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BAB IV 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai pembahasan dari rumusan masalah dan 

tujuan penelitian. Penelitian ini akan dibagi dalam tiga tahap yaitu tahap pengumpulan data, 

tahap analisis dan tahap pengambilan keputusan. Tahap pengumpulan data meliputi dua 

langkah yaitu evaluasi faktor internal dan faktor eksternal. Tahap analisis meliputi matrik 

faktor  strategi internal, matrik faktor  strategi eksternal, matrik internal eksternal dan 

matrik SWOT.  

 

4.1 Gambaran Umum Perusahaan 

Berikut ini akan dijelaskan secara umum mengenai kondisi perusahaan PT. Gatra 

Mapan Malang yang meliputi sejarah perusahaan, badan usaha dan bidang usaha, visi misi 

perusahaan, organisasi dan manajemen, daftar produk, spesifikasi produk serta daerah 

pemasaran perusahaan. 

 

4.1.1 Sejarah Perusahaan 

Perusahaan swasta yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) dengan nama 

GALANG CITRA MITRA MAJUMAPAN atau disingkat dengan dengan PT. Gatra Mapan 

adalah sebuah perusahaan manufaktur yang memproduksi produk-produk furniture seperti 

lemari pakaian, meja tamu, meja televisi dan lain sebagainya dengan merek Melody. Dalam 

perkembangannya perusahaan ini menambah jenis produknya yaitu kitchen set, rak sepatu, 

dan lemari pajangan, dari penambahan jenis produk tersebut diharapkan dapat 

meningkatkan penjualan, memperluas pasar, dan untuk dapat bersaing dengan merk –merk 

yang telah lebih dulu ada. Dalam menjual produknya, PT Gatra Mapan bekerja sama 

dengan toko –toko furniture.  PT Gatra Mapan selalu melakukan inovasi pada produk – 

produknya. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1984 dan berlokasi di Jalan Raya Tunjung 

Tirto 1, Singosari Malang.Secara umum kegiatan yang ada di perusahaan ini meliputi 

pembuatan desain, proses produksi dan pemasaran. 

 Awalnya perusahaan ini merupakan sebuah perusahaan kecil yang memiliki 3 

karyawan saja dengan nama UD. AKIE yang terletak di Jalan Mayjen Panjaitan No. 49B 
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Malang. Dalam perkembangannya kemudian perusahaan ini mengalami beberapa tahapan 

perubahan, di antaranya pada tahun 1991 menjadi PT. Cipta Pesona Pertiwi Perkasa. 

Kemudian baru pada tanggal 16 September 1992 berubah nama menjadi PT. GALANG 

CITRA MITRA MAJU MAPAN yang berada di daerah pakis. Kemudian PT. Gatra Mapan 

melakukan  pengembangan perusahaan dengan membangun anak perusahaan pendukung 

yang terletak di Desa Ngijo dan tepat pada tanggal 20 Juli 2009, PT. Gatra Mapan berhasil 

meraih penghargaan dalam bidang sistem manajemen mutu ISO 9001:2000. 

 

4.1.2 Badan Usaha dan Bidang Usaha 

Kegiatan Usaha yang dilakukan oleh PT Gatra Mapan untuk dapat bertahan hidup 

dan berkembang yaitu sebagai berikut: 

1. Memproduksi barang untuk memenuhi kebutuhan konsumen dengan kualitas 

yang baik. 

2.  Melakukan penawaran produknya ke pasar melalui sales –salesnya. 

3.  Mendistribusikan barang ke pelanggan secara rapi dan tepat waktu. 

4.  Melakukan pelatihan kepada sales – sales dan memotivasi dalam rangka 

meningkatkan penjualan. 

5. Mengadakan rapat untuk membahas perkembangan perusahaan. 

6.  Pemeriksaan laporan penjualan yang diberikan oleh para sales. Kegiatan ini 

meliputi cek bon penjualan, menginput penjualan pada sistem perusahaan. 

7. membuat desain – desain baru untuk produk selanjutnya. 

8.  Menganalisa masalah – masalah yang ada di dalam perusahaan maupun 

masalah dengan toko – toko pelanggan. 

 

4.1.3 Visi dan Misi Perusahaan 

Perusahaan bergerak di industri manufaktur yang memproduksi furniture. Badan 

usaha ini adalah badan usaha swasta dan tidak terkait dengan badan hukum manapun. 

Berikut merupakan visi dan misi yang ditetapkan sejak berdirinya perusahaan tersebut. 

Visi : Menjadi perusahaan yang unggul di bidangnya 

 Misi :  1. Meningkatkan kualitas produk –produknya 

2. Melakukan promosi agar lebih dikenal konsumen dan selalu berinovasi. 
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4.1.4 Organisasi dan Manajemen 

Struktur organisasi PT. GATRA MAPAN merupakan struktur organisasi fungsional 

dimana memiliki sturktur hierarki yang dihubungkan oleh garis garis komando dan terbagi 

menjadi beberapa bagian. Berikut ini akan dijelaskan struktur organisasi pada Gambar 4.1. 

 
Gambar 4.1. Struktur Organisasi PT. GATRA MAPAN 

 

Pembagian tugas secara umum dan masing-masing bagian tersebut adalah sebagai 

berikut: 

1. Direktur Utama 

Berikut ini merupakan tugas dari Direktur Utama: 

a. Mengelola perusahaan dengan mengoptimalkan seluruh potensi Sumber Daya 

Manusia yang ada. 

b.  Menyusun dan menjabarkan perusahaan ke dalam ketentuan-ketentuan atau 

peraturan senagai pedoman pelaksanaan tugas. 

c. Memastikan bahwa harga jual produk tetap konstan tapi memiliki daya saing 

yang tinggi. 

d.  Memastikan pelaksanaan semua dapat berjalan optimal serta tetap terjaga ke 

integrasiannya. 
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2. Manager SDM 

Berikut ini merupakan tugas dari Manager SDM: 

a. Mengatur prosedur dan kebijakan spesifik terkait dengan perusahaan dan 

pekerjanya, termasuk mengatur ketenagakerjaan dan menaati hukum 

ketenagakerjaan yang berlaku.  

b. Mengatur dan menetapkan segala jenis proses dan sistem yang sifatnya 

mengatur kesepakatan jam kerja, jam istirahat, waktu cuti, dan lain 

sebagainya. 

c. Merancang peraturan sekaligus beberapa pedoman tentang proses seleksi 

karyawan baru dan perekrutan. Ini dirancang berdasarkan sistem yang 

berlaku dan kebutuhan perusahaan. 

d. Memberikan laporan berkala mengenai perkembangan kepemilikan Sumber 

Daya Manusia. 

e. Menerapkan strategi tertentu yang berkaitan dengan peningkatan kinerja 

karyawan. 

3. Manager Keuangan dan Administrasi 

Berikut ini merupakan tugas dari Manager Keuangan dan Administrasi: 

a. Melaksanakan penyusunan anggaran tahunan untuk dijadikan bahan acuan 

penggunaan keuangan perusahaan. 

b. Mengelola Adminidstrasi perusahaan sehingga berjalan sesuai dan 

memenuhi ketentuan serta prinsip-prinsip mengenai keuangan. 

c. Menganalisa dan membuat laporan realisasi keuangan sehingga dapat 

dijadikan bahan pertimbangan dalam mengadakan kebijakan penggunaan 

keuangan selanjutnya. 

d. Membuat laporan secara berkala sebagai bahan masukan dan pengambilan 

keputusan lebih lanjut  

4. Manager Produksi 

Berikut ini merupakan tugas dari Manager Produksi: 

a. Bekerja  sama  dengan bagian  PPC  dalam  penyusunan  rencana  dan  

jadwal produksi. 
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b. Mengkoordinir dan mengawasi serta memberikan pengarahan kerja kepada 

setiap seksi di bawahnya untuk menjamin terlaksananya kesinambungan 

dalam proses produksi. 

c. Memonitor pelaksanaan rencana produksi agar dapat dicapai hasil produksi 

sesuai jadwal, volume, dan mutu yang ditetapkan. 

d. Bertanggung jawab atas pengendalian bahan baku dan efisiensi penggunaan 

tenaga kerja, mesin, dan peralatan. 

e. Selalu menjaga agar fasilitas produksi berfungsi sebagaimana mestinya. 

5. Manager Marketing 

Berikut ini merupakan tugas dari Manager Marketing: 

a. Bertanggung jawab terhadap pembuatan tujuan yang ingin dicapai 

perusahaan dan strategi untuk mencapai tujuan tersebut. 

b. Membuat strategi pemasaran dan penjualan – distribusi baik dalam jangka 

pendek (1 tahun) dan jangka menengah (3 – 5 tahun) untuk memastikan 

pencapaian tujuan perusahaan sehingga dapat mengembangkan bisnis yang 

menguntungkan dalam jangka panjang. 

c. Mengidentifikasi pasar potensial dan promosi yang dapat dilakukan. 

d. Memonitor target order untuk seluruh brand & produk serta melakukan 

monitoring pencapaian secara rutin untuk memastikan implementasi berjalan 

sesuai rencana. 

6. Manager Logistik 

Berikut ini merupakan tugas dari Manager logistik 

a. Merencanakan detil konstruksi dari order barang yang akan diproduksi 

b. Merencanakan bahan-bahan untuk kegiatan produksi baik bahan baku 

maupun bahan pembantu 

c. Menjaga, mengawasi dan mengatur alat produksi agar proses produksi 

berjalan efektif dan lancar 

d. Mengawasi dan mengatur keluar masuknya bahan baku dan barang jadi. 
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4.1.5. Data Produk 

Pada awal mula berdirinya PT. Gatra Mapan, pemilik berusaha meningkatan 

penjualan untuk meningkatkan keuntungan sebagai upaya pengembangan usaha, 

dapat dilihat pada Gambar 4.2 grafik product life cycle,sampai saat ini pun pihak 

manajemen terus berupaya mempertahankan volume penjualan pada jumlah 

tertentu, hal ini harus disertai dengan strategi yang mampu menarik minat 

konsumen. Di bawah pada Gambar 4.2 akan disertakan grafik product life cycle: 

0

50

100

150

200

250

300

350

ju
m
la
h 
pe

nj
ua

la
n

periode waktu

Product Life Cycle PT. Gatra Mapan

Growth Maturityintroduction
 

Gambar 4.2 Life cycle product 
Sumber: PT. Gatra Mapan 

 
 Dan berikut ini akan disertakan juga beberapa contoh jenis produk dari PT. Gatra 

Mapan pada tabel 4.1: 

 Tabel 4.1 Daftar Produk Melody PT Gatra Mapan  
No. Nama Produk No. Nama Produk 
1. Bel Air 2 TV Rack 7. Rustic 4 Drawee Chest 

2. Bel Air 2 Square Storage 8. Rustic 2 Doors 

3. Bel Air 2 Side Board 9. Rustic Open Shelves 1 Drawer 

4. Bel Air 2 Display Cab WG 10. Naples Shoes Rack 

5. Bel Air 2 Cabinet 11. Naples 2 Kitchen WG 

6. Olympus Cabinet 12. Naples 2 Kitchen HG 
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Tabel 4.2 Spesifikasi Produk (Lanjutan) 
No
. Produk Bahan Gambar Produk Bagian Per Part Produk 

4. 
Bel Air 2 
Display 
Cab WG 

Medium Density 
Fiberboard (MDF) 

• memiliki dag atas,bawah 
samping kanan-kiri meja 

• 1 rak yang dapat di tarik ke 
sisi samping 

5. Bel Air 2 
Cabinet 

Medium Density 
Fiberboard (MDF) 

 

• memiliki dag atas,bawah 
samping kanan-kiri meja 

• 1 rak paten 
• 2 susun laci 
• 2 laci sisi kanan dan kiri 

 

6. Olympus 
Cabinet Hollow 

• memiliki dag atas,bawah 
samping kanan-kiri meja 

• 4 rak paten kaca 
• 2 pintu kaca 
• 2 laci 

7. 

Rustic  4 
Drawer 
Chest 

 

Partikel Board 
• memiliki dag atas,bawah 

samping kanan-kiri meja 
• 4 susun laci 
• 4 pintu laci 

8. Rustic 2 
Doors 

Partikel Board 
• memiliki dag atas,bawah 

samping kanan-kiri meja 
• 3 rak paten kaca 
• 2 sisi pintu 

9. 
Rustic Open 
Shelves 1 
Drawer 

Partikel Board 
• memiliki dag atas,bawah 

samping kanan-kiri meja 
• 4 rak paten 
• 1 buah laci 

10. Naples Shoes 
Rack 

Hollow 

 

• memiliki dag atas,bawah 
samping kanan-kiri meja 

• 3 rak 
• 1 laci atas 
• 2 pintu kaca 

11. Naples 2 
Kitchen WG 

Hollow 

 

• memiliki dag atas,bawah 
samping kanan-kiri 

• 4 pintu 
• 2 rak 

12. Naples 2 
Kitchen HG 

Hollow 

• memiliki dag atas,bawah 
samping kanan-kiri meja 

• 3 pintu 
• 2 rak 
• 5 kaki penyangga 
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4.1.7. Data Daerah Pemasaran 

Daerah kegiatan pemasaran merupakan salah satu hal yang sangat penting bagi suatu 

perusahaan. Kegiatan  pemasaran ini dapat digunakan bagi perusahaan untuk menjaga kestabilan 

suatu perusahaan dan akan meningkatkan produktifitas penjualan produk. Untuk lebih jelasnya 

daerah pemasaran dapat dilihat pada Tabel 4.3 Berikut ini: 

Tabel 4.3 Daerah Pemasaran Unit Pengolahan Produk Melody Tahun 2013 
No. Pulau Daerah 
1. 

Jawa 

Malang 

2. Jakarta 

3. Surabaya 

4. Kediri 

5. Sulawesi Makasar 

6. Bali Bali 

 

4.2.Cause Efect 

Berikut ini merupakan diagram sebab akibat untuk menjelaskan penyebab penjualan 

produk tidak memenuhi target sebagaimana yang telah dijelaskan pada latar belakang 

melalui grafik penjualan produk yang belum memenuhi target penjualan. Pada Gambar 4.4 

dibawah ini merupakan gambar cause effect penyebab produk tidak memenuhi target 

penjualan. 
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Berikut ini merupakan penjelasan dari masing-masing faktor: 

1. Manpower 

Dari informasi yang didapat, kendala yang dihadapi pihak PT. Gatra Mapan pun 

timbul dari sumber daya manusia. Lemahnya kegiatan pengawasan terhadap 

penjualan produk masih sering terjadi, ketika penjualan belum mencapai target 

belum ada tindakan cepat yang dilakukan pihak manajemen. 

2. Methods 

Untuk kegiatan promosi sendiri masih jarang direncanakan atau di lakukan oleh 

pihak manajemen, baik promosi melalui media cetak, elektronik, dan pameran. 

Sehingga masih banyak orang yang belum mengenal produk dengan merek Melody. 

3. Machine 

Kendala yang dihadapi perusahaan sendiri terkait dengan tidak tercapainya target 

penjualan yaitu dari faktor mesin. Ketika mesin mengalami kerusakan karena tidak 

adanya pengecekkan mesin secara berkala berdampak pada tidak memenuhi jumlah 

produksi yang telah ditentukan sehingga target penjualan pun tidak dapat tercapai. 

 

4.3.Kuisioner Kepuasan Konsumen 

Untuk penyebaran kuisioner kepuasan konsumen digunakan teknik penarikan sampel 

minimum. Menurut Pamela L. Alreck dan Robert B. Seetle untuk populasi yang besar 

sampel minimum kira-kira 100 responden dan sampel maksimum adalah 1000 responden 

atau 10% dengan kisaran angka minimum dan maksimum. Sehingga penyebaran kuisioner 

kepada responden sebanyak 100. Segmentasi pasar yang dituju untuk produk melody 

sendiri yaitu rumah tangga dan perkantora. Sehingga rata-rata perilaku konsumen membeli 

produk berdasarkan tingkat kepentingan, yaitu ketika konsumen tersebut membutuhkan 

produk tersebut. Dari penyebaran kuisioner didapatkan responden terbanyak yaitu 

perempuan 53 orang dan laki-laki 47 orang. Pada Tabel 4.4 di bawah ini merupakan tabel 

skor dari setiap pernyataan yang didapat dari hasil rata-rata tiap pernyataan: 

Tabel 4.4 Skor Setiap Pernyataan 
NO. PERNYATAAN SKOR 

1. “Melody”  Memiliki Banyak Variasi Produk 3.54 

2. Produk “Melody”  Mudah Untuk Diperbaiki  2.28 

3. Dimensi Produk “Melody” Mudah Disesuaikan Dengan Ruang Yang Tersedia 3.27 
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Tabel 4.4 Skor Setiap Pernyataan (Lanjutan) 
NO. PERNYATAAN SKOR 

4. Harga Produk “Melody”  Cukup Bersaing Dengan Merek Lainya 3.36 

5. Memiliki Layanan Purna Jual Yang Baik 3.28 

6. Produk “Melody”  Menggunakan Bahan Yang Tahan Lama 3.41 

7. Produk “Melody”  Mudah Dijumpai Ditoko-Toko Furniture 2.17 

8. Harga Produk Sesuai dengan Kualitas Produk 3.16 

9. Produk “Melody”  Memiliki Bahan Yang Kuat 3.39 

10. Merek “Melody”  Adalah Merek Yang Sudah Terkenal 2.3 

11. Produk “Melody”  Menggunakan BahanYang Tidak Mudah Keropos 3.42 

12. Produk “Melody”  Memberikan Alternatif  Pilihan Warna Yang Sesuai 2.37 

13. Kemudahan Produk “Melody”  Untuk Dipindahkan 3.29 

14. Memiliki Service Center Yang Mudah Ditemui. 3.26 

15. Produk “Melody”  Mudah Dibersihkan Dari Kotoran 2.15 

16. Produk “Melody”  Memiliki Berat Dan Ukuran Yang Sesuai 3.33 

17. Produk “Melody”  Memiliki Kepresisian Yang Rapi 3.2 

18. Desain Produk “Melody”  Yang Inovatif 3.36 

19. Produk “Melody”  Memiliki Kemudahan Dalam Proses Perakitan 2.15 

20. Produk “Melody”  Memiliki Lapisan Laminasi Yang Tidak Mudah Mengelupas 3.26 

 
4.4.Analisis Lingkungan Internal 

Untuk faktor internal didapatkan dari hasil penyebaran kuisioner kepada konsumen, 

yang kemudian dipisahkan menjadi kekuatan dan kelemahan perusahaan. Dimana jika hasil 

skor memiliki nilai 2.6 – 4 maka faktor tersbut dikelompokkan menjadi faktor kekuatan dan 

jika memiliki nilai 1 - 2,5 maka faktor tersebut dikelompokkan menjadi faktor kelemahan. 

Dari hasil skor yang didapat,maka faktor internal yang terdiri kekuatan dan 

kelemahan perusahan dapat dilihat pada Tabel 4.5 di bawah ini: 

Tabel 4.5 Tabel Identifikasi Faktor Internal Berdasarkan Kuisioner  
NO. Faktor Internal  
 KEKUATAN 
1. Produk “Melody”  Menggunakan Bahan Yang 

Tahan Lama, Kuat dan Tidak Mudah Keropos 
Bahan Baku Produk Yang Tahan Lama, Kuat dan 
Tidak Mudah Keropos 

2. Produk “Melody”  Memiliki Berat, Ukuran Yang 
Mudah Untuk Dipindahkan 

Produk Memiliki Berat Dan Ukuran Yang Mudah 
Untuk Dipindahkan 

3. Desain Produk “Melody”  Yang Inovatif Serta 
Memiliki Banyak Variasi Produk  

Desain Produk Yang Inovatif Serta Memiliki 
Banyak Variasi 

4. Produk “Melody”  Memiliki Kepresisian Yang 
Rapi Dan Lapisan Laminasi Yang Tidak Mudah 
Mengelupas  

Produk Memiliki Kepresisian Yang Rapi Dan 
Lapisan Laminasi Yang Tidak Mudah 
Mengelupas 
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Tabel 4.5 Tabel Identifikasi Faktor Internal Berdasarkan Kuisioner (Lanjutan) 
5. Produk “Melody” Memiliki  Dimensi Yang 

Mudah Disesuaikan Dengan Ruang Yang 
Tersedia 

Dimensi Produk Yang Mudah Disesuaikan 
Dengan Ruang Yang Tersedia 

6. Harga Produk “Melody” Sesuai Dengan 
Kualitas Produk Dan Cukup Bersaing 
Dengan Merek Lainya 

Harga Produk Sesuai Dengan Kualitas 
Produk Dan Cukup Bersaing Dengan Merek 
Lainya 

7. Memiliki Layanan Purna Jual Serta Service 
Center Yang Baik 

Memiliki Layanan Purna Jual Serta Service 
Center Yang Baik 

8.  Memiliki Sertifikat Penghargaan Dalam 
Bidang Sistem Manajemen Mutu ISO 
9001:2000. 

Memiliki Sertifikat Penghargaan Dalam 
Bidang Sistem Manajemen Mutu ISO 
9001:2000. 

 KELEMAHAN 
1. Produk “Melody”  Belum Memiliki 

Alternatif  Pilihan Warna Yang Banyak  
Alternatif  Pilihan Warna Produk Yang 
Masih Sedikit 

2. Sulitnya Proses Perakitan Dan Perbaikan 
Produk “Melody”   

Sulitnya Proses Perakitan Dan Perbaikan 
Produk 

3. Produk “Melody”  Tidak Dijual Di Semua 
Toko Furniture  

Terbatasnya Pendistribusian Produk  

4. Merek “Melody”  Merupakan  Merek Yang 
Belum Terkenal 

Lemahnya Promosi  Merek Melody  

5. Produk  “Melody” Sulit Dibersihkan Dari 
Kotoran 

Produk Sulit Dibersihkan Dari Kotoran 

 

4.5. Analisis Lingkungan Ekstrenal 

Untuk faktor eksternal didapatkan dari hasil brainstorming dengan pihak manajemen 

perusahaan. Pada Tabel 4.6 merupakan tabel faktor eksternal perusahaan:  

Tabel 4.6 Tabel Faktor Eksternal Perusahaan 

NO. Faktor Eksternal 
PELUANG 

1. Ketersediaan Proses Kredit Untuk Pembelian Produk Melody 

2. Memiliki Pasar Potensial Untuk Berkembang di Kota Malang 

3. Pesatnya Perkembangan Teknologi untuk Kegiatan Bisnis dan Promosi 

4. Meningkatnya Jumlah Penduduk 

5. Hubungan Dengan Pemasok Berjalan Baik 

NO. Faktor Eksternal 
ANCAMAN 

1. Adanya Competitor Sejenis 
2. Aktifitas Promosi Competitor Yang Lebih Aktif 
3. Adanya Kemungkinan Terjadinya Lonjakan Harga Bahan Baku 

4. Semakin Banyaknya Produk Subtitusi 

5. Terjadinya Krisis Ekonomi Global 

 

 
 



37 
 

4.5.1. Peluang (Opportunities) 

Setelah menganalisis faktor internal, berikut ini akan dibahas mengenai masing-

masing faktor eksternal untuk peluang (Opportunities). 

1. Ketersediaan Proses Kredit Untuk Pembelian Produk Melody 

Dengan upaya mempermudah proses pembelian produk, pihak perusahaan 

berusaha memberikan  proses kredit untuk para konsumen, hal ini dilakukan 

melalui kesepakatan dengan pihak pemilik toko furniture yang telah 

bekerjasama dengan perusahaan. Proses pembayaran kredit dilakukan langsung 

di toko furniture tersebut. Sehingga dengan pemberian proses kredit akan lebih 

mempermudah proses penjualan produk dan bisa memberikan keringan untuk 

pihak konsumen. 

2. Pesatnya Perkembangan Teknologi untuk Kegiatan Bisnis dan Promosi 
Perkembangan teknologi saat ini telah berkembang dengan pesat, sehingga 

pihak perusahaan berupaya mengikuti perkembangan tersebut dengan  

menyediakan mesin-mesin produksi yang berbasis teknologi dan telah 

terkomputerisasi seperti mesin pengalus,mesin pelapis laminasi dll dan perlunya 

penyediaan bisnis melalui online, pembuatan website. Hal ini diharapkan dapat 

memberikan kualitas yang baik untul produk yang di hasilkan. 

3. Memiliki Pasar Potensial Untuk Berkembang di Kota Malang 
Dari beberapa kota sebagai tempat pemasaran produk seperti Malang, Jakarta, 

Surabaya, Kediri, Makasar dan Bali. Berdasarkan hasil data penjualan produk 

kota malang menempati posisi pertama dengan penjualan produk paling banyak 

kemudian disusul kota Jakarta yang menempati posisi kedua. Dapat dilihat pada 

Gambar 4.5 grafik hasil penjualan masing-masing kota. 

 
Gambar 4.5 Persentase penjualan produk 
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Sumber: PT. Gatra Mapan 

 
 



38 
 

4. Meningkatnya Jumlah Penduduk 

Sebagaimana yang telah diketahui bahwa jumlah penduduk di setiap daerah,baik 

kota malang setiap tahunnya semakin meningkat. Hal tersebut tentunya 

berpengaruh positif untuk perusahaan sehingga dapat membantu meningkatkan 

penjualan. Berikut ini pada Tabel 4.7 merupakan data kenaikan jumlah 

penduduk kota Malang dari tahun 2005 – 2011. 

Tabel 4.7 Pertumbuhan Penduduk Kota Malang 
Tahun Laki-laki (jiwa) Perempuan (jiwa) Jumlah (jiwa) 
2005 397.829 400.275 798.104 
2006 402.818 404.318 807.136 
2007 407.959 404.485 812.444 
2008 404.664 411.973 816.637 
2009 406.755  414.102 820.857 
2010 404.553  415.690 820.243 
2011 407.144  417.714 824.858 
Sumber: BPS Kota Malang 

5. Hubungan Dengan Pemasok Berjalan Baik 

Pemasok atau supplier merupakan bagian penting dari proses manajemen 

perusahaan baik itu perusahaan manufaktur maupun jasa, tidak dapat dipungkiri 

hubungan dengan pemasok juga menjadi salah satu penentu keberlangsungan 

sebuah usaha karena setiap perusahaan selalu membutuhkan pasokan bahan 

baku dari luar perusahaan. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak 

manajemen PT. Gatra Mapan menyampaikan bahwa hubungan denga pemasok 

berjalan dengan baik  rata-rata telah terjalin kerja sama selama beberapa tahun, 

sehinga pihak perusahaan percaya kepada pihak pemasok akan memberikan 

bahan baku yang berkualitas. 

 

4.5.2. Ancaman (Threats) 

Berikut ini akan dibahas mengenai faktor eksternal untuk ancaman (Threats). 

1. Adanya Competitor Sejenis 

Saat ini tingkat persaingan di tingkat pasar sangatlah pesat, sehingga kualitas 

produk sangat menentukan diterima atau tidak di pasar. Telah diketahui sendiri 

adapun competitor sejenis untuk produk Melody dibidang furniture antara lain 

seperti merek Olympic, Napolly, Hakari, Siantano Furniture dll yang terus 

bersaing di pasaran. Keunggulan yang dimiliki oleh pihak Olympic dan napolly 
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yaitu telah melakukan kegiatan bisnis secara online,banyak pilihan warna, untuk 

produk siantano produk yang dijual memiliki garansi penjualan. Oleh karena itu, 

kualitas produk melody yang dihasilkan PT. Gatra Mapan harus terus 

ditingkatkan kualitasnya agar mampu bersaing dengan produk furniture yang 

lain, jika kalah bersaing maka sacara perlahan produk melody akan kalah 

dengan pesaingnya. 

2. Aktifitas Promosi Competitor Yang Lebih Aktif 

Seperti yang telah diketahui aktifitas promosi yang dilakukan pihak kompetitor 

cukup aktif. Seperti olimpic yang cukup aktif mempromosikan produknya 

melalui media elektronik, maupun media cetak. Sehingga pihak manajemen PT. 

Gatra Mapan harus lebih terpacu untuk melakukan aktifitas promosi agar 

mampu terus bersaing dan produk melody dapat dikenal oleh masyarakat luas. 

Jika tidak maka merek melody akan kalah terkenal dengan pihak kompetitor. 

3. Adanya Kemungkinan Terjadinya Lonjakan Harga Bahan Baku 

Terjadinya lonjakan harga bahan baku mungkin sekali terjadi,hal tersebut dapat 

memicu kenaikan harga produk. Sehingga pihak perusahaan harus mampu 

mengantisipasi hal tersebut. Berikut ini pada Tabel 4.8 merupakan data bahan 

baku yang mengalami kenaikan harga: 

Tabel 4.8 Tabel Kenaikan Harga Bahan Baku 
Bahan Baku Harga Bulan Januari 2014 Harga Bulan Februari 2014 

Kaca Cermin 3mm Rp. 80.000, per meter Rp. 85.000, per meter 
MDF 25mm Rp. 36.000, per meter Rp. 39.000, per meter 

PLYWOOD LVL 
UK.1985X70X18MM Rp. 77.000, per meter Rp. 79.000, per meter 

LEM ULTRA SPRAY     Rp. 150.000 per blek Rp. 157.500 per blek 
SHEET PVC Rp. 80.000 per meter Rp. 83.000 per meter 

LEM HPL 2.5 kg Rp 92,000 Per Blek Rp 98,000 Per Blek 
 

4. Semakin Banyaknya Produk Subtitusi 

Kemunculan produk subtitusi untuk furniture yang terbuat dari bahan platik, 

aluminium dan rotan kayu, mampu membuat pergeseran pola pembelian 

furniture yang terbuat daru bahan kayu. Sehingga mampu menggeser atau 

menggantikan kebutuhan akan furniture.  
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5. Terjadinya Krisis Ekonomi Global 

Krisis ekonomi yang sedang dialami oleh beberapa negara besar di dunia secara 

tidak langsung akan mempengaruhi perekonomian di Indonesia. Selain itu, 

kenaikan harga bahan baku di sektor properti akibat pengaruh krisis ekonomi 

global, sangat mungkin terjadi. Hal tersebut nantinya akan sangat berpengaruh 

terhadap penentuan harga jual produk serta biaya-biaya operasional yang 

lainnya. 

 
4.6. Perhitungan Pembobotan untuk Semua Faktor 

Setelah menetapkan faktor maka akan dibentuk matrik perbandingan kemudian dilihat 

bobot prioritas untuk perbandingan kriteria. Dengan cara membagi isi matriks 

perbandingan dengan jumlah kolom yang bersesuaian, kemudian menjumlahkan perbaris 

setelah itu hasil penjumlahan dibagi dengan banyaknya kriteria sehingga ditemukan bobot 

prioritas. Untuk mengetahui konsistensi matrik perbandingan dilakukan  perkalian seluruh 

isi kolom matrik masing-masing kriteria perbandingan dengan bobot prioritas masing-

masing krtiteria. Berikut adalah contoh perhitungan konsistensi martik kriteria:  

1. Faktor Internal 

λMaksimum=7,1+14,5+8,7+16+17,1+11,05+7,5+22,1+15,2+15,07+15,08+14,9+

9,6/13 

             = 13,47 

CI               = (λ Maksimum-n) / (n-1) 

    = (13,47-13) / (13-1) 

    = 0,039 

CR               = CI / R 

    = 0,039 / 1,56 

    = 0,02, karena CR < 0,1 maka perbandingan konsisten 100% 

 

2. Faktor Eksternal 

λMaksimum = 10,05+25,6+10,4+10,5+10,02+10,56+11,4+11+11,63+11/10 

  = 12,22 

CI           = (λ Maksimum-n) / (n-1) 

 
 



41 
 

          = (12,22-10) / (10-1) 

              = 0,24 

CR                     = CI / R 

              = 0,24 / 1,49 

          = 0,06, karena CR < 0,1 maka perbandingan konsisten 100% 

4.7.Matriks Evaluasi Faktor Internal (IFE) 

Analisis matrik evaluasi faktor internal digunakan untuk mengetahui fator kekuatan 

dan kelemahan dari produk pada lingkungan internal. Dimana matrik strategi internal ini 

dihitung dengan pembobotan AHP (Analytical Hierarchy Process) serta kemudian 

pemberian rating. Berikut ini adalah matrik evaluasi faktor internal yang ditunjukkan pada 

Tabel 4.9: 

Tabel 4.9 Matrik Evaluasi Faktor Internal 
 

NO. 
Faktor Internal 

BOBOT RATING BOBOTxRATINGKEKUATAN 
1. Bahan Baku Produk Yang Tahan Lama, Kuat 

dan Tidak Mudah Keropos 0.06 3.5 0.105 

2. Produk Memiliki Berat Dan Ukuran Yang 
Mudah Untuk Dipindahkan 0.04 2.9 0.116 

3. Desain Produk Yang Inovatif Serta Memiliki 
Banyak Variasi 0.07 3.3 0.132 

4. Produk Memiliki Kepresisian Yang Rapi Dan 
Lapisan Laminasi Yang Tidak Mudah 
Mengelupas 

0.05 3.6 0.18 

5. Dimensi Produk Yang Mudah Disesuaikan 
Dengan Ruang Yang Tersedia 0.07 2.8 0.14 

6. Harga Produk Sesuai Dengan Kualitas Produk 
Dan Cukup Bersaing Dengan Merek Lainya 0.06 3.4 0.204 

7. Memiliki Layanan Purna Jual Serta Service 
Center Yang Baik 0.02 3.2 0.224 

8.  Memiliki Sertifikat Penghargaan Dalam Bidang 
Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2000. 0.04 3.4 0.204 

NO. KELEMAHAN    
1. Alternatif  Pilihan Warna Produk Yang Masih 

Sedikit 0.10 3.0 0.30 

2. Sulitnya Proses Perakitan Dan Perbaikan 
Produk 0.12 3.5 0.42 

3. Terbatasnya Pendistribusian Produk di beberapa 
toko furniture  0.11 3.5 0.39 

4. Lemahnya Promosi  Merek Melody  0.11 3.3 0.36 
5. Produk Sulit Dibersihkan Dari Kotoran 0.18 3.3 0.59 
 Jumlah Total 1.00  3.36 
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4.8. Matriks Evaluasi Faktor Eksternal (EFE) 

Analisis matrik evaluasi faktor eksternal digunakan untuk mengetahui factor peluang 

dan ancaman pada lingkungan eksternal. Dimana matrik strategi ekstrenal ini dihitung 

dengan pembobotan AHP (Analytical Hierarchy Process) serta kemudian pemberian 

rating.Berikut ini adalah matrik evaluasi faktor eksternal yang ditunjukkan pada Tabel 4.10: 

Tabel 4.10 Matrik Faktor Strategi Eksternal 

NO. 
Faktor Eksternal 

BOBOT RATING BOBOTxRATING 
PELUANG 

1. Ketersediaan Proses Kredit Untuk Pembelian 
Produk Melody 

0.04 2.9 0.12 

2. Memiliki Pasar Potensial Untuk Berkembang di 
Kota Malang 

0.04 2.6 0.10 

3. Pesatnya Perkembangan Teknologi untuk Kegiatan 
Bisnis dan Promosi 

0.04 2.8 0.11 

4. Meningkatnya Jumlah Penduduk 0.05 3.1 0.16 
5. Hubungan Dengan Pemasok Berjalan Baik 0.08 2.7 0.22 
 ANCAMAN    
1. Adanya Competitor Sejenis 0.13 2.7 0.35 
2. Aktifitas Promosi Competitor Yang Lebih Aktif 0.13 3.2 0.42 
3. Adanya Kemungkinan Terjadinya Lonjakan Harga 

Bahan Baku 
0.18 3.4 0.61 

4. Semakin Banyaknya Produk Subtitusi 0.15 3.3 0.50 
5. Terjadinya Krisis Ekonomi Global 0.16 3.0 0.48 
 Jumlah Total 1.00  3.06 

 

4.9. Matrik SWOT 

Matrik SWOT digunakan untuk merumuskan alternatif strategi yang nantinya dapat 

menjadi kunci keberhasilan dalam pengembangan produk furniture merek “Melody”. 

Penentuan strategi didasarkan pada variabel kekuatan dan kelemahan yang dimiliki oleh 

produk selanjutnya disesuaikan dengan peluang dan ancaman yang dihadapi. Variabel-

variabel tersebut nantinya akan dirumuskan menjadi startegi bagi produk furniture merek 

“Melody”. Penentuan alternatif strategi dapat dilihat pada Tabel 4.11: 

Tabel 4.11 Kombinasi Strategi Matrik SWOT 
 

Matriks SWOT 

PT. Gatra Mapan 

STRENGTH (S) WEAKNESS (W) 

1. Bahan Baku Produk Yang Tahan Lama, 

Kuat dan Tidak Mudah Keropos 

2. Produk Memiliki Berat Dan Ukuran 

Yang Mudah Untuk Dipindahkan. 

1. Alternatif  Pilihan Warna 

Produk Yang Masih Sedikit 

2. Sulitnya Proses Perakitan 

Dan Perbaikan Produk  
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Tabel 4.11 Kombinasi Strategi Matrik SWOT (Lanjutan) 
 

Matriks SWOT PT. Gatra 

Mapan 

STRENGTH (S) WEAKNESS (W) 

3. Desain Produk Yang Inovatif Serta 

Memiliki Banyak Variasi 

4. Produk Memiliki Kepresisian Yang 

Rapi Dan Lapisan Laminasi Yang 

Tidak Mudah Mengelupas 

5. Dimensi Produk Yang Mudah 

Disesuaikan Dengan Ruang Yang 

Tersedia 

6. Harga Produk Sesuai Dengan 

Kualitas Produk Dan Cukup 

Bersaing Dengan Merek Lainya  

7. Memiliki Layanan Purna Jual Serta 

Service Center Yang Baik 

8. Memiliki Sertifikat Penghargaan 

Dalam Bidang Sistem Manajemen 

Mutu ISO 9001:2000. 

3.Terbatasnya 

Pendistribusian Produk 

4. Lemahnya Promosi 

Merek Melody  

5. Produk Sulit Dibersihkan 

Dari Kotoran 

 

OPPORTUNITIES (O) STRATEGI SO STRATEGI WO 

1. Ketersediaan Proses 

Kredit Untuk Pembelian 

Produk Melody 

2. Memiliki Pasar Potensial 

Untuk Berkembang di 

Kota Malang 

3. Pesatnya Perkembangan 

Teknologi untuk Kegiatan 

Bisnis dan Promosi 

4. Meningkatnya Jumlah 

Penduduk 

5. Hubungan Dengan 

Pemasok Berjalan Baik 

1. Peningkatan kualitas produk 

(S8,O2,O3) 

2. Peningkatan kuantitas atau volume 

penjualan (S6, O1,O2) 

3. Menjalin kerja sama dengan mitra 

usaha untuk pengembangan 

perusahaan. (S7,O2) 

4. Peningkatan hubungan baik 

dengan pemasok dengan terus 

melakukan pengawasan terhadap 

bahan baku yang dikirim. 

(S1,S8,O5) 

1. Melakukan kegiatan 

promosi dengan cara 

promo pemberian diskon 

untuk menarik minat 

konsumen.(W3,W4,O2,O

4) 

2. Memanfaatkan 

perkembangan teknologi 

sebagai media promosi. 

(W4,O3) 

3. Peningkatan kualitas 

produk agar tetap mampu 

bersaing. (W1,W2,O3) 
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Tabel 4.11 Kombinasi Strategi Matrik SWOT (Lanjutan) 
THREATS (T) STRATEGI ST STRATEGI WT 

1. Adanya Competitor 

Sejenis 

2. Aktifitas Promosi 

Competitor Yang Lebih 

Aktif 

3. Adanya Kemungkinan 

Terjadinya Lonjakan 

Harga Bahan Baku 

4. Semakin Banyaknya 

Produk Subtitusi 

5. Terjadinya Krisis Ekonomi 

Global 

1. Peningkatkan kualitas produk dan 

terus berinovasi.(S3,T1,T4) 

2. Terus mempererat kerja sama 

dengan rekan kerja. (S7,T5) 

 

1. Pemanfaatan tenaga kerja 

untuk pengenalan produk. 

(W4,T2 

2. Peningkatan inovasi 

produk untuk mengatasi 

Banyaknya Produk 

Subtitusi. (W1,W5,O4) 

 

 

Dari hasil perumusan pada matrik swot maka berikut ini merupakan rumusan 

strategi yang telah disusun: 

A. Strategi S-O (Strength – Opportunity)  

Strategi S-O dibuat dengan memaksimalkan kekuatan untuk memanfaatkan 

peluang yang ada pada produk furniture merek “Melody”. Strategi S-O antara 

lain: 

1. Peningkatan kualitas produk 

Dengan adanya Sertifikat Penghargaan Dalam Bidang Sistem Manajemen 

Mutu ISO 9001:2000 maka pihak perusahaan dituntut untuk terus menjaga 

dan meningktakan mutu dari produknya. 

2. Peningkatan kuantitas atau volume penjualan  

Dilihat dari persentase penjualan produk pada gambar 4.3 diketahui bahwa 

kota malang merupakan salah kota yang memiliki pasar potensial untuk 

berkembang sehingga dengan upaya meningkatkan volume penjualan dan di 

dukung dengan ketersediaan proses kredit mampu meningkatkan volume 

penjualan produk. 
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3. Menjalin kerja sama dengan mitra usaha untuk pengembangan perusahaan.  

Dengan memiliki Layanan Purna Jual Serta Service Center Yang Baik dan 

dilihat dari persentase penjualan produk pada gambar 4.3 diketahui bahwa 

kota malang merupakan salah kota yang memiliki pasar potensial untuk 

berkembang diharapkan mampu menarik dan memuaskan konsumen dari 

segi pelayanan sehingga konsumen dapat percaya atau loyal terhadap produk 

melody. 

4. Peningkatan hubungan baik dengan pemasok deng terus melakukan 

pengawasan terhadap bahan baku yang dikirim.  

Dengan menjaga hubungan baik dengan pemasok diharapkan mampu 

menjaga kualitas bahan baku dengan terus melakukan pengawasan terhadap 

bahan baku yang akan dikirim. 

B. Strategi S-T (Strength – Threat)  

Strategi S-T dilakukan dengan memaksimalkan kekuatan yang ada pada produk 

furniture merek “Melody” untuk mengurangi ancaman yang ada. Strategi S-T 

mencakup: 

1. Peningkatan kualitas produk dan terus berinovasi. 

Dengan mengatasi competitor sejenis dan produk subtitusi meningkatkan 

kualitas dan terus berinovasi sangat penting dilakukan agar produk dapat 

terus bersaing di pasar. 

2. Terus mempererat kerja sama dengan rekan kerja.  

Mempererat kerja sama dengan rekan kerja sangatlah penting hal ini 

dikarena PT. Gatra Mapan masi belum memiliki toko sendiri untuk 

menjualnya sehingga pihak perusahaan harus mampu menjaga kerja 

samanya dengan pemilik toko furniture yang saat ini telah bekerja sama. 

C. Strategi W-O ( Weakness – Opportunity)  

Strategi W-O dibuat dengan meminimalkan kelemahan yang dimiliki oleh 

produk furniture merek “Melody” untuk memanfaatkan peluang yang ada 

maupun yang dikehendaki. Strategi   W-O antara lain: 

1. Peningkatan kegiatan promosi dengan cara promo pemberian diskon untuk 

menarik minat konsumen. 

 
 



46 
 

Meningkatkan kegiatan promosi dengan perencanaan secara berkala oleh 

pihak manejemen dengan cara seperti mengikuti pameran, promo pemberian 

diskon untuk menarik minat konsumen. Dengan demikian diharapkan 

mampu mengenalkan merek melody dipasar dan meningkatkan penjualan 

produk. 

2. Memanfaatkan perkembangan teknologi sebagai media promosi.  

Perkembangan teknologi saat ini sangat berkembang pesat, dengan 

tekonologi pun mampu menjadi sarana bisnis perusahaan sehingga dengan 

tekonologi saat ini mampu menjadi sarana untuk kegiatan promosi produk 

untuk meningkatkan penjualan produk. 

3. Peningkatan kualitas produk agar mampu bersaing.  

Dengan berkembangnya teknologi saat ini perusahaan dituntut untuk mampu 

meningkatkan kualitas produk agar mampu bersaing dipasar. 

D. Strategi W-T (Weakness – Threat)  

Strategi W-T dibuat dengan meminimalkan kelemahan yang dimiliki untuk 

mengurangi ancaman yang ada. Strategi W-T yang dapat diupayakan untuk  

produk furniture merek “Melody”. antara lain: 

1. Pemanfaatan tenaga kerja untuk pengenalan produk.  

Pemanfaatan tenaga kerja sangat dibutuhkan untuk menjalankan aktivitas 

promosi. Salah satunya dengan cara penyeberan brosur kebeberapa tempat 

maka sangat dibutuhkan tenaga kerja yang rajin. 

2. Peningkatan inovasi produk untuk mengatasi Banyaknya Produk Subtitusi.  

Peningkatan inovasi produk sangat penting untuk terus dilakukan untuk 

mengatasi persaingan dari competitor sejenis dan produk subtitusi yang 

semakin banyak dijual dipasar. 

 

Dari hasil matrik swot maka di dapatkan 6 alternatif  strategi, antara lain: 

1. Peningkatan kualitas produk 

2. Peningkatan kuantitas atau volume penjualan 

3. Menjalin kerja sama dengan mitra usaha untuk pengembangan perusahaan. 
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4. Peningkatan hubungan baik dengan pemasok dengan terus melakukan 

pengawasan terhadap bahan baku yang dikirim. 

5. Melakukan kegiatan promosi dengan cara pemanfaatan teknologi dan promo 

pemberian diskon untuk menarik minat konsumen dengan pemanfaatan tenaga 

kerja. 

6. Peningkatan inovasi produk untuk mengatasi banyaknya produk subtitusi. 

 

4.10. Matrik Internal Eksternal 

Data untuk matrik internal eksternal diperoleh dari total skor dalam matrik strategi 

internal dan matrik strategi eksternal dimana telah diperoleh skor 3.36 untuk matrik strategi 

internal dan skor 3.06 untuk matrik strategi eksternal. Kemudian skor tersebut yang akan 

kita gunakan sebagai koordinat (3.36,3.06) dalam gambar 4.5. Dari Gambar 4.6 dapat 

diketahui bahwa posisi PT. Gatra Mapan berada pada kuadran I (3.37,3.06)  yaitu GROW 

And BUILD tumbuh dan membangun, berdasarkan tinjauan teori pada bab sebelumnya 

strategi-strategi yang cocok bagi divisi tersebut adalah strategi intensif (market 

penetrastion,market development dan product development) atau strategi  integrasi 

(integrasi ke depan, integrasi ke belakang, dan integrasi horizontal). 

 
Gambar 4.6 Matrik Internal Eksternal 

  

4.11. Langkah-langkah Strategis 

Berdasarkan matrik SWOT diatas maka dapat disusun strategi – strategi pemasaran 

untuk produk PT. Gatra Mapan. Hasil matrik swot tersebut kemudian diintegrasikan 
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(matching) dengan hasil matrik IE sehingga nantinya dapat dihasilkan strategi yang baru. 

Berdasarkan matrik IE dapat diketahui bahwa PT. Gatra Mapan berada dalam Kuadran I 

dimana kuadran ini perusahaan disarankan melakukan growth strategy dengan konsentrasi 

strategi strategi intensif (market penetrastion, market development dan product 

development) atau strategi  integrasi (integrasi ke depan, integrasi ke belakang, dan 

integrasi horizontal). sehingga strategi yang dapat diprioritaskan dari enam alternatif 

berdasarkan matrik swot untuk kuadran I dapat dilihat pada Tabel 4.12 yaitu: 

Tabel 4.12 Pencocokan Strategi 
Strategi Kuadran I, 

II dan IV 
Kuadran III, 
V dan VII 

 Kuadran VI, 
VII dan IX 

1 √   
2 √   
3  √  
4  √  
5 √   
6 √   

 

 Implementasi strategi merupakan perwujudan atau tindakan  nyata dari perumusan 

strategi yang telah ditetapkan dalam perumusan alternatif strategi. Masing-masing strategi 

diatas harus disusun menjadi sebuah program pemasaran untuk produk furniture merek 

“Melody” dan dilasanakan di lapangan dengan cara bersama-sama, agar strategi ini dapat 

terlaksana dengan baik dan tentunya mampu meningkatkan volume penjualan perlu ada 

kerja sama dari semua pihak. Diharapkan dengan adanya perumusan strategi yang baru 

mampu membantu meningkatkan penjualan produk kedepannya. Berikut ini strategi yang 

dapat dirumuskan:  

1.Penetrasi Pasar 

Dalam strategi penetrasi pasar, maka perusahaan harus mencari alternatif cara agar 

produknya mampu memimpin kondisi pasar saat ini. Perusahaan harus berupaya 

untuk mencapai penjualan lebih banyak dari pesaing. Tujuan dari strategi ini adalah 

untuk meningkatkan pangsa pasar dengan usaha pemasaran yang lebih baik. Dan 

dari data yang didapat mengenai penjualan produk jenis bel air 2 lowboard wg dan 

rustic 4 drawee chest lima bulan terakhir yaitu bulan januari sampai mei 2104 dapat 

dilihat pada Gambar 4.7 dan 4.8. Jika dilihat dari Gambar 4.7 untuk produk bel air 2 

lowboard  wg sudah mencapai target penjualan dan pada Gambar 4.8 produk rustic 

bookcase latin walnut untuk bulan pertama dan kedua belum memenuhi target.   
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Gambar 4.7 Grafik penjualan produk tipe bel air 2 lowboard wg 

Sumber: PT. Gatra Mapan 
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Gambar 4.8 Grafik penjualan produk tipe rustic bookcase latin walnut 

Sumber: PT. Gatra Mapan 
 

Sehingga melalui strategi penetrasi pasar, strategi yang dapat dijalankan oleh pihak 

perusahaan adalah: 

a. Perusahaan berupaya meningkatkan kegiatan promosi baik melalui media cetak 

maupun  media elektronik seperti tv, radio,brosur dan banner agar bisa bersaing 

dengan perusahaan yang sejenis. Dari hasil wawancara dengan pihak perusahaan 

diketahui bahwa perusahaan saat ini kurang melakukan promosi produk 

sehingga, banyak masyarakat  belum mengetahui merek produk melody, hal ini 

dapat ditunjukkan dari hasil kuisioner bahwa konsumen mayoritas belum 

mengenal merek melody. 

b. Peningkatan kuantitas atau volume penjualan 

Meningkatkan  penjualan produk yang didukung dengan adanya ketersediaan 

fasilitas penunjang melalui proses kredit yang diharapkan dapat meningkatkan 

penjualan produk di kota yang memiliki potensial dagang cukup baik. 
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2.Pengembangan Pasar 

Dalam usaha pengembangan pasar perusahaan harus berkosentrasi pada pencarian 

pasar-pasar baru bagi produk-produk yang sudah ada. Berikut ini merupakan 

beberapa wilayah pendistribusian produk melody di kota malang yaitu, toko mitra 

mapan sejati Jl. Jaksa Agung Suprapto,  untuk toko siro pager abadi sendiri tersebar 

dibeberapa wilayah bahka ada juga di dalam pusat perbelanjaan kota malang, untuk 

toko tunggal jaya  berada di jalan Jl Kauman 6 di dekat alun-alun kota malang. 

Sehingga strategi yang dapat dijalankan pihak perusahaan adalah: 

a. Melakukan kegiatan promosi dengan cara pemanfaatan teknologi, mengikuti 

pameran dan promo pemberian diskon untuk menarik minat konsumen dengan 

pemanfaatan tenaga kerja untuk meningkatkan penjualan, pembuatan website 

yang khusus tentang bisnis perusahaan, penjualan online sehingga waktu 

penjualan bisa lebih lama, dan pemanfaatan tenaga kerja sendiri dapat dilakukan 

melalui kegiatan penyebaran brosur produk melody kepada konsumen yang saat 

ini masih belum pernah dilakukan pihak perusahaan.  Pada Gambar grafik 4.9 

dapat diketahui bahwa dengan mengikuti pameran furniture dapat membantu 

meningkatkan penjualan beberapa jenis produk. 
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Gambar 4.9 Grafik perbandingan penjualan produk 

Sumber: PT. Gatra Mapan 
 

3.Pengembangan Produk 

Dalam pengembangan produk perusahaan dituntut untuk mempertahankan kualitas 

produk yang telah ada agar tetap mampu bersaing dengan kompetitor sejenis. 

Sehingga strategi yang dapat dijalankan pihak perusahaan adalah: 
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a. Mempertahankan dan meningkatkan  kualitas serta mutu produk yang sudah ada 

agar dapat  bersaing di dengan kompetitor produk sejenis. Dikarenakan 

konsumen saat ini sangat kritis terhadap produk yang diberikan. Sehingga, 

perusahaan diminta untuk memberikan kualitas yang baik dan mampu 

memenuhi keinginan konsumen. Hal ini dapat dilihat pada lampiran tabel level 

kualitas bahwa produk dari PT. Gatra Mapan rata-rata berada pada level B, yang 

artinya kualitas produk berada pada posisi middle-up. Pada Tabel 4.12 dapat 

lihat level kualitas untuk beberapa produk melody: 

Tabel 4.13  Level Kualitas produk 

NO. REV NO OP TIPE PRODUK Class / 
Level 

1 R04 G12.0013 BEL AIR 2 TV RACK A 

2 R02 G12.0053 BEL AIR 2 SQUARE STORAGE A 

3 R03 G12.0064 BEL AIR 2 SIDE BOARD A 

4 R03 G12.0065 BEL AIR 2 DISPLAY CAB WG A 

5 R04 G12.0066 BEL AIR 2 CABINET A 

6 R03 G12.0067 OLYMPUS CABINET B 

7 R03 G12.0068 RUSTIC 4 DRAWEE CHEST B 

8 R08 G12.0069 RUSTIC 2 DOORS B 

9 R08 G12.0070 RUSTIC OPEN SHELVES 1 DRAWER B 

10 R08 G12.0071 NAPLES SHOES RACK B 

11 R08 G12.0072 NAPLES 2 KITCHEN WG B 

12 R08 G12.0073 NAPLES 2 KITCHEN HG B 

 

b. Terus berupaya melakukan  inovasi produk,baik dari segi bentuk atau pilihan 

warna agar mampu memenuhi keinginan konsumen dan mampu bersaing 

dengan produk kompetitor  atau produk subtitusi yang ada. Dikarenakan, 

dengan adanya pilihan bentuk dan warna mampu menarik perhatian konsumen 

terhadap produk perusahaan. 

4.Integrasi ke Depan 

Strategi integrasi ke depan bertujuan untuk meningkatkan kontrol atas 

distributor/pengecer. Sehingga strategi yang dapat dijalankan pihak perusahaan 
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adalah berusaha menjalin kerja sama untuk penjualan produk dengan upaya 

melakukan kegiatan promosi dengan cara pemanfaatan teknologi dan promo 

pemberian diskon untuk menarik minat konsumen dengan pemanfaatan tenaga 

kerja. 

5.Integrasi ke Belakang 

Strategi integrasi ke belakang berfokus kepada pemasok/ supplier. Strategi ini 

bertujuan agar perusahaan melakukan pengawasan terhadap bahan baku. Sehingga 

tujuan dari strategi ini untuk mendapatkan kepemilikan atau meningkatkan 

pengendalian bagi para supplier.  Berikut ini pada Tabel 4.13 merupakan beberapa 

supplier yang telah bekerja sama dengan PT. Gatra Mapan: 

Tabel 4.14 Suplier PT. Gatra Mapan 
No. Nama Suplier Nama Produk 

1 CV. CITRA MITRA BOXINDO Dos 1808 Hs Coffee Tb Btm 

2 PT. BINTANG MAS GLASSOLUTION Kaca Wardrobe Pint 

3 PT. CIPTA PAPAN SENTOSA INDAH MDF 

4 PT. RIMBA PARTIKEL INDONESIA Partikel RPI 

5 PT. TRENDY FURNI Plywood LVL 

6 PT. PRIMA SAKTI           Plat Conecting Table           

7 PT. SCANWOLF                      PVC Edg  

8 PT. PRIMACINDO MULTIGUNA  Ril Laci 30 Self Closing       

9 PT. SHANGHAI JOYFUL DECOR CO       Sheet Paper J 009 PU/Matt 50gr 

10 PT. GUANGZHOU BAOYE TRADING 
CO.LTD Sheet PVC Hbn-Ofo 20c          

 

Sehingga strategi yang dapat dijalankan pihak perusahaan adalah: 

a. Menjalin hubungan baik dengan para pemasok bahan baku dengan memberikan 

kepercayaan sehingga dapat bekerja sama dalam jangka waktu yang lama 

dengan harapan pemasok dapat memberikan harga yang cukup ringan untuk 

bahan baku yang baik agar mampu meningkatkan kualitas produk. 

6.Integrasi Horisontal. 

Strategi integrasi horizontal bertujuan agar perusahaan meningkatkan pengawasan 

terhadap para pesaing perusahaan melalui merge atau akuisisi. Jadi tujuan strategi 
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ini adalah untuk meningkatkan pengendalian para pesaing. Sehingga, strategi yang 

dapat dijalankan pihak perusahaan adalah: 

Menjalin kerja sama dengan  mitra usaha untuk pengembangan perusahaan dalam 

bidang bisnis yang sama. Saat ini pihak PT. Gatra Mapan menjadi salah satu 

perusahaan yang bekerja sama dengan toko Informa yang berada di salah satu pusat 

perbelanjaan di kota Malang sebagai salah satu suppliernya. Kontrak kerja pun saat 

ini masih tetap berlanjut hingga tahun 2016. Sehingga agar kontrak kerja dapat 

berjalan dalam jangka waktu yang lama pihak perusahaan perlu memperbaiki 

kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan seperti keterlambatan pengiriman 

produk dan terus berupaya melakukan inovasi produk serta peningkatan kualitas 

produk. Berikut ini pada Tabel 4.14 merupakan beberapa tipe produk yang cukup 

sering di kirim antara lain: 

Tabel 4.15 Produk Pesanan Toko Informa 
No. Nama Produk 

1. Gala Lowboard-WG 

2. Gala TV Stand-WG 

3. Gala Table-WG 

4. Rustic 3 Ward Latin Walnut 
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