retailer akan cenderung selektif dalam 

membelanjakan dananya sehingga akan memperkuat kekuatan penawaran 

pembeli. Kondisi yang saat ini terjadi adalah terjadi peningkatan laba dari pembeli 

berdasarkan hasil wawancara dengan retailer Nizar, sehingga setiap tahunya rutin 

melakukan pemesanan. Maka dari itu penilaian untuk kriteria ini adalah tidak 

setuju terjadi penurunan laba pembeli dengan skor 4 dan dapat menjadi sebuah 

peluang bagi Nizar. 

d. Tidak terdapat diferensiasi produk 

Dengan tidak adanya diferensiasi produk, maka pembeli lebih mudah menemukan 

produk lain dalam industri, dan mengakibatkan kondisi tawar menawar pembeli 

menguat. Pada industri busana muslim, diferensiasi produk jarang dilakukan 

sehingga produk lain yang serupa mudah ditemukan. Maka dari itu penilaian 

untuk subfaktor ini adalah 1.  

e. Pembelian produk merupakan pengeluaran yang besar dari pembeli 

Apabila produk yang dibeli adalah bagian dari pengeluaran dalam kategori besar 

dari pembeli maka pembeli akan menjadi selektif dalam membelanjakan dananya, 

tentunya hal ini akan memperkuat kekuatan tawar menawar pembeli. Kondisinya 

adalah melihat kecenderungan proses pembelian yang tinggi pada periode 

tertentu, maka untuk membeli busana muslim bukan merupakan pengeluaran yang 

besar dari pembeli karena siklus pembelian yang hanya berlangusng beberapa kali 

dalam setahun ini tidak menjadikan produk ini menjadi bagian yang besar dalam 

pengeluaran sehingga penilaian untuk subfaktor ini adalah 4 

.  
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3. Kekuatan tawar menawar pemasok 

Kekuatan tawar-menawar pemasok juga menjadi salah satu hal yang penting dalam 

analisis Porter’s five forces. Kondisi pemasok saat ini pada Nizar terdiri dari beberapa 

pemasok mulai dari bahan baku hingga bahan pendukung. Tabel 4.7 merupakan 

subfaktor beserta penilaian dari kekuatan tawar menawar pemasok. 

Tabel 4.7 

Penilaian Subfaktor Kekuatan Tawar-Menawar Pemasok 

No Pernyataan Penilaian 

1. Industri pemasok didominasi banyak perusahaan 4 

2. Pemasok melakukan integrasi maju 4 

3. Industri bukan merupakan pelanggan yang penting bagi pemasok 4 

Masing-masing indikator dalam variabel pernyataan tersebut dijelaskan sebagai 

berikut. 

a. Industri pemasok didominasi oleh banyak perusahaan 

 Industri pemasok Nizar terdiri dari beberapa perusahaan, seperti bahan baku 

utama yakni kain katun terdapat beberapa supplier yang berlokasi di Bandung dan 

Jakarta. Untuk bahan baku pendukung seperti kancing, label, spon dan lain 

sebagainya berasal dari Sidoarjo, Surabaya dan Jakarta. Apabila industri pemasok 

hanya didominasi oleh satu perusahaan maka kekuatan tawar menawar pemasok 

pun akan semakin kuat. Selain itu apabila dalam suatu industri didominasi oleh 

beberapa pemasok yang terpusat biasanya pemasok dapat memberikan pengaruh 

yang besar dalam hal harga, kualitas dan syarat penjualan sehingga akan 

meningkatkan kekuatan pemasok. Kondisi di Nizar saat ini adalah terdapat 

beberapa pemasok sehingga hal tersebut dapat menjadi sebuah peluang bagi Nizar 

dengan penilaian adalah 4.  

b. Pemasok melakukan integrasi maju 

Seperti yang telah dijelaskan pada kriteria sebelumnya dalam kekuatan tawar 

menawar pemasok, yakni apabila industri didominasi oleh sedikit perusahaan 

maka akan meningkatkan tawar menawar pemasok. Hal tersebut ternyata juga 

akan berpengaruh kepada pemasok untuk melakukan integrasi maju, diantaranya 

adalah dengan menjaga kualitas dan menambah kapasitas produknya agar 

diharapkan daya tawar pemasok akan semakin tinggi. Kondisi saat ini sesuai 

dengan kondisi pemasok pada Nizar yakni pemasok tidak melakukan integrasi 

maju, dan produk serta penawaran dari tahun ke tahun stabil sehingga tawar 

menawar pemasok akan rendah. Maka dari itu nilai untuk integrasi maju yang 

dilakukan adalah 4. 
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c. Industri bukan merupakan pelanggan yang penting bagi pemasok 

Pasar pemasok dapat mempengaruhi industri, hal tersebut terjadi karena apabila 

industri bukan merupakan satu-satunya pasar bagi pemasok dan bukan pasar yang 

potensial maka akan meningkatkan kekuatan penawaran pemasok. Kondisi di 

Nizar saat ini adalah Nizar merupakan industri yang cukup penting bagi pemasok 

karena jumlah pemesanan Nizar dari pemasok besar. Ini merupakan sebuah 

peluang bagi Nizar, maka dari itu nilai untuk subfaktor ini adalah 4. 

4. Persaingan antar pesaing dalam industri 

Persaingan dalam industri busana muslim memiliki nilai yang tinggi karena persaingan 

antar industri busana terdiri dari bebrapa kompetitor. Tabel 4.8 merupakan penilaian 

untuk masing-masing subfaktor pada faktor persaingan antar pesaing dalam industri. 

Tabel 4.8 

Penilaian Subfaktor Persaingan Antar Industri 
No Pernyataan Penilaian 

1. Jumlah pesaing yang beragam 1 

2. Tidak terdapat diferensiasi produk antar industri yang sama 1 

3. Pertumbuhan industri yang  lamban 4 

4. Biaya tetap yang tinggi 1 

Masing-masing indikator dalam variabel pernyataan tersebut dijelaskan sebagai 

berikut. 

a. Jumlah pesaing yang beragam 

Jumlah pesaing dalam industri busana sangat banyak di Indonesia baik dalam 

skala kecil maupun besar. Untuk industri busana muslim pria, berbagai macam 

segementasi telah ada mulai dari segmen kalangan menengah atas hingga 

kalangan menengah kebawah. Sehingga jumlah pesaing yang beragam ini 

menjadikan tingkat persaingan dalam industri cukup tinggi yang di 

representasikan dengan skor 1.  

b. Tidak terdapat diferensiasi produk antar industri dan kompetitor 

Adanya diferensiasi produk akan membagi market share secara lebih rata, karena      

masing masing industri pada sektor yang sama akan memiliki peluru yang 

berbeda. Namun apabila tidak terdapat diferensiasi produk dari sektor industri 

yang sama akan meningkatan persaingan dalam industri. Kondisi yang terjadi oleh 

Nizar adalah produk busana muslim Nizar dengan beberapa kompetitor yang 

memiliki segmen yang sama cenderung memiliki tipe produk yang sama jika tidak 

dilihat secara detail, maka dari itu tidak ada diferensiasi yang bernilai. Sehingga 

penilaian untuk sektor busana pada analisis porter adalah 1. 
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c. Pertumbuhan industri yang lamban 

Pertumbuhan industri yang kian pesat akan manjadikan pangsa pasar yang lebih 

luas lagi. Kondisi pertumbuhan industri busana di Indonesia terus mengalami 

peningkatan. Bahkan sektor ekonomi kreatif ini menjadi penyumbang terbesar 

kedua dalam pendapatan kas negara, sehingga penilaian untuk subfaktor ini 

adalah 4. 

d. Biaya tetap yang tinggi 

Apabila biaya tetap sebuah industri tinggi maka akan meningkatkan persaingan 

antar perusahaan. Biaya tetap yang harus dikeluarkan untuk industri adalah biaya 

operasional, jika ada penambahan kapasitas atau infrastruktur juga akan 

mengakibatkan biaya tetap yang juga semakin tinggi dan jika tidak ada maka akan 

cenderung stabil. Tingginya biaya tetap ini akan membuat perusahaan berusaha 

untuk menghasilkan kuantitas yang banyak agar mampu menekan biaya tetap ini, 

untuk meningkatkan kuantitas produk, maka perusahaan harus memiliki jumlah 

permintaan yang meningkat pula sehingga menyebabkan persaingan antar 

perusahaan akan semakin kuat. Kondisi Nizar adalah biaya tetap yang terbilang 

tinggi dan biaya pemasaran yang juga tinggi karena menggunakan banyak media 

pemasaran yang ada. Maka dari itu penilaian pada tingginya biaya tetap adalah 1.  

5. Ancaman Produk Pengganti 

Produk pengganti dideskripsikan sebagai produk yang juga dapat digunakan sebagai 

alternatif pengganti busana muslim yang dapat digunakan menggantikan fungsi utama 

dari busana muslim sendiri. Adanya produk pengganti dengan segala fasilitas yang 

diberikan akan melemahkan daya saing dari Nizar. Tabel 4.9 adalah penilaian untuk 

masing-masing subfaktor pada faktor ancaman produk pengganti 

Tabel 4.9 

Penilaian Subfaktor Ancaman Produk Pengganti 

No Pernyataan Penilaian 

1. Terdapat produk pengganti 1 

2. Tarif produk pengganti lebih murah 1 

3. Produk pengganti mudah ditemukan 1 

Masing-masing indikator dalam variabel pernyataan tersebut dijelaskan sebagai 

berikut. 

a. Terdapat produk pengganti 

Produk pengganti dari busana muslim adalah baju sehari-hari, dan untuk acara 

formal dapat juga menggunakan kemeja sebagai pengganti baju muslim pria.  Dan 
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dengan adanya produk pengganti ini akan meningkatkan ancaman produk. Maka 

dari itu penilaian dari subfaktor keberadaan produk pengganti adalah 1. 

b. Tarif produk pengganti lebih murah 

Apabila harga produk pengganti lebih murah, makan konsumen akan mudah 

beralih pada produk tersebut. Kondisi saat ini terkait tarif produk pengganti adalah 

terdapat beberapa harga mulai harga rendah hingga tinggi sehingga hal ini dapat 

menjadi sebuah ancaman untuk Nizar. Maka dari itu penilaian untuk subfaktor ini 

adalah 1. 

c. Produk pengganti mudah ditemukan 

 Apabila produk pengganti mudah ditemukan akan menjadi ancaman karena 

kemudahan sarana dan prasarana untuk mendapatkan produk tersebut akan 

mampu menarik konsumen untuk membeli produk tersebut. Kondisi saat ini 

adalah produk pengganti sangat mudah ditemukan, sehingga penilaian adalah 1. 

 

4.2.2.4 Rekapitulasi Porter’s Five Forces 

Berdasarkan hasil analisis, maka untuk menentukan subfaktor yang menjadi peluang 

atau ancaman dapat dilihat melalui skor pada masing-masing subfaktor. Skala 1–2.5 

menjadi sebuah ancaman dan skala 2.5 – 4 menjadi sebuah peluang. Tabel 4.10 merupakan 

rekap hasil analisis Porter’s five forces. 

Tabel 4.10 

Rekap Penilaian Porter’s Five Forces 

Faktor Sub faktor Score 
Rata-

Rata 

Ancaman 

Pendatang 

Baru 

 

Layanan yang disiapkan oleh pendatang baru dalam skala besar  1 

1.8571 

Produk dari pesaing eksisting memiliki diferensiasi produk 4 

Biaya beralih ke produk dari pendatang baru tinggi 1 

Kebutuhan modal membangun infrastruktur yang besar 1 

Mudah mendapatkan pemasok 1 

Mudah mendapatkan jalur distribusi ke pelanggan 1 

Resiko dalam  pasar rendah 4 

Tawar 

menawar 

pembeli 

 

Pembeli memiliki informasi mengenai produk 4 

 

3.4 

Besarnya biaya untuk beralih ke produk lain 4 

Retailer mengalami penurunan laba 4 

Tidak terdapat diferensiasi produk 1 

Pembelian produk merupakan pengeluaran yang besar dari 

pembeli 
4 

Tawar 

menawar 

pemasok 

 

Industri pemasok hanya didominasi sedikit perusahaan 4 

 

4 

Pemasok melakukan integrasi maju 4 

Industri bukan merupakan pelanggan yang penting bagi 

pemasok 
4 

Persaingan 

dalam 

Jumlah pesain yang beragam 1  

1.75 Tidak terdapat diferensiasi produk antar industri yang sama 1 
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Faktor Sub faktor Score 
Rata-

Rata 

industri 

 

Pertumbuhan industri yang  lamban 4 

Biaya tetap yang tinggi 1 

Ancaman 

Produk 

Pengganti 

Terdapat produk pengganti 1 

1 Tarif produk pengganti lebih murah 1 

Produk pengganti mudah ditemukan 1 

Pada Tabel 4.10 berdasarkan perhitungan score terdapat 10 faktor yang menjadi 

peluang dan 12 faktor yang menjadi ancaman. Apabila dilihat dari perhitungan rata-rata 

faktor ancaman pendatang baru, ancaman produk pengganti dan persaingan dalam industri 

merupakan ancaman karena bernilai dibawah 2.5, sedangkan untuk tawar menawar 

pembeli dan tawar menawar pemasok berada diatas 2.5 sehingga menjadi peluang bagi 

Nizar. 

 

4.2.3 Competitive Profile Matriks 

Analisis Competitive Profile Matriks (CPM) digunakan untuk melakukan evaluasi 

Nizar dengan kompetitor. Kompetitor yang dipilih berdasarkan hasil kuesioner 

pendahuluan, yang mana produk Tasmatas dan produk Rabbani merupakan produk yang 

paling banyak dikenal oleh responden. Produk Tasmatas merupakan produk yang 

diproduksi di Surabaya sehingga segmentasi serupa dengan Nizar. Untuk produk Rabbani 

merupakan nama produk yang sudah tidak asing lagi selain karena pengalaman yang lebih 

lama dibandingkan kedua produk ini, publikasi produk Rabbani banyak ditemukan dan 

outlet yang sudah tersebar di banyak lokasi di Indonesia.  

Analisis CPM ini dilakukan dengan mengevaluasi kinerja ketiga produk tersebut 

berdasarkan critical success factor. Penilaian ini dilakukan berdasarkan analisis dan 

diskusi dengan direktur Nizar serta melakukan penyebaran kuesioner pada konsumen 

dengan sampel konsumen yang mengetahui ketiga produk. Penilaian diberikan dengan 

ketentuan 1 apabila produk lebih buruk,  2 apabila produk buruk, 3 apabila produk baik 

dan 4 apabila produk lebih baik. Faktor-faktor yang akan dibandingkan antara lain adalah 

advertising, price competitiveness, e-commerce, company experience, product quality, 

distribution, brand image dan customer loyalty. Penilaian dari masing-masing faktor ini 

didapat dari dua sumber yakni pihak direktur Nizar ataupun customer yang mengetahui 

ketiga produk yang akan dibandingkan. Kuesioner CPM dapat dilihat pada Lampiran 3.  
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4.2.3.1 Analisis CPM 

Hasil penilaian serta analisis dari masing-masing kompetitor untuk setiap faktor 

dilakukan berdasarkan pengamatan maupun data yang didapatkan menggunakan kuesioner. 

Berikut merupakan analisis untuk setiap critical success factor: 

1. Advertising 

Advertising atau iklan merupakan sebuah faktor kesuksesan dari perusahaan agar 

produknya dikenal oleh masyarkat. Tabel 4.11 merupakan penilaian Nizar dengan 

kompetitor yang didapatkan berdasarkan analisa perusahaan terhadap kondisi yang 

terjadi.  

Tabel 4.11 

Penilaian Advertising CPM 
Critical Success Factors Nizar Tasmatas Rabbani 

Advertising 3 3 4 

Kondisi saat ini adalah Rabbani mengungguli dua kompetitor lain karena media iklan 

yang digunakan lebih banyak, seperti salah satunya adalah dengan menggunakan 

beberapa brand ambassador dan menjadi sponsor dalam berbagai acara, menggunakan 

media media baik online maupun cetak dan lain sebagainya. Sedangkan untuk Nizar 

dan Tasmatas, media iklan yang digunakan juga baik seperti menggunakan beberapa 

media promosi, namun intensitas antara promosi yang dilakukan oleh Nizar dan 

Tasmatas dengan Rabbani dimenangkan oleh Rabbani.   

2. Price competitiveness 

Selain iklan, penetapan harga harus diperhatikan karena juga akan menjadi salah satu 

faktor yang menentukan keputusan membeli konsumen. Tabel 4.12 merupakan tabel 

penilaian untuk setiap kompetitor yang didapatkan berdasarkan analisa perusahaan 

terhadap kondisi yang terjadi.  

Tabel 4.12 

Penilaian Price Competitiveness CPM 
Critical Success Factors Nizar Tasmatas Rabbani 

Price Competitiveness 3 3 3 

Dari segi harga, ketiga merek tersebut memiliki harga yang relatif yakni berada pada 

range Rp 150.000 hingga Rp 300.000, sehingga penilaian untuk tiga merek ini adalah 

sama yakni 3. 

3. E-commerce 

Kemudahan melayani penjualan secara online merupakan salah satu faktor 

keberhasilan penjualan di era saat ini dimana teknologi dapat memudahkan konsumen 
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untuk mendapatkan barang. Salah satu teknologi yang mendukung adalah dengan 

adanya situs e-commerce. Tabel 4.13 merupakan penilaian e-commerce pada setiap 

kompetitor yang didapatkan berdasarkan analisa perusahaan terhadap kondisi yang 

terjadi. 

Tabel 4.13 

Penilaian E-Commerce CPM 
Critical Success Factors Nizar Tasmatas Rabbani 

E-Commerce 3 2 4 

Berdasarkan analisis dari ketiga produk tersebut, produk Rabbani memiliki 

keunggulan dengan layanan e-commerce yang lebih professional yakni menggunakan 

website rabbanimall.com. Nizar sedikit lebih baik bila dibandigkan dengan Tasmatas 

karena Nizar juga memiliki halaman penjualan pada website selain juga melayani 

pembelian lewat media online lainya seperti instagram atau facebook, sedangkan 

Tasmatas pada websitenya hanya melayani pembelian secara grosir atau dalam jumlah 

banyak.  

4. Company Experience 

Pengalaman perusahaan atau company experience menjadi salah satu critical success 

factor karena pengalaman akan menjadi sebuah pembelajaran bagi perusahaan untuk 

berkembang. Tabel 4.14 menunjukkan penilaian pada faktor company experience 

untuk setiap merek busana. Penilaian ini didapatkan berdasarkan analisa perusahaan 

terhadap kondisi yang terjadi.  

Tabel 4.14 

Penilaian Company Experience  CPM 
Critical Success Factors Nizar Tasmatas Rabbani 

Company Experience 3 3 3 

Pada kriteria company experience yang dianalisa berdasarkan lamanya perusahaan 

terjun dalam industri busana menunjukan bahwa ketiga perusahaan memiliki skor 

sama atau dengan kata lain ketiga perusahaan ini memiliki latar belakang pengalaman 

yang serupa. 

5. Product Quality 

Kualitas produk atau product quality menjadi hal yang penting karena fungsi utama 

produk yang dijual salah satunya adalah kualitas dari produk. Penilaian mengenai 

kualitas dilakukan dengan menyebarkan kuesioer kepada konsumen yang mengetahui 

ketiga produk ini. Pemilihan sample dilakukan dengan cara non probability sampling 
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dengan metode purposive sampling kepada 30 responden. Tabel 4.15 merupakan hasil 

rata-rata berdasarkan hasil penyebaran kuesioner. 

Tabel 4.15 

Penilaian Product Qualiity CPM 
Critical Success Factors Nizar Tasmatas Rabbani 

Product Quality 3.290323 3.290323 3.354839 

Berdasarkan hasil kuesioner, produk Rabbani memiliki nilai sedikit lebih unggul 

dibandingkan dengan Nizar dan Tasmatas. Untuk Nizar dan Tasmatas memiliki nilai 

yang sama yakni 3.290.  

6. Distribution 

Salah satu penilaian dari distribusi adalah kemudahan akses konsumen untuk 

mendapatkan produk tersebut. Hasil penilaian faktor distribusi didapatkan dengan 

menyebarkan kuesioner kepada 30 konsumen. Pemilihan sample dilakukan dengan 

cara non probability sampling dengan metode purposive sampling. Tabel 4.16 

merupakan penilaian Product Quality untuk setiap merek.  

Tabel 4.16 

Penilaian Distribution CPM 
Critical Success Factors Nizar Tasmatas Rabbani 

Distribution 3.032258 3.225806 3.516129 

Berdasarkan hasil penyebaran kuesioner, menurut konsumen kemudahan akses untuk 

mendapatkan produk dimenangkan oleh Rabbani. Perbedaan alur distribusi Rabbani 

dengan kedua produk kompetitor adalah produk Rabbani memiliki outlet resmi yang 

lokasinya cenderung strategis. Sedangkan untuk Nizar dan Tasmatas lokasi distribusi 

tergantung oleh retailer yang memesan produk tersebut.  

7. Brand Image 

Perasaan bangga mengenakan produk atau citra yang ditanamkan pada produk menjadi 

salah satu critical success factor. Penilaian pada critical success factor didapatkan 

berdasarkan hasil penyebaran kepada 30 konsumen. Pemilihan sample dilakukan 

dengan cara non probability sampling dengan metode purposive sampling.  

Tabel 4.17 

Penilaian Brand Image CPM 
Critical Success Factors Nizar Tasmatas Rabbani 

Brand Image 3.225806 3.032258 3.387097 

Berdasarkan hasil penilaian konsumen merek Rabbani memiliki brand image yang 

sedikit lebih besar bila dibandingkan dengan Nizar dan Tasmatas. Selanjutnya adalah 

merk Nizar dengan nilai 3.225 dan terakhir adalah Tasmatas dengan nilai 3.032.  
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8. Customer Loyalty 

Nilai pada loyalitas konsumen diukur dari seberapa sering konsumen membeli produk 

baju busana muslim pria. Penyebaran kuesioner dilakukan kepada 30 konsumen. 

Pemilihan sample dilakukan dengan cara non probability sampling dengan metode 

purposive sampling. Tabel 4.18 menunjukan hasil penilaian responden pada faktor 

customer loyalty untuk masing masing produk. 

Tabel 4.18 

Penilaian Customer Loyalty CPM 
Critical Success Factors Nizar Tasmatas Rabbani 

Customer Loyalty 3.258065 3.16129 3.193548 

Nizar memiliki nilai tertinggi dalam hal customer loyalty dengan nilai 3.258, 

selanjutnya adalah Rabbani dengan nilai 3.1935 dan Tasmatas 3.161. Merek Rabbani 

walaupun memiliki lokasi outlet yang lebih strategis, namun produk yang Rabbani jual 

tidak hanya baju busana muslim pria, ada beberapa produk lain seperti jilbab, dan lain 

sebagainya. Sehingga pilihan model pakaian akan cenderung lebih banyak pada merek 

Nizar dan Tasmatas yang memang fokus pada produksi baju busana muslim pria 

 

4.3 Pengelolahan Data 

Pengelolahan data dilakukan dengan menggunakan Analytical Hierarchy Process 

(AHP) untuk memberikan pembobotan pada masing-masing faktor dan subfaktor, 

selanjutnya dilakukan penentuan pengelolahan data dengan menggunakan Internal Factor 

Evaluation (IFE), Eksternal Factor Evaluation (EFE) dan Competitive Profile Matriks 

(CPM). 

 

4.3.1 Pembobotan Menggunakan AHP 

Selanjutnya dilakukan perhitungan untuk menentukan bobot dari masing masing 

kriteria. Pemberian bobot dengan metode AHP ini digunakan untuk mengetahui kriteria 

yang lebih dominan apabila dibandingkan dengan kriteria lainya. Pada prosedur ini juga 

dilakukan uji konsistensi untuk menentukan apakah hasil penilaian responden konsisten 

terhadap jawaban yang diberikan. 

 

4.3.1.1 Perhitungan Eigen Vector 

Untuk menghitung eigen vector atau bobot untuk masing masing kriteria dalam 

metode AHP, tahap pertama yang dilakukan adalah membuat matriks perbandingan 

berpasangan. Matriks perbandingan berpasangan dibuat dalam bentuk kuesioner dan 
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dilakukan analisis oleh direktur Nizar. Penggunaan kuesioner ini adalah untuk mengetahui 

nilai perbandingan dari masing masing kriteria maupun subkriteria. Hasil dari kuesioner 

berpasangan ini nantinya akan menjadi masukan dalam melakukan pembobotan untuk 

menenetukan hasil akhir dari masing masing faktor dan subfaktor. 

Setelah mengetahui nilai pembobotan setiap faktor yang didapat berdasarkan hasil 

kuesioner AHP sepeti yang terdapat pada Lampiran 5, kemudian matriks perbandingan 

seperti pada Tabel 4.19. 

Tabel 4.19 

Matriks Perbandingan Faktor Bauran Pemasaran 

 Product Price Promotion Place 

Product 1 5 1 3 

Price 1/5 1 1/5 3 

Promotion 1 5 1 7 

Place 1/3 1/3 1/7 1 

Total  2.533 11.33 2.3428 14 

Setelah pembuatan matriks perbandngan berpasangan, maka selanjutnya adalah 

pembuatan matriks ternormalisasi. Matriks ternormaliasi dapat dibuat dengan membagi 

nilai pada matriks berpasangan pada setiap kolom dengan total per kolom. Berikut Tabel 

4.20 merupakan perhitungan matriks ternormalisasi.  

Tabel 4.20 

Matriks Ternormalisasi Faktor Bauran Pemasaran 

  Product Price Promotion Place 

Product 0.395 0.441 0.427 0.214 

Price 0.079 0.088 0.085 0.214 

Promotion 0.395 0.441 0.427 0.500 

Place 0.132 0.029 0.061 0.071 

Selanjutnya adalah melakukan perhitungan rata-rata pada setiap baris sehingga 

didapatkan nilai akhir untuk masing masing faktor ataupun subfaktor. Total dari rata-rata 

adalah mendekati ataupun bernilai 1. Berikut adalah Tabel 4.21 merupakan perhitungan 

rata-rata. 

Tabel 4.21 

Matriks Perhitungan Rata-Rata Faktor Bauran Pemasaran 

  Product Price Promotion Place Eigen Vector 

Product 0.395 0.441 0.427 0.214 0.369 

Price 0.079 0.088 0.085 0.214 0.117 

Promotion 0.395 0.441 0.427 0.500 0.441 

Place 0.132 0.029 0.061 0.071 0.073 

 
   

Total 1 

Berdasarkan Tabel 4.21 dapat diketahui perhitungan bobot yang paling tinggi adalah 

pada kriteria promosi. Tingginya pembobotan pada promosi menunjukan bahwa dalam 
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perkembangan produk Nizar, hal utama yang diperhatikan oleh pihak manajemen ialah 

dalam segi promosi. Selanjutnya urutan kedua ialah produk karena menurut perusahaan, 

kualitas produk adalah hal penting yang ditawarkan kepada konsumen.  

 

4.3.1.2 Perhitungan Konsistensi 

Setelah Eigen Vector atau nilai bobot telah didapatkan, maka selanjutnya adalah 

perhitungan konsistensi untuk mengetahui apakan nilai bobot yang diberikan oleh 

narasumber tersebut telah konsisten. Berikut adalah contoh perhitungan uji konsistensi 

pada kriteria bauran pemasaran. 

 

Product Price Promotion Place 

Product 1.000 5.000 1.000 3.000 

Price 0.200 1.000 0.200 3.000 

Promotion 1.000 5.000 1.000 7.000 

Place 0.333 0.333 0.143 1.000 
 

x 

Eigen Vector 

0.369 

0.117 

0.441 

0.073 
 

= 

VA 

1.614 

0.498 

1.906 

0.298 
 

Langkah selanjutnya kemudian menghitung nilai maksimum Eigen (λmax). Berikut ini 

merupakan perhitungan nilai maksimum Eigen. 

VA 

1.614 

0.498 

1.906 

0.28 
 

x 

Eigen Vector 

0.369 

0.117 

0.441 

0.073 
 

= 

VB 

4.374 

4.256 

4.322 

4.082 
 

λma  
   

n
 
      

 
         

Nilai maksimum eigen yang telah didapatkan kemudian digunakan dalam perhitungan 

nilai Consistency Index (CI). Berikut merupakan perhitungan CI. 

   
λma  - n

n- 
  
       -  

  -  
   0.086 

Nilai CI digunakan untuk menghitung nilai Consistency Ratio (CR). Nilai CR merupakan 

hasil pembagian antara nilai CI dengan ratio index sesuai dengan jumlah n. Tabel 4.22 

merupakan tabel nilai random index matriks yang digunakan untuk mendapatkan nilai RI. 

Matriks perbandingan kriteria yang digunakan adalah matriks dengan ordo 4 x 4 maka 

index nilai matriks yang digunakan adalah 0.9.  

Tabel 4.22 

Tabel Random Index (RI) 

N 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

RI 0 0.58 0.9 1.12 1.24 1.32 1.41 1.45 1.49 

Sumber: Kusrini (2007) 

Sehingga nilai CR adalah sebagai berikut: 
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Dari perhitungan uji konsistensi tersebut didapatkan nilai CR adalah 0,096 atau CR   0,1. 

Nilai tersebut menunjukkan bahwa penilaian manajemen terhadap kriteria adalah 

konsisten. Maka dapat disimpulkan bahwa penilaian responden sudah sesuai dengan 

kondisi nyata. Perhitungan konsistensi tersebut selanjutnya juga dilakukan pada setia 

kriteria dan subkriteria yang dapat dilihat seperti pada Lampiran 5. Hasil rekapitulasi 

perhitungan konsistendi dapa dilihat pada Tabel 4.23.  

Tabel 4.23 
Rekap Konsistensi Rasio Faktor dan Subfaktor 

No Faktor Consistency ratio Keterangan 

1.  Bauran Pemasaran 0.096 Konsisten 

2.   Product 0.067 Konsisten 

3.  Price 0.000 Konsisten 

4.  Promotion 0.065 Konsisten 

5.  Place 0.000 Konsisten 

6.  Porter‟s five forces. 0.055 Konsisten 

7.  Ancaman Pendatang Baru 0.033 Konsisten 

8.  Tawar menawar pembeli 0.093 Konsisten 

9.  Tawar menawar pemasok 0.000 Konsisten 

10.  Persaingan dalam industri 0.043 Konsisten 

11.  Ancaman Produk Pengganti 0.000 Konsisten 

12.  Competitive Profile Matrix 0.090 Konsisten 

Berdasarkan hasil perhitungan konsistensi menunjukan bahwa hasil pembobotan yang 

dilakukan oleh responden dinyatakan konsisten karena semua nilai berada dibawah 0.1. 

pernyataan responden dinyatakan tidak konsisten apabila berada lebih dari 0.1. 

 

4.3.1.3 Rekapitulasi Pembobotan 

Setelah didapatkan bobot faktor dan bobot subfaktor maka selanjutnya dilakukan 

perhitungan bobot global yang akan masuk pada tahap selanjutnya. Nilai pada bobot faktor 

dan bobot subfaktor didapatkan berdasarkan perhitungan dengan menggunakan AHP, 

sedangkan untuk bobot global didapatkan berdasarkan hasil kali antara bobot faktor dan 

bobot subfaktor seperti pada contoh perhitungan untuk penilaian bobot global pada kriteria 

product da subkritera berikut. 

Bobot global = Bobot faktor x Bobot subfaktor 

Bobot global = 0.369 x 0.1267  

Bobot global = 0.0468 

 Tabel 4.24 merupakan hasil rekap bobot untuk setiap faktor dan subfaktor pada bauran 

pemasaran. 
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Tabel 4.24 
Rekap Bobot Faktor dan Subfaktor Bauran Pemasaran 

No Elemen 
Bobot 

faktor 
Pernyataan 

Bobot 

subfaktor 

Bobot 

Global 

1. Product 0.369 

Produk memiliki pilihan warna yang baik 0.1267 0.0468 

Produk menggunakan bahan yang nyaman 0.1336 0.0493 

Produk memiliki desain yang bagus 0.1528 0.0564 

Produk dikemas dalam packaging yang menarik 0.0413 0.0152 

Produk memiliki pilihan ukuran yang sesuai 0.1406 0.0519 

Produk memiliki kualitas jahitan yang bagus 0.1117 0.0412 
Produk Nizar dapat digunakan untuk kegiatan 

selain beribadah. (Seperti: kuliah, kerja, dll) 
0.0448 0.0165 

Produk dikenal masyarakat luas 0.1933 0.0713 

2. Price 0.117 

Harga produk sesuai dengan kualitas barang yang 

ditawarkan 
0.833 0.0975 

Produk memiliki potongan harga atau diskon 0.167 0.0195 

3 Promotion 0.441 

Promosi produk sering dijumpai pada media online 

(instagram, facebook, website, dll) 
0.135 0.0595 

Promosi produk sering dijumpai pada media cetak 

(pamflet, majalah cetak, brosur) 
0.069 0.0304 

Informasi yang disampaikan oleh Nizar dalam 

website cukup jelas 
0.034 0.0150 

Iklan yang disampaikan menarik 0.118 0.0520 

Promosi Nizar dengan  brand  ambasador 

menunjang branding produk 
0.327 0.1442 

Promosi yang dilakukan menjadikan produk Nizar 

mudah dikenali 
0.158 0.0697 

Promosi yang disampaikan mempengaruhi 

konsumen untuk membelli 
0.135 0.0595 

4 Place 0.073 

Tempat penjualan produk (retail) tersebar di 

banyak lokasi 
0.429 0.0313 

Tempat penjualan (retail) produk strategis 0.143 0.0104 

Nizar melayani pesanan secara online dengan 

mudah 
0.429 0.0313 

Berdasarkan hasil pembobotan, maka faktor yang memiliki bobot tertinggi adalah 

promosi. Hal tersebut menunjukan bahwa faktor promosi menjadi kunci utama dalam 

keberhasilan suatu bisnis menurut Nizar. Faktor promosi memiliki bobot sebesar 0.441. 

sedangkan untuk subfaktor yang memiliki nilai terbesar adalah produk dikenal masyarakat 

luas pada kriteria product dengan skor 0.713, harga sesuai dengan kualitas dengan bobot 

pada kriteria price  0.975, Promosi Nizar menggunakan brand  ambassador pada kriteria 

promotion dengan nilai 0.1442, dan pada kategori place subkriteria tersebar dibanyak 

lokasi dan  kemudahan pemesanan secara online berada pada nilai pembobotan yang sama 

yakni 0.429. Untuk bobot global dengan nilai tertinggi adalah promosi dengan 

menggunakan brand ambassador dengan nilai 0.0313. 
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Selain perhitungan bobot pada faktor internal, juga dilakukan perhitungan yang sama 

pada faktor eksternal.  Tabel 4.25 merupakan hasil rekap bobot untuk setiap faktor dan 

subfaktor pada Porter’s five forces. 

Tabel 4.25 

Rekap Bobot Faktor dan Subfaktor Porter’s five forces 

No Elemen 
Bobot 

faktor 
Pernyataan 

Bobot 

subfaktor 

Bobot 

global 

1. 

Ancaman Pendatang 

Baru 

 

0.231 

 

Layanan yang disiapkan oleh pendatang 

baru dalam skala besar 
0.170 0.0393 

Produk dari pesaing eksisting tidak 

memiliki diferensiasi produk 
0.057 0.0132 

Biaya beralih ke produk dari pendatang 

baru tinggi 
0.207 0.0478 

Kebutuhan modal membangun 

infrastruktur yang rendah 
0.207 0.0478 

Mudah mendapatkan pemasok 0.151 0.0349 
Mudah mendapatkan jalur distribusi ke 

pelanggan 
0.151 0.0349 

Resiko dalam  pasar rendah 0.057 0.0132 

2. 

Tawar menawar 

pembeli 

 

 

0.254 

Pembeli memiliki informasi mengenai 

produk 
0.141 0.0358 

Besarnya biaya untuk beralih ke produk 

lain rendah 
0.212 0.0538 

Retailer mengalami penurunan laba 0.456 0.1158 

Tidak terdapat diferensiasi produk 0.091 0.0231 
Pembelian produk merupakan 

pengeluaran yang besar dari pembeli 
0.099 0.0251 

3. 

Tawar menawar 

pemasok 

 

0.108 

 

Industri pemasok didominasi oleh banyak 

perusahaan 
0.429 0.0463 

Pemasok melakukan integrasi maju 0.143 0.0154 
Industri bukan merupakan pelanggan 

yang penting bagi pemasok 
0.429 0.0463 

4. 

Persaingan dalam 

industri 

 
0.350 

Jumlah pesaing yang beragam 0.513 0.1796 
Tidak terdapat diferensiasi produk antar 

industri yang sama 
0.101 0.0354 

Pertumbuhan industri yang  lamban 0.267 0.0935 
Biaya tetap yang tinggi 0.119 0.0417 

5. 
Ancaman Produk 

Pengganti 
0.058 

Terdapat produk pengganti 0.333 0.0192 
Tarif produk pengganti lebih murah 0.333 0.0192 
Produk pengganti mudah ditemukan 0.333 0.0192 

Faktor yang memiliki bobot tertinggi adalah faktor persaingan dalam industri dengan 

nilai 0.35. Sedangkan untuk bobot global yang merupakan hasil kali antara bobot faktor 

dan bobot subfaktor menunjukkan bahwa pertumbuhan industri adalah hasil pembobotan 

tertinggi pada kriteria ancaman pendatang baru adalah biaya beralih produk dan kebutuhan 

modal dengan skor 0.0478, pada kriteria tawar menawar pembeli ada pada kriteria retailer 

mengalami penurunan laba dengan nilai 0.1158, selanjutnya kriteria tawar menawar 

pemasok adalah kriteria dominasi industri pemasok dan kondisi industri bagi pemasok 

dengan nilai 0.0463, selanjutnya persaingan dalam industry dengan kriteria jumlah pesaing 
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yang beragam dengan nilai 0.1796 dan terakhir ialah ancaman produk pengganti dengan 

penilaian bobot global yang sama untuk setiap subkriterianya.  

Selanjutnya adalah perhitungan AHP pada CPM. Karena tidak terdapat subfaktor, 

perhitungan AHP sudah menunjukan bobot global dari masing masing faktor. Tabel 4.26 

merupakan hasil rekap bobot untuk setiap faktor Critical success factors pada CPM. 

Tabel 4.26 

Rekap Bobot Global Critical Success Factors pada CPM 

Critical Success Factors Bobot global 

Advertising 0.127 

Price Competitiveness 0.128 

Company Experience 0.050 

E-Commerce 0.130 

Product Quality 0.150 

Distribution 0.149 

Brand Image 0.117 

Customer Loyalty 0.150 

Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan AHP pada Competitive Profile 

Matrix faktor yang memiliki nilai bobot tertinggi adalah pada loyalitas pelanggan dan 

kualitas produk dengan nilai 0.150 sedangkan untuk kriteria dengan nilai pembobotan 

terendah adalah company experience dengan nilai 0.050. 

 

4.3.2 Input Stage 

Tahap pertama dalam penentuan strategi adalah pada tahap input. Setelah 

menyebarkan kuesioner dengan pendekatan bauran pemasaran dan porter’s five forces dan 

mennetukan pembobotan dengan menggunakan Analytical Hierarchy Process, maka 

selanjutya adalah membagi kriteria-kriteria tersebut menjadi sebuah kekuatan dan 

kelemahan ataupun ancaman atau peluang serta mengetahui kondisi Nizar bila 

dibandingkan dengan kompetitor.  

  

4.3.2.1 Internal Factor Evaluation Matrix 

Pada matriks evaluasi faktor internal yang didapatkan dengan melakukan penyebaran 

kuesioner pada konsumen Nizar. Nilai rating pada Tabel 4.27 merupakan hasil rata-rata 

kuesioner, sedangkan nilai bobot adalah perhitungan global yang didapat dengan 

menggunakan AHP dan skor merupakan hasil kali antara rating dan bobot. Berikut 

merupakan tabel Internal Factor Evaluation Matrix. 
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Tabel 4.27 

Internal Factor Evaluation Matrix 

No Keterangan Rating Bobot Skor 

Kekuatan 

1. 

Product 

Produk Nizar memiliki pilihan warna yang baik 3.594 0.0468 0.168 

Produk Nizar menggunakan bahan yang nyaman 3.584 0.0493 0.177 

Produk Nizar memiliki desain yang bagus 3.643 0.0564 0.205 

Produk Nizar dikemas dalam packaging yang menarik 3.653 0.0152 0.056 

Produk Nizar memiliki pilihan ukuran yang sesuai 3.623 0.0519 0.188 

Produk Nizar memiliki kualitas jahitan yang baik 3.702 0.0412 0.153 

Produk Nizar dapat digunakan untuk kegiatan selain 

ibadah (seperti: kuliah, kerja dll) 
3.514 0.0165 0.058 

2. 

Price 

Harga produk Nizar sesuai dengan kualitas barang 

yang ditawarkan 
3.623 0.0975 0.353 

3. 

Promotion 

Promosi produk sering dijumpai pada media online ( 

Instagram, facebook, website, dll) 
3,000 0.0595 0.179 

Informasi yang disampaikan Nizar pada website cukup 

jelas 
3.554 0.0150 0.053 

Iklan yang dismapaikan menarik 3.504 0.0520 0.182 

Promosi Nizar dengan brand ambasador menunjang 

branding produk 
3.663 0.1442 0.528 

Promosi yang dilakukan oleh Nizar telah menjadikan 

produk mudah dikenali 
3.623 0.0697 0.253 

4. 
Place 

Nizar melayani pesanan secara online dengan mudah 3.495 0.0313 0.109 

Kelemahan 

1. 
Product    

Produk belum dikenal masyarakat luas 2.490 0.0713 0.178 

2. 

Price    

Produk Nizar belum memiliki potongan harga atau 

diskon 
2.480 0.0195 0.048 

3. 

Promotion    

Promosi produk belum sering dijumpai pada media 

cetak (pamflet, majalah, billboard, dll) 
2.470 0.0304 0.075 

Promosi yang disampaikan mempengaruhi konsumen 

untuk membeli 
2.514 0.0595 0.150 

4 

Place 

Tempat penjualan produk (retailer) Nizar belum 

tersebar dibanyak lokasi 
2.465 0.0313 0.077 

Tempat penjualan (retailer) produk Nizar belum 

strategis 
2.574 0.0104 0.027 

 TOTAL 1.00 3.217 

Berdasarkan Tabel 4.27, yang merupakan tabel faktor internal perusahaan menunjukan 

total skor perhitungan adalah 3.217. kondisi ini menunjukan bahwa posisi internal 

perusahaan berdasarkan bauran pemasaran dalam skala 1 hingga 4 Nizar memiliki nilai 

diatas 3. Hal tersebut menunjukan bahwa kondisi internal Nizar berdasarkan penilaian 

konsumen dan dikalikan nilai bobot berada pada posisi yang baik. Untuk faktor yang 
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menjadi keunggulan dengan bobot tertinggi adalah promosi Nizar dengan brand 

ambassador, sehingga metode pemasaran ini untuk kedepannya tetap dijalankan dan perlu 

dikembangkan seperti dengan menambah brand ambassador dari segmen lain. Sedangkan 

point yang menjadi kelemahan bagi Nizar namun memiliki bobot yang penting ialah 

produk Nizar yang belum dikenal oleh masyarakat luas, sehingga strategi yang dibuat perlu 

mempertimbangkan faktor ini.   

 

4.3.2.2 Eksternal Factor Evaluation Matrix 

Selain faktor internal, juga terdapat matriks faktor eksternal yang didapat dengan 

menggunakan Porter’s five force. Pada matriks evaluasi faktor eksternal terdapat faktor 

yang akan menjadi peluang ataupun ancaman. Berikut merupakan tabel eksternal factor 

evaluation matrix. 

Tabel 4.28 

Eksternal Factor Evaluation Matrix 

No Keterangan Rating Bobot Skor 

Peluang 

1. Ancaman Pendatang Baru    

Produk dari pesaing eksisting tidak memiliki 

diferensiasi produk 
4 0.0132 0.0528 

Resiko dalam  pasar tinggi 4 0.0132 0.0528 

2. Tawar menawar pembeli    

Pembeli tidak memiliki informasi mengenai produk 4 0.0358 0.1432 

Besarnya biaya untuk beralih ke produk lain tinggi 4 0.0538 0.2152 

Retailer mengalami peningkatan laba 4 0.1158 0.4632 

Pembelian produk bukan merupakan pengeluaran 

yang besar dari pembeli 
4 0.0251 0.1004 

3. Tawar menawar pemasok    

Industri pemasok didominasi banyak perusahaan 4 0.0463 0.1852 

Pemasok tidak melakukan integrasi maju 4 0.0154 0.0616 

Industri merupakan pelanggan yang penting bagi 

pemasok 
4 0.0463 0.1852 

4. Persaingan dalam industri    

Pertumbuhan industri yang cepat 4 0.0935 0.374 

Ancaman 

1. Ancaman Pendatang Baru    

Layanan yang disiapkan oleh pendatang baru dalam 

skala besar 
1 0.0393 0.0393 

Biaya beralih ke produk dari pendatang baru tinggi 1 0.0478 0.0478 

Kebutuhan modal membangun infrastruktur yang 

fleksibel 
1 0.0478 0.0478 

Mudah mendapatkan pemasok 1 0.0349 0.0349 

Mudah mendapatkan jalur distribusi ke pelanggan 1 0.0349 0.0349 

2. Tawar menawar pembeli    

Tidak terdapat diferensiasi produk 1 0.0231 0.0231 

3. Persaingan dalam industri    

Jumlah pesaing yang beragam 1 0.1796 0.1796 
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No Keterangan Rating Bobot Skor 

Tidak terdapat diferensiasi produk antar industri yang 

sama 
1 0.0354 0.0354 

Biaya tetap yang tinggi 1 0.0417 0.0417 

4. Ancaman produk pengganti    

Terdapat produk pengganti 1 0.0192 0.0192 

Tarif produk pengganti lebih murah 1 0.0192 0.0192 

Produk pengganti mudah ditemukan 1 0.0192 0.0192 

TOTAL 1.00 2.357 

Kondisi eksternal berdasarkan Tabel 4.28 adalah retailer mengalami peningkatan laba 

dengan skor 0.4632. Peluang ini dapat dimaksimalkan oleh Nizar untuk terus menambah pembeli 

dalam hal ini yang dimaksud pembeli adalah retailer. Strategi yang akan diaplikasikan perlu 

mempertimbangkan peluan ini. Sedangkan pada faktor yang menjadi ancaman namun memiliki 

bobot tinggi karena dianggap penting oleh perusahaan adalah subfaktor switching cost dan 

kebutuhan infrastruktur dengan nilai 0.0478 sehingga strategi yang diaplikasikan harus 

dapat mengendalikan ancaman ini.  

 

4.3.2.3 Analisis CPM 

Setelah diketahui bobot global dan rating untuk masing-masing perusahaan maka 

selanjutnya menghitung nilai score dengan cara mengalikan rating dengan bobot global. 

Detail hasil perhitungan ada pada Tabel 4.29. 

Tabel 4.29 

Penilaian Competitive Profile Matrix 

Critical Success 

Factors 

Bobot 

global 

Nizar Tasmatas Rabbani 

Rating Score Rating Score Rating Score 

Advertising 0.127 3 0.381 3 0.381 4 0.508 

Price 

Competitiveness 
0.128 3 0.384 3 0.384 3 0.384 

Company 

Experience 
0.050 3 0.150 3 0.150 3 0.150 

E-Commerce 0.130 3 0.390 2 0.260 4 0.520 

Product Quality 0.150 3.290323 0.494 3.290323 0.494 3.354839 0.503 

Distribution 0.149 3.032258 0.452 3.225806 0.481 3.516129 0.524 

Brand Image 0.117 3.225806 0.377 3.032258 0.355 3.387097 0.396 

Customer 

Loyalty 
0.150 3.258065 0.489 3.16129 0.474 3.193548 0.479 

Total 
 

3.116 
 

2.978 
 

3.464 

Berdasarkan total hasil perhitungan pada Tabel 4.29 nilai tertinggi didapatkan oleh 

Rabbani dengan nilai 3.464  dan kedua adalah Nizar dengan nilai 3.116  dan terakhir 

adalah Tasmatas dengan nilai 2.978. Sehingga dapat disimpulkan posisi Nizar bila 

dibandingkan dengan kompetitor adalah Nizar berada pada posisi pertengahan. Nizar 

masih mampu meningkatkan nilai pada critical success factor sehingga berada sebagai 

market challenger, yakni yang menguasai pasar. 
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4.3.3 Matching Stage 

Pada tahap matching stage dilakukan pencocokan antara faktor internal dan faktor 

eksternal guna menghasilkan strategi-strategi yang dapat diaplikasikan oleh perusahaan. 

Pada tahap ini digunakan tiga macam tools yang diantaranya adalah SWOT, Grand 

Strategy Matrix dan Internal – Eksternal Matrix. 

 

4.3.3.1 SWOT 

Analisis SWOT digunakan untuk menghasilkan strategi yang akan digunakan. Pada 

analisis SWOT membandingkan faktor internal perusahaan yakni kekuatan (strength) dan 

kelemahan (weakness) dengan faktor eksternal yakni peluang ancaman (threat) dan 

(opportunities). Terdapat 4 analisis kuadran pada SWOT yang digunakan untuk 

menentukan posisi strategi Nizar. 

1. SO Strategi 

Strategi SO merupakan strategi growth dengan memanfaatkan kekuatan perusahaan 

untuk menarik keuntungan dari peluang eksternal. Berikut merupakan kekuatan serta 

kelemahan perusahaan. 

Tabel 4.30 

Strengths dan Opportunities 

Strenghts Opportunities 

1. Produk Nizar memiliki pilihan warna yang 

baik 

1. Produk eksisting memiliki diferensiasi 

produk 

2. Produk Nizar menggunakan bahan yang 

nyaman 
2. Resiko dalam  pasar tinggi 

3. Produk Nizar memiliki desain yang bagus 3. Tidak terdapat informasi mengenai 

produk lain 

4. Produk Nizar dikemas dalam packaging 

yang menarik 

4. Biaya untuk beralih ke produk lain 

tidak berpengaruh 

5. Produk Nizar memiliki pilihan ukuran yang 

sesuai 
5. Retailer mengalami peningkatan laba 

6. Produk Nizar memiliki kualitas jahitan 

yang baik 

6. Pembelian produk bukan merupakan 

pengeluaran yang besar dari pembeli 

7. Produk Nizar dapat digunakan untuk 

kegiatan selain ibadah (seperti: kuliah, 

kerja dll). 

7. Industri pemasok didominasi banyak 

perusahaan 

8. Harga produk Nizar sesuai dengan kualitas 

barang yang ditawarkan 

8. Pemasok tidak melakukan integrasi 

maju 

9. Promosi produk sering dijumpai pada 

media online (Instagram, facebook, 

website, dll) 

9. Industri merupakan pelanggan yang 

penting bagi pemasok 

10. Informasi yang disampaikan Nizar pada 

website cukup jelas 

10. Pertumbuhan industri busana yang 

kian pesat 

11. Iklan yang dismapaikan menarik  

12. Promosi Nizar dengan brand ambassador 

menunjang branding produk 

 

13. Promosi yang dilakukan oleh Nizar telah  
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Strenghts Opportunities 

menjadikan produk mudah dikenali 

14. Nizar melayani pesanan secara online 

dengan mudah 

 

Berikut merupakan strategi SO yang dapat diaplikasikan oleh perusahaan: 

a. Produk Nizar memiliki kualitas yang baik terbukti dari kuesioner yang telah 

disebar kepada responden menyatakan puas dengan kualitas produk Nizar dengan 

beberapa kriteria yakni pilihan warna, bahan yang nyaman, desain baju yang 

bagus, packaging yang menarik, ukuran yang sesuai serta kualitas jahitan yang 

baik. Dengan kualitas produk yang baik ini Nizar mampu menarik peluang dengan 

memanfaatkan peningkatan laba penjualan retailer Nizar sehingga diharapkan 

setiap tahunya pemesanan baju akan terus meningkat. Untuk terus 

mempertahankan kekuatan serta peluang ini maka Nizar perlu selalu memastikan 

produk agar selalu tersedia ( S1,S2,S3,S4,S5,O5). 

b. Produk Nizar berhasil menciptakan sebuah baju busana muslim dengan desain 

casual yang dapat digunakan untuk beraktifitas, hal tersebut dapat menjadi ciri 

khas Nizar dan menjadi kekuatan untuk bertahan di pasar ditambah dengan 

peluang pertumbuhan industri busana yang kian pesat membuktikan bahwa 

industri ini diminati. Maka dari itu Nizar perlu menanamkan branding  

keunggulan produk kepada konsumen (S7, O10). 

c. Dari segi harga produk Nizar memiliki harga yang relatif bila dibandingkan 

dengan kompetitor yang memiliki kualitas hampir serupa, namun Nizar memiliki 

desain dan ciri khas pada busana yang dibuat sehingga dapat menjadi sebuah 

peluang untuk menjual produk dalam kuantitas yang lebih besar lagi dengan 

menjual produk Nizar dalam media yang lebih bervariatif lagi (S8, O10). 

2. Strategi WO  

Strategi WO merupakan taktik turn araund atau kompetitif dengan memperbaiki 

kelemahan perusahaan untuk menarik keuntungan dari peluang eksternal. Berikut 

merupakan table weaknesses dan opportunities. 

Tabel 4.31 

Weaknesses dan Opportunities 

Weaknesses Opportunities 

1. Produk Nizar tidak dikenal masyarakat luas 1. Produk eksisting memiliki diferensiasi 

produk 

2. Produk Nizar tidak memiliki potongan 

harga atau diskon 
2. Resiko dalam  pasar tinggi 

3. Promosi produk tidak sering dijumpai pada 

media cetak (pamflet, majalah, billboard, 

3. Tidak terdapat informasi mengenai 

produk lain 
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Weaknesses Opportunities 

dll) 

4. Promosi yang disampaikan tidak 

mempengaruhi konsumen untuk membeli 

4. Biaya untuk beralih ke produk lain 

tidak berpengaruh 

5. Tempat penjualan produk (retailer) Nizar 

tidak tersebar dibanyak lokasi 
5. Retailer mengalami peningkatan laba 

6. Tempat penjualan (retailer) produk Nizar 

tidak strategis 

6. Pembelian produk bukan merupakan 

pengeluaran yang besar dari pembeli 

 7. Industri pemasok didominasi banyak 

perusahaan 

 8. Pemasok tidak melakukan integrasi 

maju 

 9. Industri merupakan pelanggan yang 

penting bagi pemasok 

 10. Pertumbuhan industri busana yang 

kian pesat 

Berikut adalah pilihan yang dihasilkan dari strategi WO: 

a. Melakukan promosi gencar dengan memanfaatkan media yang digunakan seperti 

media online ataupun cetak serta memberikan penawaran menarik seperti diskon 

atau kupon belanja agar mampu mengambil keuntungan dari adanya pertumbuhan 

industri busana yang kian meningkat (W1, W2, W3, O10). 

b. Meningkatkan dan memperhatikan kondisi penjualan dari retailer kepada end 

user dengan memperhatikan daerah-daerah yang masih mengalami peningkatan 

penjualan yang cenderung rendah agar mampu unggul di pasar (W5, O10, O5). 

c. Kelemahan Nizar ialah kurangnya pengetahuan konsumen akan produk, yang 

mengindikasikan bahwa pemasaran yang dilakukan kurang tepat. Maka dari itu 

strategi yang ditawarkan ialah bekerjasama dengan institusi yang mengelola big 

data. Pemanfaatan big data dapat digunakan untuk mengetahui dan mengukur 

trend dan pola perilaku konsumen pada masa lalu sehingga dapat menjadi dasar 

untuk menentukan strategi pemasaran yang akan dilakukan (W1, O5, O10). 

d. Membangun outlet resmi pada daerah strategis seiring dengan meningkatnya 

pertumbuhan industri busana (W6, O10). 

3. Strategi ST   

Strategi ST merupakan taktik diversifikasi dengan menggunakan kekuatan sebuah 

perusahaan untuk mengurangi dampak ancaman eksternal. Berikut merupakan tabel 

strenghths dan threats. 

Tabel 4.32 

Strenghths dan Threats. 

Strenghths Threats 

1. Produk Nizar memiliki pilihan warna yang 

baik 

1. Layanan yang disiapkan oleh 

pendatang baru dalam skala besar 
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Strenghths Threats 

2. Produk Nizar menggunakan bahan yang 

nyaman 

2. Biaya beralih ke produk dari 

pendatang baru tinggi 

3. Produk Nizar memiliki desain yang bagus 
3. Kebutuhan modal membangun 

infrastruktur fleksibel 

4. Produk Nizar dikemas dalam packaging 

yang menarik 
4. Mudah mendapatkan pemasok 

5. Produk Nizar memiliki pilihan ukuran yang 

sesuai 

5. Mudah mendapatkan jalur distribusi 

ke pelanggan 

6. Produk Nizar memiliki kualitas jahitan 

yang baik 
6. Tidak terdapat diferensiasi produk 

7. Produk Nizar dapat digunakan untuk 

kegiatan selain ibadah (seperti: kuliah, kerja 

dll) 

7. Jumlah pesaing yang beragam 

8. Harga produk Nizar sesuai dengan kualitas 

barang yang ditawarkan 

8. Tidak terdapat diferensiasi produk 

antar industri yang sama 

9. Promosi produk sering dijumpai pada 

media online (Instagram, facebook, 

website, dll) 

9. Biaya tetap yang tinggi 

10. Informasi yang disampaikan Nizar pada 

website cukup jelas 
10. Terdapat produk pengganti 

11. Iklan yang dismapaikan menarik 11. Tarif produk pengganti lebih murah 

12. Promosi Nizar dengan brand ambassador 

menunjang branding produk 
12. Produk pengganti mudah ditemukan 

13. Promosi yang dilakukan oleh Nizar telah 

menjadikan produk mudah dikenali 
 

14. Nizar melayani pesanan secara online 

dengan mudah 
 

Strategi yang dapat diaplikasikan oleh perusahaan adalah: 

a. Selalu memperhatikan kualitas produk dan keinginan pasar dan membuat 

diferensiasi produk sehingga memiliki ciri khas dan mampu bersaingan di pasar 

(S1,S2,S3,T6). 

b. Update website dengan memberikan tambahan fitur yang mampu memberikan 

pengalaman berbelanja yang menarik bagi pelanggan serta berbagai promo 

menarik untuk pembelanjaan dengan media online agar pelanggan merasa puas 

berbelanja produk Nizar (S14, T1, T5). 

c. Walaupun jumlah pesaing yang beragam, apabila promosi dilakukan secara 

konsisten dan menambahkan jumlah brand ambassador dari berbagai kalangan 

sehingga akan mampu menarik pelanggan dan mampu menekan pesaing lain 

(S11, S12, T7). 

4. Strategi WT  

Strategi WT merupakan taktik defensif yang diarahkan untuk mengurangi kelemahan 

internal serta menghindari ancaman eksternal. Berikut merupakan tabel weaknesses 

dan threats. 
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Tabel 4.33 

Weaknesses dan Threats 

Weaknesses Threats 

1. Produk Nizar tidak dikenal masyarakat luas 1. Layanan yang disiapkan oleh 

pendatang baru dalam skala besar 

2. Produk Nizar tidak memiliki potongan harga 

atau diskon 

2. Biaya beralih ke produk dari 

pendatang baru tinggi 

3. Promosi produk tidak sering dijumpai pada 

media cetak (pamflet, majalah, billboard, dll) 

3. Kebutuhan modal membangun 

infrastruktur fleksibel 

4. Promosi yang disampaikan tidak 

mempengaruhi konsumen untuk membeli 
4. Mudah mendapatkan pemasok 

5. Tempat penjualan produk (retailer) tidak 

Nizar tersebar dibanyak lokasi 

5. Mudah mendapatkan jalur distribusi 

ke pelanggan 

6. Tempat penjualan (retailer) produk Nizar 

tidak strategis 
6. Tidak terdapat diferensiasi produk 

 7. Jumlah pesaing yang beragam 

 8. Tidak terdapat diferensiasi produk 

antar industri yang sama 

 9. Biaya tetap yang tinggi 

 10. Terdapat produk pengganti 

 11. Tarif produk pengganti lebih murah 

 12. Produk pengganti mudah ditemukan 

Strategi yang dapat diaplikasikan adalah: 

a. Melakukan promosi agar produk lebih dikenal, terutama pada media cetak 

sehingga ancaman jumlah pesaing tidak akan berpengaruh karena produk Nizar 

dikenal luas (W1,T7). 

b. Memberikan potongan harga pada saat periode penjualan yang mengalami 

penurunan sehingga biaya tetap yang tinggi akan tertutupi karena produksi juga 

stabil dan produk akan dikenal masyarakat karena pasar akan menjadi luas (W1, 

W2,T2, T7). 

c. Memberikan tag line yang ditamankan pada produk Nizar dan diaplikasikan yang 

dapat meningkatkan brandi image produk, sehingga walaupun produk pengganti 

lebih mudah ditemukan, tetapi karena branding yang baik pelanggan akan tetap 

mencari produk Nizar (W4, T11). 

 

4.3.3.2 Grand Strategy Matrix 

Matriks grand strategy merupakan alat yang cukup popular dalam merencanakan 

strategi. Sumbu x pada grand strategy merepresentasikan posisi kompetitif sedangkan pada 

sumbu y merepresentasikan pertumbuhan pasar. Keadaan posisi kompetitif perusahaan 

didapatkan berdasarkan analisis Porter’s five forces, sedangkan untuk pertumbuhan pasar 

setiap industri dengan pertumbuhan penjualan tahunan melebihi 5% dapat dikatakan 

memilki pertumbuhan yang cepat.  
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Tabel 4.34 menunjukan skor pada analisis Porter’s, apabila nilai total skor berada 

pada range 1-2.5 maka posisi kompetitif Nizar berada pada kategori lemah, sedangkan 

apabila berada pada range 2,5 – 4 maka menunjukkan posisi kompetitif Nizar berada 

dalam kategori kuat. 

Tabel 4.34 

Tabel Skor Porter’s Five Forces 

Kriteria Subkriteria Skor 

Ancaman 

Pendatang 

Baru 

 

Layanan yang disiapkan oleh pendatang baru dalam skala besar  0.0393 

Produk dari pesaing eksisting memiliki diferensiasi produk 0.0528 

Biaya beralih ke produk dari pendatang baru tinggi 0.0478 

Kebutuhan modal membangun infrastruktur yang besar 0.0478 

Mudah mendapatkan pemasok 0.0349 

Mudah mendapatkan jalur distribusi ke pelanggan 0.0349 

Resiko dalam  pasar rendah 0.0528 

Tawar 

menawar 

pembeli 

 

Pembeli memiliki informasi mengenai produk 0.1432 

Besarnya biaya untuk beralih ke produk lain 0.2152 

Retailer mengalami penurunan laba 0.4632 

Tidak terdapat diferensiasi produk 0.0231 

Pembelian produk merupakan pengeluaran yang besar dari 

pembeli 
0.1004 

Tawar 

menawar 

pemasok 

 

Industri pemasok hanya didominasi sedikit perusahaan 0.1852 

Pemasok melakukan integrasi maju 0.0616 

Industri bukan merupakan pelanggan yang penting bagi 

pemasok 
0.1852 

Persaingan 

dalam 

industri 

 

Jumlah pesaing yang beragam 0.1796 

Tidak terdapat diferensiasi produk antar industri yang sama 0.0354 

Pertumbuhan industri yang  lamban 0.3740 

Biaya tetap yang tinggi 0.0417 

Ancaman 

Produk 

Pengganti 

Terdapat produk pengganti 0.0192 

Tarif produk pengganti lebih murah 0.0192 

Produk pengganti mudah ditemukan 0.0192 

Rata-rata 2.357 

Berdasarkan nilai pada Tabel 4.34 menghasilkan rata-rata nilai 2.357 yang berada 

dibawah 2.5 sehingga dapat disimpulkan bahwa sumbu X yakni posisi bersaing Nizar 

masih dalam kategori lemah. Sedangkan untuk perhitungan pada sumbu Y yakni 

pertumbuhan pasar dapat dilihat pada Gambar 4.11.  

 
Gambar 4.11 Persentase peningkatan penjualan 
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Berdasarkan Gambar 4.11 yang merupakan kondisi selama tiga tahun terakhir yakni 

terjadi peningkatan pada tahun 2015, 2016 dan 2017. Kenaikan penjualan pada tahun 2014 

ke 2015 sebesar 6.9%, untuk tahun 2015 ke 2016 juga mengalami peningkatan yakni 

sebesar 7.9% dan peningkatan penjualan pada tahun 2016 ke tahun 2017 mengalami 

peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya yakni sebesar 9.955%. Maka dari itu dapat 

disimpulkan bahwa kondisi pertumbuhan pasar Nizar cenderung cepat sehingga sumbu Y 

pada Grand Strategy Matrix berada pada posisi diatas. Posisi Nizar pada Grand Strategy 

Matrix dapat dilihat pada Gambar 4.11. 

I

Posisi 

kompetitif 

kuat

Posisi 

kompetitif 

lemah

Pertumbuhan 

pasar cepat

Pertumbuhan 

pasar lambat

II

III IV

 
Gambar 4.12 Posisi Nizar berdasarkan grand strategy matrix 

Berdasarkan gambar diatas diketahui bahwa Nizar berada pada kuadran 2 dengan 

kondisi yang menunjukan bahwa Nizar berada pada posisi persaingan kompetitif yang 

lemah namun pertumbuhan pasar yang cepat. Strategi yang dapat diaplikasikan apabila 

perusahaan berada pada kuadran 2 adalah: 

1. Pengembangan pasar  

2. Penetrasi pasar  

3. Pengembangan produk 

4. Integrasi Horizontal 

5. Divestasi  

6. Likuidasi 

 

4.3.3.3 Internal-External (IE) Matrix 

IE matrix didasarkan oleh dua dimensi yakni sumbu X untuk skor terbobot pada IFE 

dan sumbu Y untuk skor terbobot pada EFE. Berdasarkan hasil perhitungan skor terbobot 

pada IFE dan EFE, nilai yang didapat pada sumbu X adalah 3.217 dan sumbu Y sebesar 

2.357. Gambar 4.12 merupakan matriks internal-external pada Nizar. 
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Gambar 4.13  Posisi Nizar berdasarkan IE matriks 

Berdasarkan gambar diatas Nizar berada pada ruang keempat dengan posisi internal 

yakni 3.217 yang merepresentasikan bahwa kondisi internal kuat dan posisi eksternal 

dengan nilai 2,357 yang merepresentasikan bahwa kondisi eksternal medium. Pada IE 

matriks ini dibagi menjadi tiga bagian yang masing masing memiliki strategi yang berbeda 

pula. Pada ruang I, II dan IV yang dideskripsikan sebagai tahapan tumbuh dan bina 

sehingga strategi yang dapat diterapkan adalah intensif yakni penetrasi pasar, 

pengembangan pasar ataupun pengembangan produk dan strategi intregrasi yakni integrasi 

maju, integrasi mundur dan integrasi horizontal 

1. Intensif (penetrasi pasar, pengembangan pasar ataupun pengembangan produk) 

2. Integrasi (integrasi maju, integrasi mundur dan integrasi horizontal) 

 

4.3.4 Decision Stage 

Tahap terakhir ialah tahap penentuan strategi, pada tahap ini terbagi menjadi dua 

bagian yang pertama adalah penyaringan strategi untuk menentukan strategi apa yang 

dapat diaplikasikan sesuai dengan kondisi perusahaan dan tahap selanjutnya ialah 

menentukan strategi dengan Quantitative Strategic Planning Matrix (QSPM). 

 

4.3.4.1 Penyaringan Strategi 

Tidak semua strategi yang telah dihasilkan pada tahap sebelumnya dapat diaplikasikan 

oleh Nizar. Beberapa strategi dapat diaplikasikan karena sesuai dengan kondisi, namun 

beberapa strategi tidak dapat diaplikasikan karena tidak sesuai dengan kondisi Nizar saat 

ini. Tabel 4.35 menunjukan kondisi penggunaan strategi berdasarkan David (2011) serta 

analisis apakah strategi dapat atau tidak dapat melalui tahap QSPM.  
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Tabel 4.35 

Tabel Penyaringan Strategi  

Kondisi yang dianjurkan 

Dievaluasi 

dalam 

QSPM 

Analisis 

Pengembangan pasar 

1. Bila saluran distribusi baru tersedia yang 

dapat diandalkan, tidak mahal dan bermutu 

tinggi 

2. Bila sautu organisasi amat sukses dalam 

usahanya 

3. Bila ada pasar baru yang belum jenuh dan 

belum digarap 

4. Bila suatu organisasi memiliki modal dan 

sumber daya manusia untuk mengelola 

perluasan operasi 

5. Bila suatu organisasi memiliki kelebihan 

kapasitas produksi 

6. Bila industri dasar suatu organisasi 

cakupanya dengan cepat menjadi global 

Ya 

Sesuai dengan kondisi Nizar 

saat ini. Selain itu strategi ini 

juga dapat memperluas market 

share perusahaan perlu 

memperkenalkan  produk pada 

pada daerah yang baru. 

Penetrasi Pasar 

1. Bila pasar saat ini belum jenuh dengan 

produk atau jasa tertentu 

2. Bila tingkat penggunaan dari pelanggan 

yang sudah ada dapat ditingkatkan 

3. Bila pangsa pesaing utama meurun 

sedangkan penjualan industri total naik 

4. Bila korelasi antara tingkat penjualan dan 

pengeluaran pemasaran selama ini tinggi 

5. Bila skala ekonomis meningkat 

menyediakan keunggulan bersaing yang 

besar 

Ya 

Sesuai dengan kondisi yang 

dianjurkan, dan saat ini 

perusahaan perlu meningkatkan 

marketshare yang lebih besar 

bagi produk yang dijualnya. 

Pengembangan produk 

1. Bila suatu organisasi memiliki produk yang 

sukses yang berada dalam tahap dewasa 

dalam daur hidup produk; disini idealnya 

adalah menarik pelanggan yang sudah puas 

untuk mencoba produk baru. 

2. Bila suatu organanisai bersaing dalam 

industri dengan karakteristik 

perkembangan teknologi yang cepat 

3. Bila pesaing utama menawarkan produk 

dengan mutu lebih baik dengan harga yang 

pantas 

4. Bila suatu organisasi bersaing dalam 

industri dengan pertumbuhan yang tinggi 

5. Bila suatu organisasi amat kuat dalam 

kemampuan litbang 

Ya 

Sesuai dengan kondisi yang 

dianjurkan, strategi ini juga 

menuntut perusahaan agar dapat 

memperbaiki dan melakukan 

inovasi produk. 

 

Likuidasi 

1. Bila suatu organisasi telah melakukan 

strategi penciutan dan divestasi namun  

tidak ada yang berhasil 

2. Bila alternatif satu-satunya bagi organisasi 

hanya kebangkrutan 

Tidak 

Perusahaan tidak sedang atau 

telah melakukan strategi 

penciutan maupun divestasi. 

Sehingga strategi ini tidak 

dianjurkan untuk digunakan 
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Kondisi yang dianjurkan 

Dievaluasi 

dalam 

QSPM 

Analisis 

3. Bila pemegang saham sebuah perusahaan 

dapat meminimalkan kerugian mereka 

dengan menjual aset organisasi 

Divestasi  

1. Bila suatu organisasi telah melakukan 

strategi penciutan dan gagal menghasilkan 

strategi yang diperlukan. 

2. Bila suatu divisi memerlukan sumber daya 

lebih besar untuk bersaing ketimbang yang 

dapat disediakan oleh perusahaan. 

3. Bila suatu divisi bertanggung jawab 

terhadap prestasi buruk organisasi secara 

keseluruhan 

4. Bila suatu divisi tidak cocok dengan bagian 

organisasi yang lain  

5. Bila uang dalam jumlah besar diperlukan 

dalam waktu pendek dan tidak dapat 

diperoleh dari sumber daya yang lain 

6. Bila tindakan anti monopoli pemerintah 

mengancam suatu organisasi 

Tidak 

Perusahaan tidak perlu 

melakukan divestasi karena 

perusahaan sedang tidak dalam 

keadaan terancam dan 

memerlukan uang segar dalam 

waktu yang cepat. 

Integrasi Horizontal 

1. Bila penghasilan dari produk atau jasa saat 

ini akan meningkat secara signifikan 

dengan penambahan produk baru yang 

tidak berkaitan 

2. Bila suatu organisasi bersaing dalam 

industri dengan persaingan ketat dan/atau 

tidak tumbuh. 

3. Bila saluran distribusi yang ada sekarang 

dapat dipakai untuk memasarkan produk 

baru kepada pelanggan baru 

4. Bila produk baru mempunyai pola 

penjualan tidak dalam siklus dibandingkan 

dengan produk organisasi yang tidak ada 

Tidak 

Sumber daya manusia yang 

dibutuhkan saat ini belum 

tersedia sehingga untuk 

membuat atau mengembangkan 

suatu produk yang tidak sesuai 

tentunya tidak akan mudah 

apabila sumber daya manusia 

dan materi belum matang. 

Integrasi maju  

1. Bila distributor organisasi saat ini amat 

mahal, atau tidak dapat diandalkan atau 

tidak mampu memenuhi keperluan 

distribusi perusahaan 

2. Bila mutu distributor yang tersedia 

demikian terbatas sehingga memberikan 

keunggulan bersaing bagi perusahaan yang 

melakukan integrasi ke depan 

3. Bila suatu organisasi bersaing dalam suatu 

industri yang sedang tumbuh dan 

diharapkan terus tumbuh tinggi 

4. Bila suatu organisasi mempunyai modal 

dan sumber daya manusia yang diperlukan 

untuk mengelola bisnis baru berupa 

mendistribusikan produknya sendiri 

5. Bila keunggulam produksi stabil amat 

Tidak 

Saat ini perusahaan belum 

memiliki kapasitas dalam 

membangun alur distribusinya 

sendiri sehingga strategi ini 

belum dianjurkan untuk 

diaplikasikan saat ini.  
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Kondisi yang dianjurkan 

Dievaluasi 

dalam 

QSPM 

Analisis 

tinggi;ini merupakan pemikiran karena 

organisasi dapat meningkatkan kemampuan 

memperkirakan permintaan akan 

produknya lewat integrasi ke depan. 

6. Bila distributor atau usaha ritel yang ada 

sekarang memperoleh laba besar. 

Integrasi Mundur 

1. Bila suatu pemasok yang ada saat ini amat 

mahal atau tidak dapat diandalkan atau 

tidak mampu memenuhi kebutuhan 

perusahaan 

2. Bila jumlah pemasok sedikit dan jumlah 

pesaing banyak 

3. Bila suatu organisasi bersaing dalam 

industri yang sedang tumbuh dengan cepat 

4. Bila organisasi mempunyai modal dan 

sumber daya manusia untuk mengelola 

bisnis baru memasok bahan bakunya 

sendiri 

5. Bila keuntungan dari harga tetap amat 

penting 

6. Bila pemasok yang ada sekarang 

memperoleh laba tinggi yang menunjukan 

bahwa bisnis memasok dalam industri 

tertentu merupakan usaha yang harus 

dipertimbangkan 

7. Bila suatu organisasi perlu memperoleh 

sumber daya dengan cepat. 

Tidak 

Perusahaan saat ini masih dapat 

mengandalkan para pemasok 

sehingga tidak memerlukan 

strategi integrasi mundur selain 

kebutuhan akan dana yang juga 

sangat besar apabila mencari 

kepemilikan atas pemasok. 

Sehingga dapat disimpulkan 

strategi ini masih belum dapat 

diterapkan saat ini. 

Berdasarkan analisis pada Tabel 4.35 maka strategi yang dapat digunakan dan masuk 

ke dalam tahap keputusan menggunakan QSPM adalah strategi penetrasi pasar, 

pengembangan pasar dan pengembangan produk.  

 

4.3.4.2  Quantitative Strategic Planning Matrix 

Tahap terakhir dari perumusan strategi adalah pemilihan strategi terbaik dengan 

menggunakan tools Quantitative Strategic Planning Matrix (QSPM). Tiga strategi 

sebelumnya yang terpilih yakni strategi 1 adalah pengembangan pasar, strategi 2 adalah 

penetrasi pasar dan strategi 3 adalah pengembangan produk akan dinilai pada tahap QSPM 

sesuai dengan peluang, ancaman, kekuatan dan kelemahan. Tabel 4.36 menunjukan hasil 

penilaian untuk masing-masing strategi. 
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Tabel 4.36 

Tabel Quantitative Strategic Planning Matrix 

No Keterangan Skor 
Strategi 1 Strategi 2 Strategi 3 

AS TAS AS TAS AS TAS 

Peluang (Opportunities) 

1 

Ancaman Pendatang Baru 

Produk dari pesaing eksisting 

memiliki diferensiasi produk 
0.0528 2 0.106 2 0.106 3 0.158 

Resiko dalam pasar tinggi 0.0528 3 0.158 2 0.106 2 0.106 

2 

Tawar menawar pembeli 

Pembeli tidak memiliki informasi 

mengenai produk 
0.1432 2 0.286 3 0.430 3 0.430 

Besarnya biaya untuk beralih ke 

produk lain tinggi 
0.2152 2 0.430 3 0.646 3 0.646 

Retailer mengalami peningkatan laba 0.4632 4 1.853 3 1.390 2 0.926 

Pembelian produk bukan  merupakan 

pengeluaran yang besar dari pembeli 
0.1004 3 0.301 2 0.201 2 0.201 

3 

Tawar menawar pemasok 

Industri pemasok didominasi banyak 

perusahaan 
0.1852 3 0.556 3 0.556 3 0.556 

Pemasok tidak melakukan integrasi 

maju 
0.0616 3 0.185 3 0.185 3 0.185 

Industri merupakan pelanggan yang 

penting bagi pemasok 
0.1852 2 0.370 2 0.370 3 0.556 

4 
Persaingan dalam industri        

Pertumbuhan industri yang  cepat 0.374 4 1.496 4 1.496 3 1.122 

Ancaman (Threats) 

1 

Ancaman Pendatang Baru 

Layanan yang disiapkan oleh 

pendatang baru dalam skala besar 
0.0393 4 0.157 4 0.157 3 0.118 

Biaya beralih ke produk dari 

pendatang baru tinggi 
0.0478 3 0.143 4 0.191 3 0.143 

Kebutuhan modal membangun 

infrastruktur yang rendah 
0.0478 2 0.096 3 0.143 2 0.096 

Mudah mendapatkan pemasok 0.0349 3 0.105 2 0.070 3 0.105 

Mudah mendapatkan jalur distribusi 

ke pelanggan 
0.0349 3 0.105 2 0.070 2 0.070 

2 
Tawar menawar pembeli 

Tidak terdapat diferensiasi produk 0.0231 2 0.046 2 0.046 3 0.069 

3 

Persaingan dalam industry 

Jumlah pesaing yang beragam 0.1796 2 0.359 4 0.718 3 0.539 

Tidak terdapat diferensiasi produk 

antar industri yang sama 
0.0354 3 0.106 3 0.106 4 0.142 

Biaya tetap yang tinggi 0.0417 3 0.125 3 0.125 3 0.125 

4 

Ancaman produk pengganti 

Terdapat produk pengganti 0.0192 2 0.038 3 0.058 3 0.058 

Tarif produk pengganti lebih murah 0.0192 2 0.038 3 0.058 3 0.058 

Produk pengganti mudah ditemukan 0.0192 3 0.058 2 0.038 2 0.038 

Kekuatan (Strengths) 

1 

Product 

Produk Nizar memiliki pilihan warna 

yang baik 
0.168 3 0.504 2 0.336 2 0.336 

Produk Nizar menggunakan bahan 0.177 3 0.531 3 0.531 2 0.354 
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No Keterangan Skor 
Strategi 1 Strategi 2 Strategi 3 

AS TAS AS TAS AS TAS 

yang nyaman 

Produk Nizar memiliki desain yang 

bagus 
0.205 3 0.615 3 0.615 2 0.410 

Produk Nizar dikemas dalam 

packaging yang menarik 
0.056 3 0.168 3 0.168 2 0.112 

Produk Nizar memiliki pilihan ukuran 

yang sesuai 
0.188 3 0.564 3 0.564 2 0.376 

Produk Nizar memiliki kualitas 

jahitan yang baik 
0.153 3 0.459 3 0.459 2 0.306 

Produk Nizar dapat digunakan untuk 

kegiatan selain ibadah (seperti: kuliah, 

kerja dll) 

0.058 3 0.174 3 0.174 2 0.116 

2 

  

Price 

Harga produk Nizar sesuai dengan 

kualitas barang yang ditawarkan 
0.353 3 1.059 2 0.706 2 0.706 

3 

  

  

  

  

  

Promotion 

Promosi produk sering dijumpai pada 

media online (Instagram, facebook, 

website, dll) 

0.179 2 0.358 3 0.537 2 0.358 

Informasi yang disampaikan Nizar 

pada website cukup jelas 
0.053 3 0.159 3 0.159 3 0.159 

Iklan yang disampaikan menarik 0.182 2 0.364 3 0.546 2 0.364 

Promosi Nizar dengan brand 

ambasador menunjang branding 

produk 

0.528 2 1.056 3 1.584 2 1.056 

Promosi yang dilakukan oleh Nizar 

telah menjadikan produk mudah 

dikenali 

0.253 3 0.759 3 0.759 2 0.506 

4 

  

Place 

Nizar melayani pesanan secara online 

dengan mudah 
0.109 3 0.327 2 0.218 2 0.218 

Kelemahan (Weaknesses) 

1 

  

Product 

Produk tidak dikenal masyarakat luas 0.178 3 0.534 3 0.534 2 0.356 

2 

  

Price 

Produk Nizar tidak  memiliki 

potongan harga atau diskon 
0.048 2 0.096 2 0.096 2 0.096 

3 

  

  

Promotion 

Promosi produk jarang dijumpai pada 

media cetak (pamflet, majalah, 

billboard, dll) 

0.075 2 0.150 3 0.225 2 0.150 

Promosi yang disampaikan  tidak 

mempengaruhi konsumen untuk 

membeli 

0.150 3 0.450 2 0.300 2 0.300 

4 

  

  

Place 

Tempat penjualan produk (retailer) 

Nizar tidak  tersebar dibanyak lokasi 
0.077 4 0.308 2 0.154 2 0.154 

Tempat penjualan (retailer) produk 

Nizar tidak strategis 
0.027 3 0.081 2 0.054 2 0.054 

 TOTAL   15.834  15.984  12.931 
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Berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan QSPM maka didapatkan bahwa 

strategi yang dapat diaplikasikan oleh perusahan adalah penetrasi pasar dengan nilai 15.984 

kemudian alternatif kedua adalah pengembangan pasar dengan total skor 15.834 dan 

alternatif terakhir yang digunakan adalah pengembangan produk dengan total skor 12.931. 

 

4.4 Analisis dan pembahasan 

Setelah diketahui strategi terpilih, maka selanjutnya dilakukan analisis dan 

pembahasan mengenai strategi terpilih yakni penetrasi pasar. Analisis dan pembahasan 

dimulai dengan analisis mengenai segmen eksisting selanjutnya dilakukan analisis serta 

pembahasan strategi terpilih. 

 

4.4.1 Segmen Pasar Eksisting 

Kecenderungan konsumen yang memiliki sifat berbeda sehingga mempengaruhi 

keputusan pembelian suatu produk membuat konsekuansi bagi perusahaan untuk 

melakukan seleksi pasar sesuai dengan kemampuan perusahaan. Segementasi pasar adalah 

cara perusahaan utuk membagi pasar yang semula bersifat heterogen, menjadi pasar yang 

bersifat homogen dengan membagi pasar menjadi bagian-bagian.  

Tabel 4.37 

Tabel Segmen Nizar Saat Ini 

Segmen  Keterangan 

Geografis 

Indonesia 

- Potensi tinggi  : Jawa timur 

- Potensi sedang: Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Bali, NTB 

Demografis - Potensi tinggi: Pria usia 20 hingga 40 tahun 

- Potensi sedang: Wanita usia 20 hingga 40 tahun 

Psikografis Kelas sosial: kelas menengah hingga menengah keatas 

Gaya hidup: fashionable dan simpel 

Dapat dilihat pada Tabel 4.37, saat ini segmentasi utama berdasarkan lokasi geografis 

yang dituju oleh Nizar adalah wilayah-wilayah dengan kepadatan penduduk yang tinggi 

dan dengan jumlah muslim yang tinggi seperti pada pulau Jawa, khususnya di Jawa Timur. 

Segmen ini memberikan keuntungan yang besar, karena selain dekat dengan lokasi pabrik, 

loyalitas konsumen lebih besar bila dibandingkan dengan wilayah lainnya. Selain segmen 

geografis, segmen demografis Nizar terdiri dari laki-laki dan wanita sebagai pembeli  

berusia mulai dari anak-anak 7 tahun hingga dewasa berusia diantara 55 tahun, karena saat 

ini Nizar memproduksi pakaian mulai dari anak-anak hingga dewasa. Namun walau begitu, 

segmen utama Nizar adalah remaja hingga dewasa karena produk ini di desain dengan 

model kasual dan elegan sehingga cocok bila digunakan oleh pria berusia 20 hingga 40 
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tahun. Berdasarkan segmentasi psikografis, yang menjadi segemen utama Nizar adalah 

dengan kelas sosial menengah hingga menengah keatas. Segmen ini dipilih saat ini karena 

alur penjualan dilakukan dengan perantara retailer yang membeli produk dengan harga 

grosir dan berada di beberapa wilayah di Indonesia dengan kondisi tempat penjualan yang 

banyak didatangi oleh segmen ini. Untuk segmen gaya hidup pada psikografis, saat ini 

desain Nizar selalu mengikuti kecenderungan konsumen dengan gaya hidup fashionable 

dan simpel. 

 

4.4.2 Analisis Perilaku Konsumen Berdasarkan Segmen Usia 

selanjutnya dilakukan analisis mengenai perilaku konsumen pria berusia 20-40 tahun. 

Pada segmen usia ini terbagi menjadi generasi x yang berusia 31 – 40 tahun dan generasi 

millennial yang berusia 20-30 tahun. Pembagian ini didasarkan atas urgensi penggunaan 

sosial media. 

1. Usia 20 – 30 tahun 

Generasi millennials atau milenium ini paling banyak berbicara tentang media sosial 

dan pop-culture. Generasi ini mulai memasuki dunia kerja dan merupakan generasi 

dengan jumlah pengusaha terbanyak. Mereka menyukai pembicaraan mengenai isu-isu 

sosial dan ekonomi ke depannya. Generasi ini paling responsif terhadap rekomendasi 

kesempatan belanja online yang diberikan oleh keluarga dan teman-teman mereka, dan 

dimotivasi oleh kemudahan belanja online. Mereka membentuk kembali produk dan 

layanan yang dipasarkan dengan tetap tidak responsif terhadap taktik pemasaran 

tradisional. Pemasaran yang menargetkan generasi millennial seharusnya mengambil 

pendekatan yang menunjukkan perspektif baru pada permasalahan umum. Jika 

pemasaran menginginkan mendapatkan perhatian generasi millennial, rekomendasi 

strategi yang dapat digunakan adalah dengan memanfaatkan periklanan di media 

online untuk menjangkau kalangan ini. 

2. Usia 30 – 40 tahun  

Untuk generasi X, kondisi yang seringkali dijumpai ialah berkeluarga dan sedang 

merawat anak, memiliki kepemilikan rumah, dan berada pada pencapaian puncak karir. 

Media yang digunakan pada generasi ini adalah Facebook, MySpace,dan Twitter. Sikap 

terhadap teknologi pada generasi ini sama seperti generasi millennial, dan cenderung 

lebih loyal dibandingkan generasi millennial, dalam artian media yang digunakan 

generasi ini tidak mengalami perubahan. Generasi dengan usia ini tumbuh tanpa 

adanya pengalaman berbelanja online, sehingga masih menikmati melakukan transaksi 
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belanja secara offline. Tetapi walaupun begitu mereka tetap bias menerima tawaran 

belanja online dengan baik. Generasi X menggunakan jejaring sosial, seperti Facebook, 

selain untuk berinteraksi, mereka menyukai informasi yang banyak dibagikan di beranda 

Facebook mengenai gaya hidup, tips dan trik, events, dan informasi lainnya yang berkaitan 

dengan kehidupan sehari-hari mereka yang sibuk. Karena kesibukan mereka, tidak 

mungkin mereka tidak menyukai liburan. Dan hal itu bisa dimanfaatkan untuk pemasaran. 

 

4.4.3 Strategi Terpilih: Penetrasi Pasar 

Setelah dilakukan analisa mengenai tingkah laku konsumen berdasarkan segmen, 

maka selanjutnya dilakukan analisa strategi terpilih berdasarkah tingkah laku konsumen. 

Strategi yang akan dianalisa ialah strategi penetrasi pasar yang merupakan strategi utama 

yang dibutuhkan oleh perusahaan.  

Berdasarkan hasil QSPM dapat diketahui bahwa penetrasi pasar menduduki peringkat 

pertama sebagai strategi yang direkomendasikan untuk Nizar. Penetrasi pasar merupakan 

suatu kondisi dimana pasar dan produk sudah lebih dulu tersedia sehingga promosi 

dilakukan meningkatkan market share pada segmen pasar yang sama.  

Analisa strategi penetasi pasar  dilakuak dengan membagi menjadi dua bagian, yakni 

increasing awareness dan action to buy. Berikut merupakan penjelasan untuk setiap 

strategi yang ditawarkan 

1. Increasing awareness 

Salah satu permasalahan yang telah disebutkan pada identifikasi masalah adalah 

kurangnya perhatian konsumen pada produk Nizar. Dari permasalahan tersebut, maka 

kemudian strategi yang ditawarkan adalah dengan meningkatkan perhatian konsumen 

akan produk Nizar. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan 

digital marketing yakni salah satunya dengan memanfaatkan peran media sosial dan 

website yang telah dimiliki oleh Nizar. Penentuan strategi ini juga akan lebih optimal 

dikarenakan salah satu kekuatan yang dimiliki Nizar ialah sudah banyak konsumen 

yang mengetahui produk Nizar melalu media online, sehingga pengembangan promosi 

tidak akan susah untuk dilakukan. Media online yang dipilih ialah dengan 

memanfaatkan fitur-fitur pada instagram, fitur ini akan mengejar segmen usia 20-30 

tahun, dan fitur pada Facebook yang akan mengejar segmen usia 30-40 tahun. 

Selanjutnya kedua fitur ini akan saling berkorelasi dan berlabuh pada website Nizar. 

Ketiga media ini, yakni Facebook, Instagram dan website akan menggunakan 

kampanye yang telah ditetapkan yakni dengan tagar “Muslim Gaya Baru”  Tagar 
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muslim  gaya baru yang ditetapkan ini memiliki makna bahwa pakaian muslim yakni 

produk Nizar merupakan pakain muslim gaya baru yang menawarkan produk stylish 

yang dapat digunakan tidak hanya menjadi pakaian untuk beribadah. Kampanye ini 

sesuai dengan salah satu kekuatan Nizar yakni mengharapkan produknya dapat dipakai 

untuk berbagai macam aktifitas dan sesuai dengan segmen utama yakni kalangan 

dengan gaya hidup fashionable dan simpel. Selanjutnya kampanye ini akan 

dipromosikan dengan bekerjasama dengan 1 hingga 2 influencer muda yang menjadi 

brand ambassador. Ifluencer adalah orang yang memiliki pengaruh pada media sosial 

dan cenderung memiliki jumlah pengikut yang besar. Pemilhan influencer diharapkan 

dapat menekan biaya apabila dibandingkan dengan menggunakan brand ambassador 

dikalangan artis. Yang juga perlu diperhatikan dalam meningkatkan perhatian 

konsumen adalah dengan melakuakan hitung mundur hari pada setiap promosi yang 

akan diterbitkan. Berikut merupakan penjelasan lebih detail setiap strategi pada media 

online: 

a. Pada facebook segmen utama yang menjadi sasaran adalah kaum generasi X 

dengan rincian strategi yang ditawarkan ialah memberikan tautan seputar tips, 

gaya hidup atau berita lainya yang berhubungan dengan produk Nizar. Seperti 

yang dijelaskan pad analisis perilaku konsumen, generasi x cenderung berada 

pada posisi yang sibuk dan tidak menolak jika ada tawaran liburan. Sehingga 

salah satu contoh strategi adalah dengan memberikan tips  melakukan ibadah 

umroh dan menautkan produk Nizar yang direkomendasikan untuk dipakai ketika 

umroh dan tersinkronisasi dengan website Nizar. Untuk setiap artikel yang 

dibagikan juga tidak lupa dengan menyebarkan kampanye tagar „Muslim gaya 

baru‟  

b. Pada Instagram segmen utama yang menjadi sasaran adalah kaum generasi 

millennial dengan usia 20-30 tahun. Strategi yang ditawarkan adalah dengan 

bekerjasama dengan influencer muda atau sosok yang memiliki jumlah pengikut 

lebih dari 100.000. bentuk kerjasa sama yang dapat dilakukan adalah influencer 

melakukan promosi dengan menggunakan produk Nizar pada akun instragram. 

Pada instagram juga dimanfaatkan fitur swipe up yang membuat instagram 

tersinkronisasi dengan website yang menjadi halaman tujuan, dalam kondisi ini 

halaman tujuan adalah website Nizar. Diharapkan para influencer menggunakan 

pakaian Nizar secara rutin dengan tak lupa menggunakan kampanye „Muslim 

Gaya  aru‟ pada kolom penjelasan  Influencer juga memiliki peran untuk 
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memberikan informasi mengenai waktu promosi yang akan Nizar terbitkan 

dengan selalu melakukan hitung mundur setiap harinya semisal dimulai ketika 

tiga hari menjelang akan dibukanya promosi.  

c. Website Nizar merupakan tempat berlabuhnya semua informasi yang dibutuhkan 

oleh konsumen dan ditautkan oleh influencer. Strategi yang ditawarkan adalah 

Pada halaman utama akan ditampilkan foto influencer yang sebelumnya telah 

ditetapkan. Pada halaman utama juga dimasukan testimoni positif dari influencer 

maupun konsumen. Strategi ini dipilih karena salah satu kebiasaan kaum 

millennial ialah gampang terpengaruh apabila membaca testimoni dari influencer 

yang mereka indolakan. Selanjutnya pada website juga akan ditampilkan konten 

marketing, salah satu contoh konten marketing adalah tips pemilihan tipe baju 

muslim pria. Dengan adanya konten berupa fashion muslim pada website maka 

diharapkan ketika sedang melakukan pencarian pada google, secara alghoritma 

google akan merekomendasikan website Nizar karena kata kunci yang ada pada 

konten marketing Nizar. Pada website juga taklupa mengkampanyekan tagar 

Muslim Gaya Baru, sehingga kampanye ini akan selalu diingat oleh konsumen.  

d. Email marketing masih bisa menjadi cara terbaik untuk berkomunikasi dengan 

generasi x. Email cukup penting bagi generasi x karena berurusan dengan 

pekerjaan. Kemungkinan generasi inicsering memeriksa email baik itu di tempat 

kerja, rumah dengan menggunakan tablet, smartphone ataupun laptop. Untuk 

menjaga loyalitas konsumen pada generasi x, strategi dengan menerapkan email 

marketing ini dapat dilakukan berdasarkan database potential client yang dimiliki. 

Promosi dengan cara dapat dilakukan terkait peran Nizar dalam menjaga 

hubungan dengan para potential client agar ketika client membutuhkan produk, 

maka produk Nizar akan menjadi pilihan pertama yang akan diingat oleh 

pelanggan. Strategi ini dapat memaksimalkan konsumen untuk menggunakan 

produk yang menjadi salah satu pendekatan dalam penetrasi pasar.  Strategi yang 

dapat digunakan adalah dengan rutin membagikan informasi kepada pelanggan 

yang terdapat pada mailing list Nizar yang sesuai dengan segmentasi yang 

sebelumnya telah ditentukan. 

2. Action to buy 

Setelah perhatian konsumen pada produk semakin meningkat dengan strategi 

increasing awareness, maka strategi yang termasuk dalam kategori action to buy pun 

mampu berjalan dengan optimal. Kategori ini diharapkan dapat mengatasi permasalah 
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yang telah disebutkan dalam identifikasi masalah yaitu dengan keberadaan kompetitor. 

Strategi ini dipilih karena salah satu ancaman adalah fix cost produksi yang tinggi, 

strategi yang mampu meredakan ancaman adalah dengan memberikan potongan harga 

karena produk yang terjual akan semakin banyak.  

Pada saat ini income perusahaan terbesar didapatkan dari retailer dibandingkan 

dengan menjual pada official store. Namun salah satu penilaian konsumen yang 

menjadi kekurangan Nizar adalah lokasi retailer yang tidak strategis dan jarang 

ditemukan, sehingga strategi yang ditawarkan setelah perhatian konsumen sudah 

meningkat adalah bagaimana konsumen mendapatkan produk. Maka Strategi yang 

ditawarkan adalah melakukan ekspansi dengan memperbanyak retailer. 

Umumnya retailer akan tertarik untuk melakukan transaksi pembelian produk apabila 

retailer merasa yakin produknya yang dijual laku dipasaran. Untuk meyakinkan 

retailer bahwa produk Nizar akan laku dipasaran adalah dengan menerapkan strategi 

yang telah disebutkan pada increasing awareness. Selanjutnya retailer akan tertarik 

melakukan transaksi apabila diberikan promo diantaranya adalah potongan harga 

untuk beberapa produk sesuai dengan kebutuhan konsumen pada periode tertentu. 

Contohnya adalah retailer yang memesan saat sebelum hari raya Idul Fitri akan 

mendapatkan bonus atau potongan harga sesuai dengan kelipatan jumlah pemesanan, 

diharapkan hal ini akan memotivasi retailer untuk menjual produk. Retailer yang telah 

terdaftar akan dipantau dengan harapan informasi mengenai promo produk yang 

disusun oleh Nizar juga akan dilakukan oleh retailer kepada end user. Adanya promo 

produk berupa potongan harga kepada konsumen merupakan salah satu strategi yang 

ditawarkan. Memberikan diskon atau potongan harga tentunya tidak serta merta 

diiberikan setiap saat dan untuk semua produk. Potongan harga pada periode dan 

produk yang tepat dapat menjadi salah satu cara untuk meningkan penjualan serta 

loyalitas pelanggan. Terdapat dua tipe konsumen yakni pembeli dan pengguna. 

Pembeli merupakan konsumen yang membeli produk namun tidak digunakan, 

sedangkan pengguna adalah end user yakni orang yang membeli dan menggunakan 

produk. Tabel 4.38 menunjukan analisis kecenderungan konsumen berdasarkan 

segmen eksisting yang didapatkan berdasarkan analisis kualitatif terhadap perilaku 

konsumen.  
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Tabel 4.38 

Analisis Kecenderungan Konsumen Berdasarkan Segmen Eksisting 

Subjek 
Latar 

belakang 
Tujuan 

Periode 

pembelian 
Produk 

Pembeli 

Wanita telah 

menikah 

Membeli produk untuk 

diberikan kepada anak 

laki-laki 

Mendekati 

bulan 

ramadhan 

Baju anak warna-

warni 

 

Membeli produk untuk 

diberikan kepada 

pasangan 

Mendekati 

bulan 

ramadhan 

Baju dewasa 

kualitas premium 

warna putih 

Mendekati 

Idul Fitri 

Baju dewasa 

kualitas premium 

warna-warni 

Wanita 

belum 

menikah 

Membeli produk untuk 

diberikan kepada 

pasangan, teman pria atau 

keluarga 

Mendekati 

bulan 

ramadhan 

Baju dewasa atau 

anak kualitas 

reguler warna-

warni 

Pria  

Membeli produk untuk 

diberikan kepada rekan 

kerja atau keluarga 

Mendekati 

bulan 

ramadhan 

Baju dewasa 

kualitas premium 

warna-warni 

Pengguna 

Pria 

(Pekerja) 

Membeli produk untuk 

dipakai 

Mendekati 

bulan 

ramadhan 

Baju dewasa 

kualitas premium 

warna-warni 

Mendekati 

Idul Fitri 

Baju dewasa 

kualitas premium 

warna-warni 

Pria 

(pelajar) 

Membeli produk untuk 

dipakai 

Mendekati 

bulan 

ramadhan 

Baju dewasa 

kualitas reguler 

warna-warni 

Berdasakan hasil analisis 4.38 periode pemberian potongan harga dapat dilakukan 

satu hingga dua bulan menjelang permintaan yang tinggi dari konsumen yakni pada 

Idul Fitri dan menjelang bulan puasa dengan kriteria produk dan segmen pasar seperti 

pada Tabel 4.38. Untuk mengantisipasi lonjakan permintaan yang drastis, maka 

pemberian potongan harga dapat diberikan beberapa bulan menjelang tingginya 

permintaan sehingga proses produksi pada Nizar juga akan berjalan optimal apabila 

mempertimbangkan biaya operasional. Untuk mendapat nilai potongan harga yang 

optimal dapat dilakukan perhitungan berdasarkan demand management yang dapat 

menjadi saran untuk dilakukan pada penelitian selanjutnya. Dengan adanya potongan 

harga diharapkan akan menarik konsumen pada kompetitor. Alasan pemilihan strategi 

pemberian potongan harga ini juga karena perilaku konsumen pada segmen pasar 

Nizar adalah peka terhadap perbedaan harga. Diharapkan strategi yang ditawarkan 

akan mampu meningkatkan daya saing perusahaan, karena strategi dibuat bertujuan 

untuk menjual produk sebanyak banyaknya.  


