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IV HASIL DAN PEMBAHASAN 
 

4.1 Gambaran Umum Apel Catering 
     Apel Catering merupakan salah satu perusahaan jasa 
katering, dengan pengalaman kurang lebih 17 tahun. Apel 
Catering telah melayani konsumen di kota Malang dan 
sekitarnya, untuk berbagai keperluan acara seperti pesta 
resepsi pernikahan, tasyakuran, instansi pemerintahan atau 
swasta, dan coffee break. Penyajian makanan dan minuman 
yang ditawarkan bisa berupa menu prasmanan (buffet), nasi 
dan kue dengan kemasan boks serta pelayanan semi 
prasmanan di beberapa perusahaan industri maupun pabrik. 
     Apel Catering memiliki visi, misi,nilai-nilai perusahaan, dan 
sasaran mutu yang menjadi identitas perusahaan. Visi Apel 
Catering menjadi perusahaan jasa penyedia layanan katering 
yang terpercaya dengan pelayanan terbaik, kemudian memiliki 
misi mewujudkan keinginan konsumen untuk mendapatkan 
produk dan layanan katering dengan memberikan jaminan 
standar kualitas produk dan pelayanan yang maksimal. Selain 
itu, yang perlu diperhatikan adalah nilai-nilai perusahaan terdiri 
dari amanah atau jujur, tanggung jawab, kerjasama, disiplin, dan 
kreatif. Mempertahankan konsumen loyal dengan Apel Catering 
maka perusahaan perlu memperhatikan sasaran mutu sebagai 
berikut: 
1. Fokus pada kualitas pelayanandan produk masakan pesta 
2. Pilihan varian produk yang memadai, higienis, rasa enak, dan 

harga kompetitif 
3. Penyajian dalam tatanan yang bersih, rapi, indah dan 

menawan 
4. On time delivery service 
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Gambar 4.1 Struktur Organisasi Apel Catering 
 

     Struktur organisasi merupakan susunan sistem hubungan 
antar posisi kepemimpinan yang ada dalam organisasi tentang 
pentingnya perencanaan penentuan kekuasaan, tanggung 
jawab, spesialisasi setiap anggota organisasi (Budiasih, 2012). 
Struktur organisasi Apel Catering dapat dilihat pada Gambar 
4.1. Tipe struktur organisasi Apel Catering yaitu tipe lini yang 
sesuai dengan jumlah karyawannya sedikit, struktur organisasi 
sederhana serta hubungan kerja antara pimpinan dan karyawan 
secara langsung sehingga pimpinan mudah mengontrol kinerja 
karyawan. 
 
4.2 Profil Responden Konsumen Apel Catering 
     Konsumen merupakan setiap orang pemakai barang atau 
jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri 
sendiri, keluarga, maupun orang lain dan tidak untuk 
diperdagangkan (Susanto, 2008). Hasil kuesioner pertama  diisi 
responden (konsumen) yang pernah merasakan menu Apel 
Catering minimal dua kali dalam satu tahun terakhir. Identitas 
responden  pada Tabel 4.1 yang merupakan karakteristik 
responden terdiri dari jenis kelamin, usia, pendidikan terakhir, 
pekerjaan, dan pendapatan per bulan. 
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Tabel 4.1. Identitas Responden 

Karakteristik 
Responden 

Kriteria  Jumlah Presentase 
(%) 

Jenis Kelamin 
Laki-laki 9 23 

Perempuan 30 77 

Usia 

20-35 tahun 25 64 
36-50 tahun 13 33 
51-65 tahun 1 3 
>65 tahun 0 0 

Pendidikan 
Terakhir 

 

Sekolah Dasar 
(SD) 

0 0 

Sekolah Menengah 
Pertama (SMP) 

0 0 

Sekolah Menengah 
Atas (SMA) 

14 36 

Perguruan Tinggi 
(D3/S1/S2/S3) 

25 64 

Pekerjaan 

Pelajar/Mahasiswa 10 26 
Pegawai Swasta 12 30 
Pegawai Negeri 10 26 

Lainnya (Ibu 
Rumah Tangga) 

7 18 

Pendapatan/Bulan 

<Rp. 3.000.000 27 69 
Rp. 3.000.001 – 
Rp. 6.000.000 

10 26 

Rp. 6.000.001 – 
Rp. 9.000.000 

2 5 

>Rp. 9.000.000 0 0 

Sumber: Data Primer Diolah (2016) 
 

     Perolehan data berdasarkan jenis kelamin responden 
penelitian pada Tabel 4.1 mayoritas konsumen Apel Catering 
berjenis kelamin perempuan sebesar 77% dan laki-laki sebesar 
23%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa perempuan lebih 
sering menggunakan jasa katering dalam kehidupan sehari-hari, 
sedangkan laki-laki jarang menggunakan jasa katering. Menurut 
Anic (2006), menyebutkan terdapat perbedaan perilaku antara 
perempuan dan laki-laki dalam perilaku berbelanja. Laki-laki 
saat berbelanja tidak akan membeli jika barang atau jasa 
tersebut tidak sesuai yang diinginkan, namun konsumen wanita 
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lebih melibatkan emosional sehingga saat berbelanja tidak 
sesuai atau mengganti rencana awal. Perilaku perempuan saat 
berbelanja seperti ini menguntungkan katering, dengan cara 
memberikan promosi dapat menarik minat membeli bahkan 
dapat menambah jumlah pesanan sebelumnya. 
     Konsumen yang menggunakan jasa Apel Catering terdapat 
beberapa kelompok usia namun yang paling dominan adalah 
konsumen dengan kelompok usia 20-35 tahun sebesar 64% 
kemudian disusul dengan kelompok usia 36-50 tahun sebesar 
33%. Data tersebut dapat disebabkan mayoritas konsumen 
katering berada pada usia produktif dengan memiliki aktifitas 
sehari-hari yang tinggi maupun untuk keperluan instansi atau 
lainnya sehingga memberikan kemudahan serta tidak banyak 
membuang waktu untuk menyiapkan makanan dan minuman. 
Menurut Straughan (2001) dalam Anic (2006) mengatakan 
bahwa, konsumen yang loyal berada pada kelompok usia 25-44 
tahun yang sering terlibat dalam kegiatan pembelian suatu 
barang maupun jasa. Tindakan konsumen dapat diketahui 
dengan rutinnya konsumen membeli serta pada umumnya 
konsumen kurang menyukai ide baru atau penyedia jasa 
maupun barang yang tidak pasti. 
     Berdasarkan tingkat pendidikan diperoleh data konsumen 
katering mayoritas berpendidikan terakhir perguruan tinggi 
(D3/S1/S2/S3) sebesar 64%. Tingkat pendidikan menunjukkan 
bahwa konsumen dapat memahami serta menilai dengan baik 
kualitas pelayanan maupun rasa makanan dan minuman 
katering. Menurut Anic (2006), menjelaskan jika konsumen 
dengan pendidikan yang makin tinggi biasanya lebih dahulu 
mengumpulkan informasi sebelum memutuskan untuk membeli. 
Konsumen merasa lebih nyaman ketika berhadapan langsung 
dengan penjual yang memberikan informasi lengkap mengenai 
produk yang ditawarkan. 
     Sebesar 30% responden bekerja sebagai pegawai 
swasta,kemudian dilanjutkan dengan pegawai negeri dan 
pelajar atau mahasiswa sebesar 26%. Hasil tersebut 
menunjukkan bahwa konsumen Apel Catering didominasi oleh 
konsumen yang berasal dari instansi pemerintahan, swasta 
maupun berbagai sekolah atau universitas yang berada di kota 
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Malang. Menurut Williams (2002) dalam Widyanthi (2012) 
menjelaskan bahwa konsumen yang memiliki status pekerjaan 
memiliki karakteristik personal, motivasi, dan nilai yang berbeda 
dengan konsumen yang berada dalam posisi yang lebih 
rendah.Hal ini menguntungkan untuk kosumen yang 
menggunakan jasa katering lebih dari dua kali dalam satu tahun 
untuk memenuhi kebutuhan instansinya, bahkan sudah selama 
bertahun-tahun loyal dengan Apel Catering. 
     Responden memiliki beberapa tingkat pendapatan, data 
diperoleh bahwa mayoritas konsumen katering memiliki 
pendapatan sebesar <Rp.3.000.000 sebesar 69%. Pendapatan 
juga mempengaruhi seringnya konsumen menggunakan jasa 
Apel Catering yang memiliki pekerjaan sebagai pegawai swasta 
maupun pegawai negeri. Menurut Subrata (2015), besarnya 
pendapatan seseorang tergantung pada jenis pekerjaanya serta 
membuktikan bahwa tingkat pendapatan yang relatif tinggi akan 
mempengaruhi kemampuan daya beli dalam berbelanja. 
 
4.3 Uji Validitas dan Uji Reliabilitas 
     Penelitian menggunakan uji validitas dan uji reliabilitas yang 
sebelumnya sudah membagikan 39 kuesioner kepada 
konsumen katering, kemudian data diolah dengan program 
SPSS versi 16.0. Analisis statistik pada sampel kurang dari 10 
tidak dianjurkan dan sampel sebesar 30 atau lebih dianggap 
mewakili keakuratan populasi (Dempsey, 2002). Uji validitas 
dapat dilihat pada Lampiran 4 sedangkan hasil uji validitas 
dapat dilihat pada Tabel 4.2 yang menunjukkan bahwa r hitung 
indikator lebih besar dari pada r tabel dengan sejumlah 39 
sampel sebesar 0,2605. Menurut Matondang (2009) 
mengatakan, jika koefisien korelasi antara skor hasil ukur tes 
yang dikembangkan dengan skor hasil ukur tes baku lebih besar 
dari pada r tabel maka tes yang dikembangkan valid.   
     Widhiarso (2009) mengatakan bahwa data dengan jumlah 
item yang sedikit (k<15) koefisien alpha menghasilkan koefisien 
reliabilitas yaang rendah sebaliknya pada data dengan jumlah 
item yang banyak (k>15), koefisien alpha menghasilkan 
koefisien reliabilitas yang tinggi. Uji reliabilitas pada penelitian 
terdiri dari 21 item indikator.yang dapat dilihat pada Lampiran 5 
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serta hasil uji reabilitas pada Tabel 4.3 yang memiliki nilai alpha 
cronbach lebih dari 0,6 untuk setiap item indikator. Menurut 
Agusta (2013) bahwa item-item pertanyaan dinyatakan reliabel 
jika memiliki nilai alpha cronbach lebih dari 0,6. 
 
Tabel 4.2 Hasil Uji Validitas 

Indikator Korelasi r r tabel Keterangan 

X1 0,332 0,260 Valid 
X2 0,612 0,260 Valid 
X3 0,328 0,260 Valid 
X4 0,538 0,260 Valid 
X5 0,317 0,260 Valid 
X6 0,454 0,260 Valid 
X7 0,408 0,260 Valid 
X8 0,361 0,260 Valid 
X9 0,452 0,260 Valid 
X10 0,307 0,260 Valid 
X11 0,423 0,260 Valid 
X12 0,379 0,260 Valid 
X13 0,367 0,260 Valid 
X14 0,381 0,260 Valid 
X15 0,277 0,260 Valid 
X16 0,291 0,260 Valid 
X17 0,359 0,260 Valid 
X18 0,513 0,260 Valid 
X19 0,550 0,260 Valid 
X20 0,383 0,260 Valid 
X21 0,344 0,260 Valid 

Sumber: Data Primer Diolah (2016) 

 
Tabel 4.3 Hasil Uji Reliabilitas 

Variabel Std Devisiasi Keterangan 

X1 1.247 Reliabel 
X2 0.852 Reliabel 
X3 0.951 Reliabel 
X4 1.046 Reliabel 
X5 1.189 Reliabel 
X6 1.188 Reliabel 
X7 1.260 Reliabel 
X8 1.252 Reliabel 

Sumber: Data Primer Diolah (2016) 
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Variabel Std Devisiasi Keterangan 

X9 0.977 Reliabel 
X10 1.108 Reliabel 
X11 0.942 Reliabel 
X12 1.087 Reliabel 
X13 1.520 Reliabel 
X14 1.211 Reliabel 
X15 1.038 Reliabel 
X16 0.978 Reliabel 
X17 0.972 Reliabel 
X18 1.034 Reliabel 
X19 1.097 Reliabel 
X20 0.880 Reliabel 
X21 1.315 Reliabel 

Sumber: Data Primer Diolah (2016) 
 

4.4 Hasil Penilaian Bobot dan Rating 
4.4.1 Internal 
     Kondisi internal katering saat ini melaksanakan perbaikan 
tempat produksi, menambah variasi menu katering serta 
menyusun dekorasi yang lebih menarik. Perbaikan katering 
ditanggapi oleh konsumen pada Tabel 4.4 mengenai faktor 
internal Apel Catering diperoleh dari hasil kuesioner yang diisi 
oleh 39 responden. Faktor internal yang terdiri dari 13 
pernyataan diharapkan mewakili kekuatan dan kelemahan 
katering menurut responden. Berdasarkan tanggapan 
konsumen faktor internal diperoleh hasil kekuatan katering 
dengan rata-rata diatas 3 yaitu penyajian menu menarik, rasa 
menu lezat, harga menu dapat dijangkau, harga menu murah, 
brosur menarik, informasi melalui saudara atau kenalan, 
karyawan ramah, dan sopan saat melayani konsumen. 
Sedangkan kelemahan katering dengan rata-rata dibawah 3 
yaitu penyajian menu kurang variasi, diskon kurang menarik, 
kurang memperoleh informasi katering melalui website atau 
sosial media, informasi katering melalui website atau sosial 
media kurang menarik, dan karyawan berpenampilan kurang 
rapi. Tanggapan konsumen mengenai faktor internal katering 
kemudian dilanjutkan dengan pemberian bobot oleh pakar.  
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Tabel 4.4 Tanggapan Konsumen Faktor Internal 

Pernyataan 1 2 3 4 5 
Rata-
rata 

Apel Catering menyajikan 
berbagai variasi menu 6 11 9 9 4 2.85 

Penyajian menu Apel Catering 
cukup menarik  0 4 14 16 5 3.56 

Rasa menu yang disajikan Apel 
Catering lezat 1 10 13 13 2 3.13 

Harga menu Apel Catering 
dapat dijangkau konsumen  2 10 12 12 3 3.10 

Menu Apel Catering memiliki 
harga yang murah 4 5 17 6 7 3.18 

Apel Catering menawarkan 
diskon yang menarik 4 11 15 3 6 2.90 

Memperoleh informasi katering 
melalui website atau sosial 
media 5 14 5 11 4 

2.87 

Memperoleh informasi katering 
melalui website atau sosial 
media cukup menarik 9 13 5 10 2 

2.56 

Memperoleh informasi katering 
melalui brosur cukup menarik 1 8 11 16 3 3.31 

Memperoleh informasi lebih 
jelas Apel Catering melalui 
saudara atau kenalan 2 8 9 15 5 

3.33 

Karyawan Apel Catering ramah 
saat  melayani konsumen 1 5 18 15 5 3.49 

Karyawan Apel Catering sopan 
saat  melayani konsumen 1 3 12 10 13 3.77 

Karyawan Apel Catering 
berpenampilan rapi 10 10 4 7 8 2.82 

Sumber: Data Primer Diolah (2016) 
 

     Faktor internal (kekuatan dan kelemahan) berdasarkan 
tanggapan konsumen katering berbeda dengan hasil 
pembobotan oleh pakar. Pembobotan pakar diperoleh dari 
bobot tertinggi untuk rasa menu yang disajikan lezat sebesar 
0,090.  Hasil pembobotan pakar mengenai faktor internal Apel 
Catering dapat dilihat pada Lampiran 6. Rasa menu yang lezat 
merupakan salah satu faktor kekuatan penting yang 
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dipertimbangkan konsumen memutuskan untuk menggunakan 
jasa katering. Apabila katering kurang memperhatikan kualitas 
rasa menu, maka konsumen merasa kecewa terhadap katering 
serta tidak akan mengulangi pemesanan. Hal ini tentu sangat 
perlu diperhatikan pengelola katering dengan tetap menjaga 
kualitas rasa tetap lezat sehingga konsumen loyal dengan Apel 
Catering. Menurut Nofiawaty (2012) menjelaskan bahwa, yang 
sudah pasti makanan enak dan lezat menjadi pilihan bagi 
banyak orang. Berbagai macam makanan hadir dan produsen 
makanan berlomba untuk menyajikan makanan yang enak dan 
lezat untuk memenuhi kebutuhan selera para konsumennya. 
     Berdasarkan hasil pembobotan pakar diperoleh bahwa 
karyawan berpenampilan kurang rapi dengan bobot sebesar 
0,086. Kelemahan katering yang disebabkan oleh penampilan 
karyawan kurang menjadi titik perhatian katering yang umumnya 
fokus dengan menu yang dipesan konsumen. Hal seperti ini 
perlu perbaikan lebih lanjut sebab katering merupakan usaha 
jasa yang harus mengutamakan pelayanan optimal kepada 
konsumen salah satunya adalah karyawan katering. Karyawan 
memiliki peranan penting dalam penyampaian pelayanan yang 
disediakan oleh katering serta membangun hubungan dengan 
konsumen sehingga menjadi pelanggan katering. Pemaparan  
ini diperkuat dengan pernyataan Andreani (2010) yang 
mengatakan bahwa, pelanggan makin menyadari pentingnya 
kualitas layanan selain produk makanan dan minuman. Produk 
makanan yang lezat dan minuman yang nikmat tidak akan 
mampu memuaskan pelanggan tanpa didukung kinerja dari staf 
atau penyedia jasa yang baik. 
 
4.4.2 Eksternal 
     Kondisi eksternal perusahaan saat ini berada pada kondisi 
menghadapi makin ketatnya persaingan bisnis katering di kota 
Malang. Apel Catering sedang berusaha melayani apa saja 
yang menjadi kebutuhan konsumen dengan mengikuti 
perkembangan dunia kuliner yang makin berkembang. Pada 
Tabel 4.5 merupakan tanggapan konsumen mengenai faktor 
eksternal Apel Catering diperoleh dari hasil kuesioner yang diisi 
oleh 39 responden. Faktor eksternal yang terdiri dari 8 
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pernyataan diharapkan mewakili peluang dan ancaman katering 
menurut responden. Berdasarkan tanggapan konsumen faktor 
eksternal diperoleh hasil peluang katering dengan rata-rata 
diatas 3 yaitu kualitas makanan dan minuman yang disajikan 
sesuai dengan harga yang ditetapkan, katering siap melayani 
berbagai acara, masakan katering aman dikonsumsi, dan 
pelayanan cepat. Sedangkan ancaman katering dengan rata-
rata dibawah 3 yaitu pesaing baru jasa katering di Malang cukup 
banyak, jasa katering yang menawarkan menu yang sama 
banyak, banyak yang menggunakan jasa katering seperti hotel 
atau restoran, dan jumlah armada yang terbatas. Tanggapan 
konsumen mengenai faktor eksternal katering kemudian 
dilanjutkan dengan pemberian bobot oleh pakar. 
 
Tabel 4.5 Tanggapan Konsumen Faktor Eksternal 

Pernyataan 1 2 3 4 5 
Rata-
rata 

Pesaing baru jasa katering di 
Malang cukup banyak 10 12 6 10 1 2.49 

Jasa katering yang menawarkan 
menu yang sama di Malang 
cukup banyak 2 10 16 7 4 

3.03 

Menggunakan selain jasa 
katering seperti hotel atau 
restoran 3 14 10 12 0 

2.79 

Kualitas makanan dan minuman 
yang disajikan sesuai dengan 
harga yang ditetapkan Apel 
Catering 1 2 13 14 9 

 

3.72 

Apel Catering siap melayani 
berbagai acara 2 2 6 11 8 3.67 

Masakan Apel Catering aman 
dikonsumsi oleh konsumen 1 6 9 16 6 3.46 

Apel Catering memberikan 
pelayanan cepat 1 1 15 17 5 3.59 

Apel Catering memiliki jumlah 
armada yang cukup untuk 
mendistribusikan pesanan 9 15 6 4 5 

2.51 

Sumber: Data Primer Diolah (2016) 
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     Faktor eksternal (peluang dan ancaman) berdasarkan 
tanggapan konsumen katering mengalami kesamaan dengan 
hasil pembobotan oleh pakar pada faktor eksternal ancaman 
adalah pesaing baru jasa katering di Malang cukup banyak, 
sedangkan faktor eksternal peluang berbeda dengan hasil 
pembobotan oleh pakar. Hasil pembobotan pakar mengenai 
faktor eksternal Apel Catering dapat dilihat pada Lampiran 6. 
Berdasarkan pembobotan pakar diperoleh bobot tertinggi untuk 
masakan Apel Catering aman dikonsumsi sebesar 0,148. 
Masakan aman dikonsumsi merupakan salah satu faktor 
peluang yang harus diterapkan oleh katering agar konsumen 
tidak ragu mengkonsumsi makanan dan minuman yang 
disajikan. Apabila masakan tidak aman dikonsumsi maka yang 
awalnya merupakan peluang menjadi ancaman bagi katering 
karena berkaitan dengan keamanan tubuh dan rohani 
konsumen. Hal ini diperkuat dengan pernyataaan Wahongan 
(2015) bahwa keamanan pangan dapat dikelompokkan menjadi 
2 yaitu keamanan tubuh dan keamanan rohani. Keamanan 
tubuh berkaitan dengan pangan yang bebas dari kandungan 
mikroorganisme patogen, biologis, dan zat kimia yang 
berbahaya. Keamanan rohani berkaitan dengan agama dan 
kepercayaan yang halal dan baik dikonsumsi konsumen. 
     Hasil pembobotan pakar diperoleh bahwa usaha katering 
baru yang lebih menarik sebesar 0,119. Hadirnya usaha 
katering baru merupakan ancaman berat bagi Apel Catering 
dalam mengembangkan usaha katering di kota Malang. Pihak 
manajemen katering tidak boleh lengah karena dapat 
mengurangi loyalitas konsumen dengan berbagai strategi yang 
dilaksanakan oleh pesaing. Hal ini dijelaskan Purwasari (2014) 
bahwa persaingan yang makin ketat dalam industri yang sama 
atau sejenis, salah satu jenis industri yang memiliki 
perkembangan dengan pesat adalah industri kuliner. Saat ini di 
kota Malang katering merupakan bisnis potensial, namun 
membutuhkan strategi yang handal karena masyarakat yang 
merupakan konsumen katering sangat selektif dan cerdas 
memilih makanan dan minuman. Pernyataan ini diperkuat oleh 
Sancoko (2015) yang menjelaskan bahwa dengan persaingan 
bisnis di bidang kuliner sangat ketat dan memengaruhi industri 
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makanan dan minuman mulai dari produsen hingga 
konsumennya. 
 
4.4.3 Rating 
     Perhitungan rating setelah pembobotan yang telah 
ditentukan oleh responden pakar memperoleh tingkat faktor 
strategi yang dapat mempengaruhi pengembangan usaha Apel 
Catering. Penilaian yang dilaksanakan oleh pakar dengan skala 
1 hingga 4, berdasarkan masing-masing peringkat atau rating 
pada faktor internal (kekuatan dan kelemahan) serta faktor 
eksternal (peluang dan ancaman). Hasil rating pakar faktor 
internal dapat dilihat pada Tabel 4.6 dan hasil rating pakar 
faktor eksternal dapat dilihat pada Tabel 4.7 serta untuk 
pemberian rating lebih lengkap pada Lampiran 7. Penyajian 
menu menarik dan rasa menu yang disajikan lezat memiliki 
rating tertinggi pada faktor internal dengan nilai rating 4. 
Sedangkan faktor eksternal yang terdiri dari kualitas makanan 
dan minuman sudah sesuai dengan harga yang ditetapkan, 
masakan aman dikonsumsi, dan pelayanan Apel Catering cepat 
memiliki rating tertinggi dengan nilai rating 3,75. 
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4.5 Matriks IFE 

     Responden pakar telah menentukan bobot dan rating faktor 
internal katering. Hasil pembobotan dan peratingan kemudian 
diolah menjadi skor tertimbang yang merupakan matriks Internal 
Factor Evaluation (IFE) menggambarkan kondisi internal 
katering secara nyata. Matriks IFE dapat dilihat pada Tabel 4.8 
yang terdiri dari kekuatan dan kelemahan Apel Catering. 
Berdasarkan skor tertimbang diperoleh kekuatan katering yang 
perlu dipertahankan adalah rasa menu yang disajikan lezat 
dengan skor sebesar 0,360. Kelezatan menu katering harus 
mengalami kestabilan karena bila terjadi penurunan dapat 
mengurangi selera makan konsumen yang berdampak pada 
penurunan pesanan. Kelemahan internal katering adalah menu 
yang disajikan kurang bervariasi dengan skor sebesar 0,212. 
Variasi menu yang kurang bervariasi perlu menjadi perhatian 
katering sebab besar kemungkinan pesaing memiliki plihan 
menu lebih bervariasi yang sesuai permintaan konsumen. Hal 
ini tentu menguntungkan pesaing merebut konsumen dari Apel 
Catering, maka pihak katering perlu menyusun daftar menu agar 
lebih bervariasi sehingga menarik minat konsumen. 
     Berdasarkan faktor internal yang terdiri dari kekuatan dan 
kelemahan diperoleh total skor tertimbang sebesar 2,991. 
Menurut Ningsih (2008) menjelaskan bahwa total skor 
tertimbang dibawah 2,5 menggambarkan organisasi yang lemah 
secara internal, sementara total skor tertimbang diatas 2,5 
mengidentifikasikan posisi internal yang kuat.  Meskipun posisi 
internal katering kuat, pengelola harus bisa meminimalisir 
kelemahan internal katering. Mengantisipasi kelemahan tersebut 
dengan cara penyajian menu yang menarik, rasa masakan 
lezat, harga dapat dijangkau dan murah, brosur yang 
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disebarkan menarik, promosi melalui kenalan atau saudara, 
karyawan ramah dan sopan saat melayani konsumen. 
 
Tabel 4.8 Matriks IFE 

Faktor Internal Bobot Peringkat Skor 
Tertimbang 

Kekuatan    

Penyajian menu menarik 
 0,081 4 

                      
0,324  

Rasa menu yang disajikan 
lezat 

          
0,090  4 

                      
0,360  

Harga menu Apel Catering 
dapat dijangkau konsumen 

        
0,072  3,5 

                      
0,252  

Harga menu Apel Catering 
murah 

        
0,068  3 

                      
0,204  

Brosur Apel Catering menarik 
perhatian konsumen 

        
0,086  3 

                      
0,258  

Promosi Apel Catering sering 

melalui kenalan atau saudara  
        

0,072  2,5 
                      

0,180  
Karyawan Apel Catering 
bersikap sangat ramah saat 
melayani konsumen 

        
0,086  3,5 

                      
0,301  

Karyawan Apel Catering 
bersikap sopan saat melayani 
konsumen 

        
0,090  3,25 

                      
0,293  

Kelemahan     
Menu yang disajikan kurang 
bervariasi 

        
0,077  2,75 

                      
0,212  

Diskon Apel Catering yang 
ditawarkan kurang menarik 

        
0,063  3,25 

                      
0,205  

Website atau media sosial 
kurang memberikan informasi 
promosi terbaru 

        
0,063  2 

                      
0,126  

Promosi melalui website atau 
media sosial kurang menarik 
konsumen 

        
0,063  2 

                      
0,126  

Karyawan berpenampilan 
kurang rapi 

        
0,086  1,75 

                      
0,151  

TOTAL nilai IFE   2,991 

Sumber: Data Primer Diolah (2016) 
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4.6 Matriks EFE 
     Responden pakar telah menentukan bobot dan rating faktor 
eksternal katering. Hasil pembobotan dan peratingan kemudian 
diolah menjadi skor tertimbang yang merupakan matriks 
External Factor Evaluation (EFE) menggambarkan kondisi real 
eksternal katering. Matriks EFE dapat dilihat pada Tabel 4.9 
yang terdiri dari peluang dan ancaman Apel Catering. 
Berdasarkan total skor tertimbang diperoleh peluang terbesar 
katering adalah masakan aman dikonsumsi dengan skor 
sebesar 0,555. Titik kritis masakan aman dikonsumsi menjadi 
peluang katering karena berkaitan dengan keamanan bagi 
kesehatan dan keamanan rohani. Keamanan rohani menjadi 
penting disebabkan oleh konsumen katering di kota Malang 
mayoritas beragama Islam yang memperhatikan kehalalan 
makanan yang dipesan. Apel Catering merupakan katering 
muslim yang menghidangkan masakan halal tentu saja menarik 
minat konsumen beragama Islam dan non-Islam apabila 
mengadakan acara yang tamu undangannya heterogen (semua 
agama). Persaingan bisnis katering di kota Malang sudah tidak 
bisa dihindarkan oleh pengelola Apel Catering dengan hadirnya 
katering yang manyajikan masakan halal, promosi yang 
menarik, menu yang lebih bervariasi beserta penyajian yang 
berbeda dan berbagai strategi lainnya agar konsumen beralih 
menggunakan jasa katering baru tersebut. Ancaman eksternal 
katering adalah usaha katering baru yang lebih menarik dengan 
skor sebesar 0,298. Sehingga hal ini menjadi ancaman 
eksternal dari katering. 
     Berdasarkan faktor eksternal yang terdiri dari peluang dan 
ancaman diperoleh total skor tertimbang sebesar 2,975. 
Menurut Lumban (2012) mengatakan bahwa Matriks EFE yang 
diberi bobot 1,0 sampai 1,99 dianggap rendah, nilai 2,0 sampai 
2,99 sedang, dan 3,0 sampai 4,0 tinggi. Hal tersebut 
menunjukkan bahwa kondisi eksternal peluang dan ancaman 
berada di posisi yang sama. Ancaman katering tidak bisa 
diremehkan oleh pengelola karena sewaktu-waktu bila 
konsumen merasa bosan dengan pelayanan yang diberikan 
Apel Catering, konsumen bisa berpindah ke katering baru atau 
pesaing yang lebih menarik. Oleh karena itu pengelola katering 
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harus makin gencar mempertahankan peluang yang ada saat ini 
seperti menjaga kualitas makanan dan minuman, melayani 
berbagai acara sesuai permintaan konsumen, masakan aman 
dikonsumsi oleh konsumen serta pelayanan cepat sesuai 
kesepakatan awal dengan konsumen. 
 
Tabel 4.8 Matriks EFE 

Faktor Eksternal Bobot Peringkat Skor 
Tertimbang 

Peluang    

Kualitas makanan dan 
minuman sudah sesuai 
dengan harga yang 
ditetapkan 

        
0,126  3,75 

                      
0,473  

Apel Catering dapat melayani 
berbagai acara 

        
0,126  3,25 

                      
0,410  

Masakan Apel Catering 
aman dikonsumsi 

        
0,148  3,75 

                      
0,555  

Pelayanan Apel Catering 
cepat 

        
0,141  3,75 

                  
0,529  

Ancaman     
Usaha katering baru yang 
lebih menarik 

        
0,119  2,5 

                      
0,298  

Banyak katering selain Apel 
Catering menawarkan menu 
sejenis yang lezat 

        
0,119  2,25 

                      
0,268  

Konsumen sering 
menggunakan selain jasa 
katering seperti hotel atau 
restoran 

        
0,111  2,5 

                      
0,278  

Jumlah armada Apel Catering 
terbatas untuk 
pendistribusian pesanan 

        
0,111  1,5 

                      
0,167  

TOTAL nilai EFE   2,975  

Sumber: Data Primer Diolah (2016) 
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4.7 Matriks IE 
     Penetapan posisi suatu bisnis atau Strategic Busines Unit 
(BSU) sangat bermanfaat sebab dapat mengetahui berada 
diantara 9 sel pada matriks IE dbban strategi yang harus 
dilaksanakan untuk katering. Pada matriks IE, total skor matriks 
IFE berada di sumbu X dengan skor 1,00 sampai 1,99 
menunjukkan internal lemah, skor 2,00 sampai 2,99 
menunjukkan rata-rata, dan skor 3,00 sampa 4,00 menunjukkan 
internal kuat. Sedangkan total skor berada di sumbu Y dengan 
skor 1,00 sampai 1,99 menunjukkan eksternal rendah, skor 2,00 
sampai 2,99 menunjukkan sedang, dan skor 3,00 sampa 4,00 
menunjukkan eksternal tinggi. Berdasarkan hasil total skor IFE 
sebesar 2,991 menunjukkan bahwa internal Apel Catering 
berada pada posisi diatas rata-rata. Skor total EFE sebesar 
2,975 menunjukkan bahwa eksternal Apel Catering sedang. 
Penggabungan total skor tertimbamg matriks IFE dan matriks 
EFE dapat diketahui pada matriks IE.  
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     Matriks IE pada Gambar 4.2 menunjukkan bahwa Apel 
Catering berada di sel V yang disebut dengan strategi hold and 
maintain. Hal ini juga dijelaskan oleh Wibowo (2009) bahwa skor 
IFE dan EFE kemudian dimasukkan ke dalam matriks Internal 
Eksternal (IE) dan kemudian ditarik garis vertikal dan horisontal 
maka terjadi sebuah titik pertemuan pada sel V akan diperoleh 
strategi yang sesuai yaitu strategi pertumbuhan (hold and 
maintain) melalui penetrasi pasar dan pengembangan produk. 
Menurut Oktaviani (2010) bahwa penetrasi pasar, 
menggambarkan perusahaan meluaskan usaha pemasarannya 
untuk meningkatkan penjualan produk yang ada di pasaran saat 
ini. Sedangkan strategi pengembangan produk merupakan 
strategi mengembangkan produk baru yang berhubungan 
dengan produk yang ada sekarang (Hutabarat, 2006). Strategi 
pengembangan produk perusahaan dapat memulai 
pelaksanaannya dengan mengembangkan produk baru yang 
berkesinambungan dengan didukung kemajuan teknologi dan 
efisiensi, strategi yang baik akan dengan sendirinya 
meningkatkan daya saing perusahaan. 
     Sesuai dengan kondisi internal dan eksternal yang terjadi di 
Apel Catering maka strategi yang tepat adalah pengembangan 
produk dan penetrasi pasar. Pengembangan produk sering kali 
digunakan untuk memperpanjang siklus hidup dari produk yang 
ada saat ini, idenya adalah membuat para pelanggan yang puas 
karena memiliki pengalaman positif atas tawaran awal 
perusahaan tertarik dengan produk baru (Pearce, 2008). 
Strategi pengembangan produk yang tepat untuk katering 
dengan menambah variasi baru makanan dan minuman dalam 
berbagai acara yang didukung dengan mempertahankan 
kualitas rasa menu, penyajian yang berbeda dari katering 
pesaing, kemudian ditampilkan dengan menarik melalui brosur 
maupun website atau sosial media Apel Catering.  
     Strategi yang bisa dilaksanakan dengan mempengaruhi 
konsumen maupun mempertahankan pelanggan agar mau 
membeli produk lebih banyak dan sering memberikan insentif 
berupa tambahan produk, voucher, ataupun diskon (Wijatno, 
2009). Strategi penetrasi pasar ini perlu dilaksanakan adalah 
promosi misalnya memberikan diskon atau potongan harga 
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pada pembelian tertentu, misalkan pemesanan minimal 500 
kotak nasi akan mendapatkan diskon sebesar 3%. Kegiatan 
seperti ini diharapkan efektif karena dapat menyebarkan 
informasi diskon melalui kenalan atau saudara yang sudah 
menjadi pelanggan katering, membagikan brosur kepada 
konsumen maupun calon konsumen, dan memposting menu di 
website atau sosial media Apel Catering. Loyalitas konsumen 
merupakan keuntungan yang harus dipertahankan oleh 
pengelola katering agar konsumen berulang kali menggunakan 
jasa katering. Kegiatan yang dilaksanakan yaitu memberikan 
marchandise seperti tanggalan, alat makan, buku catatan, dan 
sebagainya yang tertera logo atau hal-hal berkaitan dengan 
katering ditampilkan secara menarik dan unik. 
 
4.8 Matriks SWOT 
     Matriks SWOT disusun dengan menyesuaikan setiap faktor 
internal yang terdiri dari kekuatan dan kelemahan serta dari 
faktor eksternal yang terdiri peluang dan ancaman sehingga 
diperoleh alternatif strategi berbeda dapat dilihat pada Tabel 
4.10. Penelitian ini menggunakan sepuluh strategi yang dinilai 
sesuai dengan kondisi Apel Catering saat ini yang dikategorikan 
dalam empat strategi SO, WO, ST, dan WT, antara lain: 
1. Strategi Strengths Opportunities (SO)  

Strategi SO menggali potensi kekuatan internal katering 
dengan menggabungkan peluang eksternal, yaitu: 
a. Strategi menjaga kualitas rasa dan penyajian 

Apel Catering saat ini mampu memberikan penyajian 
menu yang menarik dari para pesaing dan rasa menu 
lezat sesuai dengan selera konsumennya. Kekuatan 
katering yang sudah ada perlu didukung dengan peluang 
yang dimiliki yaitu katering dapat melayani berbagai acara 
dan masakan aman dikonsumsi. Pengelola katering harus 
bisa mempertahankannya agar konsumen loyal maka 
dibutuhkan strategi menjaga kualitas rasa dan penyajian 
menu katering. Menurut Lauw (2013) bahwa pemilik usaha 
perlu melakukan penetapan dan evaluasi berkala terhadap 
kualitas, bahan makanan, penyajian dan rasa dari produk 
yang disajikan. Hal ini untuk dapat menjaga kualitas rasa  
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makanan yang sampai ke tangan pelanggan, jika 
pelanggan tahu rasa makanan berubah akan berdampak 
tidak baik (Rapatata, 2014). 

b. Strategi pilihan menu dengan harga murah  
Apel Catering tentu saja memiliki kekuatan yang berbeda 
dengan katering lainnya yaitu harga menu yang dapat 
dijangkau konsumen, harga menu murah, dan brosur 
menarik perhatian konsumen. Selain itu, dilengkapi 
dengan kualitas makanan dan minuman sudah sesuai 
harga yang ditetapkan. Hal ini disebabkan oleh mayoritas 
konsumen katering berasal dari instansi yang sudah 
ditentukan anggaran dananya maka harga menjadi 
pertimbangan utama konsumen. Konsumen 
mengutamakan harga murah dan menyediakan pilihan 
menu agar konsumen tidak merasa bosan (Paeru, 2008). 
Maka, strategi pilihan menu dengan harga yang murah 
mendukung katering untuk bersaing. Strategi ini diperkuat 
oleh pendapat Faradiba (2013) bahwa hadirnya usaha 
kuliner dengan banyak pilihan menu, dan harga murah 
dapat mengancam kelangsungan usaha yang sudah lama 
berdiri maka disarankan untuk tanggap mempertahankan 
usahanya dalam mengahadapi persaingan yang makin 
ketat. 

c. Strategi komunikasi yang baik dengan konsumen 
Menjalin komunikasi merupakan salah satu cara yang 
dipertahankan katering selama ini kepada pelanggan 
maupun calon konsumen katering. Strategi komunikaasi 
yang baik dengan konsumen disebabkan oleh kekuatan 
katering yang terdiri dari promosi sering melalui kenalan 
atau saudara, karyawan bersikap ramah dan sopan saat 
melayani konsumen. Sehingga dengan karyawan yang 
berkomunikasi baik dengan konsumen maupun calon 
konsumen, katering memiliki peluang dapat memberikan 
pelayanan cepat kepada konsumen. Hal ini dijelaskan oleh 
Susilowati (2012) bahwa perusahaan juga harus 
berkomunikasi dengan pelanggan lama dan calon 
pelanggan yang potensial dan apa yang mereka 
komunikasikan harus ditindaklanjuti. Selain itu, menjalin 
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hubungan baik dengan pelanggan karena secara tidak 
langsung mempromosikan usaha (Handini et al., 2008). 

2. Strategi Weakness Opportunities (WO) 
Strategi Weakness Opportunities (WO) merupakan strategi yang 
bertujuan memperkecil kelemahan dengan memanfaatkan 
peluang yang ada, yaitu: 

a.  Strategi pelatihan karyawan 
Apel Catering memiliki kelemahan yaitu karyawan 
berpenampilan kurang rapi, maka harus didukung dengan 
strategi pelatihan karyawan. Pelatihan karyawan 
diharapkan dapat melatih karyawan berpenampilan rapi, 
terampil dan bersih. Pemberian materi pelatihan karyawan 
oleh pihak manajemen katering atau bila perlu 
berkoordinasi dengan lembaga pelatihan karyawan 
(training) yang berpengalaman. Menurut Salmah (2012) 
bahwa program pelatihan dan pengembangan karyawan 
dapat meningkatkan keterampilan, pengetahuan dan 
pengalaman karyawan terhadap pekerjaannya. Katering 
berhubungan erat dengan masakan yang aman 
dikonsumsi dan memberikan pelayanan yang cepat 
kepada konsumen. Faradiba (2013) menjelaskan bahwa 
kualitas pelayanan yang baik dengan karyawan yang 
memberikan pelayanan yang baik, berpakaian rapi, cepat, 
tanggap akan meningkatkan minat konsumen membeli 
ulang.  

b. Strategi website menampilkan variasi menu dan diskon  
Konsumen katering merasa menu yang disajikan katering 
kurang bervariasi, diskon kurang menarik, website kurang 
memberikan informasi terbaru, dan kurang menarik 
konsumen adalah kelemahan yang harus diminimalisir 
oleh pengelola katering. Apel Catering merupakan 
katering yang memiliki kualitas makanan dan minuman 
yang terjamin dan melayani berbagai acara merupakan 
peluang yang dapat dimanfaatkan. Strategi website 
menampilkan variasi menu dan diskon diharapkan dapat 
menarik minat konsumen untuk menggunakan jasa 
katering yang memanfaatkan akses internet, sehingga 
memberi kemudahan konsumen untuk mengetahui variasi 
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menu dan diskon yang ditawarkan. Menurut Khair (2015) 
bahwa strategi ini perlu dipertahankan dengan cara 
memperbarui website secara kontinyu terutama informasi 
menu-menu baru dan informasi diskon, hal ini penting 
dilakukan mengingat akses masyarakat terhadap internet 
makin tinggi. Memperbarui website dengan menyajikan 
gambar-gambar untuk menjadi referensi konsumen dalam 
memilih menu dan telah dilengkapi dengan fitur 
perhitungan diskon yang otomatis mengikuti nilai hasil 
order, dan informasi untuk pembayaran (Rohmalia, 2013). 

3. Strategi StrengthsThreats (ST) 
Strategi StrengthsThreats (ST) adalah strategi yang 
memanfaatkan kekuatan katering agar katering dapat 
memperkecil ancaman dari luar katering, yaitu: 

a. Strategi tester menu katering  
Apel Catering mengalami ancaman dari luar salah satunya 
makin banyak katering menawarkan menu sejenis yang 
lezat. Ancaman tersebut pada saat ini tidak berdampak 
pada katering disebabkan Apel Catering sudah memiliki 
banyak pelanggan, namun perlu strategi agar katering 
tetap menjadi pilihan konsumen. Strategi yang tepat 
mengatasi ancaman dengan memberikan tester menu 
kepada konsumen katering melalui kenalan atau saudara 
bertujuan agar konsumen maupun calon konsumen 
mengetahui rasa menu yang disajikan lezat, didukung oleh 
karyawan bersikap ramah dan sopan saat melayani 
konsumen. Menurut Rapatata (2014) bahwa 
mempertahankan pelanggan lama dan menambah 
pelanggan baru dilakukan dengan mencoba mengundang 
orang-orang tertentu untuk mencicipi produk. Penjualan 
kategori produk barang jenis makan dan minuman, 
strategi mencicipi (product tester) sangat membantu 
dalam membuat pelanggan meyakini pilihannya sehingga 
pelanggan dapat memilih produk sesuai selera mereka 
(Febryan, 2010). 

b. Strategi brosur menampilkan menu, harga, dan fasilitas  
Penyajian menu menarik, brosur Apel Catering menarik, 
harga menu yang terjangkau dan murah merupakan 
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kekuatan yang digunakan untuk menghindari beberapa 
ancaman dari luar katering. Strategi membagikan brosur 
yang menampilkan menu, harga, dan fasilitas katering 
diharapkan dapat memperkecil persaingan usaha katering 
baru, penggunaan selain jasa katering seperti hotel atau 
restoran, dan keterbatasan armada untuk pendistribusian 
pesanan. Menurut Lengkey (2014) bahwa brosur 
merupakan salah satu media informatif yang terdiri dari 
satu atau beberapa halaman yang digunakan oleh banyak 
orang untuk promosi dan pengenalan, baik itu produk 
ataupun jasa. Hal ini diperkuat dengan pernyataan 
Sukartaatmadja (2011), karena dengan adanya brosur 
dapat mencerminkan isi dan manfaat produk yang dijual 
berbeda dengan perusahaan lainnya. 

4. Strategi Weakness Threats (WT) 
Strategi Weakness Threats (WT) merupakan strategi yang 
bertujuan untuk mengurangi kelemahan serta menghindari 
berbagai ancaman luar katering, yaitu: 

a. Strategi inovasi yang meliputi variasi menu, dekorasi, dan 
penampilan karyawan 
Hadirnya usaha katering baru yang lebih menarik, 
banyaknya katering selain Apel Catering menawarkan 
menu sejenis yang lezat, konsumen menggunakan jasa 
selain katering seperti hotel atau restoran, serta jumlah 
armada katering yang terbatas merupakan ancaman besar 
bagi usaha katering yang sudah berdiri selama 17 tahun. 
Selain itu, menu yang disajikan kurang bervariasi, diskon 
kurang menarik, website atau sosial media kurang 
memberikan informasi terbaru dan menarik konsumen, 
serta penampilan karyawan kurang menarik. Oleh karena 
itu, strategi inovasi yang meliputi variasi menu, dekorasi, 
dan penampilan karyawan menjadi solusi menghadapi 
ancaman dan kelemahan katering. Solusi variasi menu 
dan dekorasi katering dengan mencari referensi terbaru 
sesuai dengan keinginan konsumen, namun jika perlu 
merekrut tenaga ahli memasak (chef) maupun ahli desain 
dekorasi yang handal dan berpengalaman. Penampilan 
karyawan juga perlu diperhatikan dengan memberikan 
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seragam baru yang menunjang penampilan dan rapi saat 
melayani konsumen. Pentingnya inovasi juga dijelaskan 
oleh Ali (2013) bahwa variasi produk dan pengembangan 
produk atau inovasi yang bertujuan meningkatkan 
kepuasan pelanggan, dan selalu berusaha untuk 
menyesuaikan dengan keinginan konsumen. Suatu usaha 
yang berkemampuan memperkenalkan inovasi maka 
usaha tersebut bisa memimpin dan memperkecil 
kemungkinan kompetitor untuk melakukan inovasi lebih 
awal (Djodjobo, 2014). 

     . Hasil analisa SWOT yang diperoleh kemudian dilanjutkan 
dengan matriks QSPM yang melibatkan responden pakar. 
Matriks QSPM berguna untuk mengetahui strategi prioritas 
untuk Apel Catering. 
 
4.9 Matriks QSPM 
     Matriks QSPM merupakan suatu metode yang berguna 
menganalisis beberapa alternatif strategi untuk menghasilkan 
keputusan strategi prioritas pada Apel Catering. Menurut 
Pakpahan (2015) bahwa tahap terakhir dalam formulasi dan 
pemilihan strategi perusahaan adalah penyusunan QSPM yang 
akan menghasilkan urutan prioritas strategi yang diusulkan. 
Matriks QSPM terdiri dari faktor internal, faktor eksternal, dan 
alternatif strategi, pada Tabel 4.11 adalah ringkasan Total Skor 
Kemenarikan (TSK) dari Lampiran 9. Total Skor Kemenarikan 
(TSK) diperoleh dari nilai Skor Kemenarikan (SK) dikalikan 
dengan bobot yang berada pada Lampiran 8. QSPM dibuat 
dengan memberikan nilai Skor Kemenarikan (SK) setiap faktor 
utama internal dan eksternal katering terhadap setiap strategi 
yang diusulkan SK menilai tingkat pengaruh suatu faktor utama 
terhadap alternatif strategi tertentu. Alternatif strategi dengan 
nilai Total Skor Kemenarikan (TSK) tertinggi merupakan strategi 
yang perlu dilaksanakan terlebih dahulu oleh Apel Catering. 
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Tabel 4.11 Matriks QSPM 
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Tabel 4.11 Matriks QSPM 

 
 
      Matriks QSPM yang terdiri dari 8 strategi yang kemudian 
diperoleh nilai Total Skor Kemenarikan (TSK) selanjutnya 
diperoleh peringkat nilai TSK untuk mengetahui tingkat 
kepentingan strategi. Nilai TSK tertinggi sebesar 5,75 pada 
peringkat satu yang merupakan skala prioritas untuk Apel 
Catering adalah strategi menjaga kualitas rasa dan penyajian. 
Alasan pakar memilih strategi tersebut menjadi strategi prioritas 
sebab katering harus memiliki identitas atau ciri khas tersendiri 
serta diingat konsumen melalui rasa menu dan cara 
penyajiannya. Peringkat kedua dengan nilai TSK sebesar 5,52 
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adalah strategi tester menu katering yang efektif untuk 
memperkenalkan makanan dan minuman yang belum pernah 
dipesan atau baru kepada pelanggan maupun calon konsumen 
katering sehingga dapat menambah pembelian menu. 
Kemudian pada peringkat ketiga dengan nilai TSK sebesar 5,42 
adalah strategi inovasi meliputi variasi menu, dekorasi, dan 
penampilan karyawan upaya menunjukkan keunggulan katering 
yang berbeda dari katering lain, berkualitas tinggi, dan 
memberikan pelayanan terbaik kepada konsumen. Peringkat 
keempat dengan nilai TSK sebesar 5,40 yaitu strategi 
komunikasi baik dengan konsumen yang bertujuan agar 
konsumen tetap loyal serta sarana promosi untuk 
merekomendasikan katering kepada calon konsumen. Peringkat 
kelima dengan nilai TSK sebesar 5,30 adalah plihan menu 
dengan harga murah merupakan strategi yang perlu menjadi 
pertimbangan sebab saat ini harga harus menyesuaikan 
kemampuan finansial konsumen, kemudian diimbangi dengan 
berbagai pilihan menu agar konsumen tidak bosan. 
     Apel Catering pada dasarnya memiliki sasaran mutu, 
sehingga membutuhkan strategi untuk pengembangan katering. 
Persaingan katering di kota Malang makin ketat menuntut 
pengelola memiliki ciri khas yang berbeda dengan pesaingnya. 
Oleh karena itu, berdasarkan alternatif prioritas menjaga 
kualitas rasa dan penyajian pengelola harus tetap 
mempertahankan rasa makanan dan minuman yang lezat. 
Selain itu katering harus memiliki keunikan atau identitas yang 
berbeda dengan para pesaingnya dalam penyajian makanan 
dan minuman yang dipesan oleh konsumen bertujuan agar 
konsumen mengulangi pembelian dan merekomendasikan Apel 
Catering kepada kenalan atau saudara. Hal ini dijelaskan juga 
oleh Rachmawati (2011) bahwa jadikan produk makanan 
mempunyai rasa yang enak dan mempunyai keunikan supaya 
bisa menembus pasaran. Makanan enak akan menarik pembeli 
untuk terus datang kembali dan menjadi pelanggan setia. 
Sedangkan unik berarti beda dalam bentuk penyajian, 
modifikasi resep makanan, pelayanan, atau apa saja yang bisa 
menarik perhatian pembeli. 
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4.10 Implikasi Manajerial 

     Persaingan katering di Malang yang makin ketat menuntut 
pemilik usaha melaksanakan pengembangan katering. Apel 
Catering saat ini harus menentukan strategi yang sesuai melalui 
pengembangan produk dan penetrasi pasar. Strategi 
pengembangan produk katering dengan menciptakan berbagai 
variasi menu makanan dan minuman dalam berbagai acara 
yang didukung dengan mempertahankan kualitas rasa menu, 
penyajian yang berbeda dari katering pesaing, kemudian 
ditampilkan dengan menarik melalui brosur maupun website 
atau sosial media Apel Catering. Sedangkan strategi penetrasi 
pasar ini perlu dilaksanakan adalah promosi misalnya 
memberikan diskon atau potongan harga pada pembelian 
tertentu, misalkan pemesanan minimal 500 kotak nasi akan 
mendapatkan diskon sebesar 3%. Selain itu memberikan 
marchandise seperti tanggalan, alat makan, buku catatan, dan 
sebagainya yang tertera logo atau hal-hal berkaitan dengan 
katering ditampilkan secara menarik dan unik. 
     Berdasarkan strategi pengembangan produk dan penetrasi 
pasar diperoleh strategi prioritas yang sudah digabungkan 
dengan faktor internal (kekuatan dan kelemahan) serta 
eksternal (peluang dan ancaman) katering. Strategi prioritas 
yang tepat untuk katering adalah menjaga kualitas rasa dan 
penyajian menu katering. Saat ini katering mampu memberikan 
penyajian menu yang menarik dari para pesaing dan rasa menu 
lezat sesuai dengan selera konsumennya. Kekuatan katering 
yang sudah ada perlu didukung dengan peluang yang dimiliki 
yaitu katering dapat melayani berbagai acara dan masakan 
aman dikonsumsi. Hal ini diharapkan efektif karena dapat 
meningkatkan loyalitas konsumen dan menambah jumlah 
pembelian menu katering. Loyalitas konsumen merupakan 
keuntungan yang harus dipertahankan oleh pengelola katering 
agar konsumen berulang kali menggunakan jasa katering dan 
Apel Catering menjadi usaha yang lebih berkembang. 
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