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RINGKASAN 
 
Analisis Lingkungan Sebagai Dasar Perumusan Strategi Utama Pada Rumah 
Makan Saboten Shokudo Kota Malang 
Tahun   :  2009 
Disusun Oleh  :  Rose Indriana 
Dosen Pembimbing :  Ir. Nur Prima Waluyowati, MM 

 
     Setiap bisnis pasti mempunyai tujuan, baik itu tujuan jangka pendek maupun 
jangka panjang yang hendak dicapai dalam kurun waktu tertentu. Usaha 
pencapaian tujuan suatu bisnis umumnya tidak lepas dari kondisi lingkungan, baik 
lingkungan eksternal maupun internal yang selalu berubah-ubah. Strategi 
merupakan salah satu cara yang dapat digunakan oleh suatu bisnis untuk 
mengantisipasi ataupun menjawab tantangan perubahan lingkungan. Untuk 
menghasilkan strategi yang efektif dan efisien, salah satu proses manajemen 
strategi yang dapat dimanfaatkan perusahaan adalah perumusan strategi. Dengan 
perumusan strategi yang baik maka diharapkan dapat mencapai tujuan yang telah 
ditetapkan dan menampilkan keunggulan serta kapabilitas untuk memenangkan 
persaingan.  
     Salah satu bisnis rumah makan yang dituntut untuk selalu mengantisipasi 
perubahan lingkungan dengan jalan menghasilkan strategi yang tepat melalui 
perumusan strategi yang baik adalah Rumah Makan Saboten Shokudo. Rumah 
Makan Saboten Shokudo merupakan usaha yang bergerak di bidang kuliner yang 
mengkhususkan jenis masakan berupa modern Japanese food yang didirikan pada 
tahun 2006. 
     Perumusan strategi dilakukan melalui analisis lingkungan. Analisis lingkungan 
merupakan suatu proses memonitor, mengevaluasi, dan mengumpulkan informasi 
dari lingkungan internal dan eksternal yang mempengaruhi jalannya perusahaan.  
Proses tersebut bertujuan untuk mengidentifikasi faktor strategis yang dapat 
menentukan kondisi Rumah Makan Saboten Shokudo di masa yang akan dating. 
Proses analisis terhadap lingkungan Rumah Makan Saboten Shokudo bermaksud 
mencari kelemahan dan kekuatan internal serta mengantisipasi ancaman dan 
peluang eksternal yang mungkin dihadapi oleh Rumah Makan Saboten Shokudo. 
     Analisis lingkungan pada Rumah Makan Saboten Shokudo menghasilkan 
pilihan terbaik pada strategi pengembangan pasar. Strategi pengembangan pasar 
ialah strategi memasarkan produk yang sudah ada atau dengan sedikit modifikasi 
kepada daerah, pelanggan atau wilayah pasar baru. Strategi ini dapat dilakukan 
dengan memperluas daerah pemasaran di daerah lain. Dengan strategi 
pengembangan pasar ini, Rumah Makan Saboten Shokudo nantinya diharapkan 
dapat bersaing dengan kompetitor. 
 
Kata kunci : Analisis Lingkungan, Strategi Pengembangan Pasar 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.  Latar Belakang 

     Sejak krisis ekonomi tahun 1997 yang berkepanjangan, industri makanan dan 

minuman di Indonesia semakin menjamur. Dengan menjamurnya industri 

makanan dan minuman menjadikan ancaman dan peluang bagi pemain lama di 

bisnis ini. Setiap pengusaha tentu berkeinginan mempunyai kontinuitas bisnis, 

tetapi kondisi persaingan saat ini dan yang akan datang bukan hal yang makin 

mudah untuk dilalui. Pemain-pemain besar dan global mulai masuk ke berbagai 

industri, yang antara lain pada industri makanan dan minuman. 

     Industri makanan dan minuman setiap tahunnya selalu mengalami  

pertumbuhan di atas enam persen sejak tahun 2005 menurut Direktur Institute for 

Development of Economics and Finance (Indef) Ikhsan Mojo, meskipun kondisi 

ekonomi nasional secara umum belum terlalu bagus tetapi konsumsi masyarakat 

terus meningkat.  

     Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (GAPMMI) mencatat, 

omzet industri makanan dan minuman di Indonesia baru mencapai Rp 326 triliun 

atau 21,7 persen dari pangsa pasar makanan dan minuman domestik yang sebesar 

Rp1.500 triliun. Industri makanan dan minuman masih kebal terhadap dampak 

krisis dibandingkan industri manufaktur yang kini tengah mengalami masalah. 

Kebalnya industri makanan dan minuman karena industri makanan dan 

minumamenjadi kebutuhan primer semua orang. 
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     Berbicara mengenai industri makanan dan minuman, dalam industri ini 

terdapat berbagai macam jenis makanan dan minuman, mulai dari makanan dan 

minuman pabrikan sampai pada makanan dan minuman olahan. Makanan dan 

minuman olahan inilah yang selalu dicari konsumen bagaimana pun kondisi 

ekonomi yang sedang terjadi karena merupakan kebutuhan primer dibandingkan 

dengan produk makanan dan minuman pabrikan.  

     Makanan dan minuman olahan merupakan jenis makanan dan minuman yang 

diproses atau dibuat pada saat konsumen melakukan order saat itu juga, lebih 

cenderung pada makanan dan minuman siap saji dan selalu dikonsumsi setiap hari 

karena merupakan kebutuhan utama, contohnya saja seperti makanan dan 

minuman yang berada di restoran, Rumah makan, warung bertenda, kedai, dan 

sejenisnya. Makanan dan minuman olahan ini juga terdapat berbagai macam 

variasi, baik dari jenis maupun skala.  

     Sedangkan makanan dan minuman pabrikan adalah makanan dan minuman 

yang diproduksi oleh pabrik dan bersifat tahan lama karena mengandung bahan 

pengawet yang bertujuan untuk dikonsumsi pada waktu yang cukup lama. 

Makanan dan minuman pabrikan ini contohnya saja seperti makanan kalengan, 

makanan ringan, soft drink atau sejenisnya, dan lain sebagainya.  

     Ketika konsumen berada di luar rumah, mereka menghadapi pilihan kondisi 

yang berbeda. Dunia luar memberikan pilihan makanan yang bervariasi bagi 

konsumen. Pilihan tersebut bukan hanya makanan tradisional dari berbagai daerah 

di Indonesia, tetapi juga makanan non-tradisional (asing) dari berbagai belahan 

dunia.  
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     Meski kebiasaan makan sulit dirubah, namun bukan berarti seseorang tidak 

dapat menerima makanan asing (makanan non-tradisional) yang berasal dari 

berbagai negara, sehingga makanan asing dapat menjadi alternatif konsumen 

ketika berada di luar rumah. Di sisi lain manusia mempunyai naluri mencoba 

sesuatu yang baru. Apabila sesuatu yang baru itu dapat memenuhi kebutuhan dan 

keinginannya maka akan tercapai kepuasan. Konsumen yang puas maka akan 

tercipta pelanggan, dan seorang pelanggan cenderung akan selalu menceritakan 

pada konsumen lainnya pada saat terjadi proses sosialisasi. Apabila terjadi 

demikian maka bukan tidak mungkin hal ini akan semakin mengukuhkan posisi 

makanan asing atau makanan non-tradisional di Indonesia. 

     Kondisi seperti demikian sekarang ini sedang terjadi, konsumen tidak lagi 

memandang sebelah mata terhadap makanan asing. Salah satu makanan non 

tradisional (asing) saat ini yang sedang menjamur yaitu makanan ala Jepang. 

Berbagai menu Japanese Food memang dikenal unik dan punya citarasa tersendiri 

bagi yang menikmatinya. Namun terkadang untuk menikmati masakan ini kita 

harus mengeluarkan biaya yang agak mahal, karena masakan Jepang lazim 

disuguhkan di restoran mewah dan hotel berbintang. Namun belakangan ini, 

Japanese Food dapat dijumpai diberbagai tempat dengan harga yang lebih 

terjangkau, diantaranya disajikan oleh restoran Indonesia,  restoran asing yang 

membuka cabangnya di berbagai kota di Indonesia, Rumah makan, cafe, bahkan 

warung bertenda pun turut serta menyajikan menu makanan ala Jepang ini.  

     Makanan ala Jepang diminati oleh konsumen juga dikarenakan pelayanan 

prima yang diberikan terhadap konsumen. Penyajian yang cepat menjadi 

keunggulan utamanya. Pelayanan yang cepat merupakan daya tarik bagi 
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konsumen yang sibuk, yang memiliki mobilitas tinggi serta waktu terbatas untuk 

bersantai-santai, selain itu konsumen juga harus menjaga stamina tubuhnya agar 

tetap sehat. 

     Seiring dengan perkembangan jaman, bahkan bisnis restoran di daerah Jawa 

Timur  pun telah menunjukkan pertumbuhan yang sangat pesat. Hal ini dapat 

dilihat dari banyaknya restoran atau Rumah makan yang ada, baik di dalam pusat 

perbelanjaan maupun di luar pusat perbelanjaan. Konsumen dihadapkan pada 

berbagai macam restoran dengan menu yang beragam. Dari sekian banyak 

restoran, restoran Jepang merupakan salah satu restoran yang banyak diminati 

oleh konsumen saat ini. Terdapat beberapa restoran atau rumah makan di Jawa 

Timur yang menyediakan menu masakan Jepang, beberapa contoh diantaranya 

yaitu Goota, Sakae Sushi, Cocari, Donburi, Enakky Restaurant, Murasaki, 

Blowfish Kitchen and Bar, SAGA, Hikari Bento, Oishii Bento, Bentoya, Hachi 

Hachi bistro, Sushi Hana, Kizahashi, Sinchan Cafe, Hanamasa, Cubo-Cubo. Itu 

merupakan salah satu gambaran sebagian kecil restoran jepang yang berada di 

Jawa Timur, belum termasuk restoran-restoran, rumah makan, cafe yang lainnya.  

     Malang merupakan salah satu kota yang banyak pula terdapat restoran atau 

rumah makan yang menyediakan masakan Jepang. Tidak hanya anak muda saja 

yang menyukai masakan Jepang ini, tetapi ada juga family yang berkunjung ke 

restoran atau rumah makan yang menyediakan menu masakan Jepang. 

Nampaknya masyarakat Malang juga sudah mulai banyak yang berminat terhadap 

menu masakan ala negeri sakura ini. Sehingga saat ini pemain-pemain baru mulai 

bermunculan, seperti restoran, rumah makan, food court yang berada di mall-mall 

, cafe, bahkan warung bertenda sekalipun ikut memenuhi keinginan konsumen 
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akan masakan ala Jepang. Di Kota Malang restoran-restoran yang bergaya Jepang 

seperti Ikki Japanese House, Kokochi, Hoka-Hoka Bento, Japanese Bento, 

Ropongi, C&E, KL Suki, dan Saboten Shokudo.  

     Dengan banyaknya restoran bergaya Jepang di Malang perlu adanya strategi 

untuk bersaing dengan kompetitor. Jika rumah makan atau restoran tersebut ingin 

bersaing maka diperlukan suatu analisis lingkungan internal dan eksternal sebagai 

dasar perumusan strategi karena suatu bisnis tidak bisa lepas dari kondisi 

lingkungan baik itu lingkungan internal maupun lingkungan eksternal. 

Lingkungan internal merupakan lingkungan yang berada dalam suatu bisnis itu 

sendiri dan biasanya dapat dikendalikan. Sedangkan lingkungan eksternal  

meliputi lingkungan jauh, lingkungan industri dan lingkungan operasional yang 

memberikan pengaruh besar pada bisnis tersebut dan biasanya sulit dikendalikan 

oleh bisnis itu sendiri. Kondisi lingkungan ini selalu berubah-ubah. Bagi sebagian 

pihak, perubahan ini dapat menjadi suatu peluang atau kesempatan untuk 

meningkatkan usaha. Namun bagi sebagian pihak lain, perubahan ini dapat 

menjadi ancaman bila mereka tidak mengantisipasi perubahan atau tidak bisa 

beradaptasi dengan perubahan yang ada. Perubahan ini merupakan suatu hal yang 

tidak dapat dihindari namun merupakan kenyataan yang harus dihadapi. Oleh 

karena itu dengan dilakukannya analisis lingkungan internal dan eksternal maka 

dapat melihat dan meramalkan perubahan-perubahan di masa datang serta dituntut 

untuk menyiapkan jawaban atas perubahan lingkungan baik internal maupun 

eksternal sehingga mampu menempatkan suatu bisnis secara optimal di 

lingkungan persaingan. 
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     Saboten Shokudo merupakan salah satu rumah makan bergaya Jepang  yang 

didirikan pada tanggal 26 Juli 2006. Rumah makan bergaya ala Jepang ini 

berlokasi di Jalan Jakarta No.4 Malang, mengkhususkan jenis masakan modern 

Japanese foods. Berdirinya usaha ini merupakan hasil kerjasama lima mahasiswa 

asal Malang yang berupaya, belajar mengembangkan bisnis kuliner khusus 

masakan Jepang modern yang murah dengan cita rasa eksklusif. Saboten Shokudo 

adalah Rumah makan yang menyuguhkan masakan Jepang modern, menggunakan 

konsep modern Japanese karena rasa dan cara pengolahannya disesuaikan dengan 

lidah orang Indonesia serta suasananya bernuansa budaya Jepang sehingga 

mampu menjadi nilai positif bagi usaha ini. Selain itu, Saboten Shokudo juga 

memberikan harga yang terjangkau bagi konsumen pelajar dan mahasiswa yang 

merupakan pangsa pasar terbesar di Kota Malang.  

     Oleh karena itu Saboten Shokudo sebagai pendatang baru dituntut untuk dapat 

menampilkan keunggulan dan kapabilitas yang lebih baik untuk dapat 

berkompetisi dalam industri makanan dan minuman, khususnya di Kota Malang. 

Situasi persaingan yang kompetitif, dengan munculnya berbagai macam rumah 

makan yang menawarkan produk sejenis di Kota Malang ditambah kemungkinan 

adanya dinamika lingkungan lainnya seperti perkembangan teknologi, situasi 

ekonomi yang fluktuatif, perubahan gaya hidup dalam masyarakat serta berbagai 

kondisi lingkungan lainnya seringkali merupakan kendala bagi suatu bisnis untuk 

mencapai tujuan, maka diperlukan strategi perusahaan yang integral di semua 

aspek manajemen perusahaan. Semua itu merupakan tantangan yang harus 

dihadapi oleh Rumah Makan Saboten Shokudo dengan merancang dan 

mempersiapkan perumusan strategi yang efektif. Ini semua tentunya dilakukan 
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agar tujuan sebelumnya yang telah ditetapkan dapat tercapai serta dapat bersaing 

dengan kompetitor.  

     Penulis memilih Rumah makan Saboten Shokudo karena Saboten Shokudo 

sebagai rumah makan baru yang berani bersaing dengan restoran atau rumah 

makan Jepang lainnya di Kota Malang dalam hal harga maupun kualitas. Selain 

itu, lokasi Rumah Makan Saboten Shokudo cukup strategis, berada di jalan utama, 

dekat dengan lingkungan kampus. Pada hari biasa (weekdays) rata-rata 

pengunjung sebanyak 150 pengunjung, sedangkan pada akhir pekan (weekends) 

dengan rata-rata pengunjung sebanyak 200 pengunjung. Rumah makan Saboten 

Shokudo memiliki omset penjualan 60 sampai dengan 80 juta per bulannya.  

     Dengan dilakukan analisis lingkungan yang tepat pada Rumah Makan Saboten 

Shokudo maka diharapkan dapat menghasilkan strategi yang tepat pula bagi 

Rumah Makan Saboten Shokudo. Sehingga dengan strategi yang tepat, maka 

dapat meningkatkan kemampuan atau kekuatan internal, mengantisipasi ancaman, 

mengurangi dan memperbaiki kelemahan dan memanfaatkan peluang yang ada, 

maka diharapkan tujuan Rumah Makan Saboten Shokudo dapat tercapai. 

1.2.  Rumusan Masalah 

     Sesuai dengan latar belakang diatas, untuk dapat mengantisipasi perubahan 

lingkungan serta dapat berkompetisi dengan pesaing-pesaing yang ada, Rumah 

Makan Saboten Shokudo Malang memerlukan suatu rumusan strategi yang tepat 

untuk berkompetisi dengan pesaing. 

Secara spesifik permasalahan yang diteliti terangkum dalam pernyataan berikut 

ini: 

“ Bagaimana analisis lingkungan dilakukan sebagai dasar perumusan strategi pada 

Rumah makan Saboten Shokudo ? ” 
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1.3.  Tujuan Penelitian 

     Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Menganalisis Lingkungan Internal dengan mengidentifikasi kekuatan dan 

kelemahan yang dihadapi dan dimiliki oleh Rumah Makan Saboten Shokudo. 

2. Menganalisis Lingkungan Eksternal dengan menganalisis peluang dan 

ancaman yang dihadapi dan dimiliki oleh Rumah Makan Saboten Shokudo. 

3. Merumuskan strategi yang sesuai dengan kondisi lingkungan bisnis yang 

dihadapi oleh Rumah Makan Saboten Shokudo. 

1.4.  Manfaat  Penelitian 

1.4.1.  Bagi Mahasiswa 

1. Dapat mengidentifikasi masalah yang ada pada Rumah makan Saboten 

Shokudo serta dapat mengambil keputusan manajemen, khususnya dalam 

bidang manajemen strategi. 

2. Sebagai proses pembelajaran dalam menentukan suatu strategi bisnis untuk 

memenangkan persaingan dengan cara melalui penelitian yang dilakukan pada 

Rumah makan Saboten Shokudo.  

1.4.2.  Bagi Rumah Makan Saboten Shokudo 

1. Sebagai bahan pertimbangan Rumah makan Saboten Shokudo dalam      

merumuskan strategi yang tepat dan mengimplementasikannya.  

2. Memperoleh masukan dari pihak lain diluar organisasi yang dapat digunakan     

    sebagai dasar pelaksanaan kegiatan Rumah makan Saboten Shokudo. 
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1.4.3.  Bagi Pihak lain  

1. Dapat digunakan sebagai referensi untuk menambah pengetahuan dan 

informasi  untuk penelitian selanjutnya, khususnya pihak-pihak yang terkait 

pada bidang strategi. 

2. Sebagai bahan perbandingan mengenai perkembangan Rumah Makan Saboten   

 Shokudo bagi penelitian selanjutnya. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 
 
2.1.  Pengertian Manajemen Strategi 

     Manajemen strategi merupakan bidang keilmuan yang tumbuh dan 

berkembang dengan cepat. Bidang ini memandang  sosok korporasi sebagai suatu 

rangkaian serta mencoba menjelaskan bagaimana perusahaan berkembang dan 

sukses, sedangkan yang lain stagnan serta bangkrut. Manajemen Strategi 

kemudian oleh para pakar manajemen dan bisnis kemudian didefinisikan antara 

lain sebagai berikut: 

     Menurut Fred David (2006: 5) manajemen strategi didefinisikan sebagai seni 

dan ilmu untuk memformulasi, mengimplementasi, dan mengevaluasi keputusan 

lintas fungsi yang memungkinkan organisasi dapat mencapai tujuannya. 

     Menurut Wheelen Hunger (2003: 16) strategi perusahaan merupakan 

“Rumusan perencanaan yang komprehensif yang menyatakan tentang bagaimana 

perusahaan akan mencapai misi dan tujuannya”. 

     Menurut Bambang Hariadi (2003: 3) manajemen strategi adalah suatu proses 

yang dirancang secara sistematis oleh manajemen untuk merumuskan strategi, 

menjalankan strategi, dan mengevaluasi strategi dalam rangka menyediakan nilai-

nilai yang terbaik bagi seluruh pelanggan untuk mewujudkan visi organisasi.  

     Menurut Suyanto (2007: 10) manajemen strategi merupakan sekumpulan 

keputusan dan tindakan yang dirancang untuk mencapai sasaran perusahaan.  

     Dari beberapa definisi manajemen strategi diatas, dapat diketahui bahwa pada 

dasarnya manajemen strategi adalah gabungan pola pikir strategis dengan fungsi-
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fungsi manajemen. Keterkaitan fungsi-fungsi manajemen yang meliputi 

perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian dalam proses 

manajemen strategik, menunjukkan bahwa dalam pengambilan dan pelaksanaan 

keputusan maupun tindakan strategic membutuhkan penekanan dari peran serta 

seluruh organisasi. 

     Manajemen strategi merupakan suatu rangkaian proses pengambilan keputusan 

strategik yang meliputi kerangka perumusan (formulating), implementasi 

(implementing) serta evaluasi (evaluating). Proses manajemen strategik ini 

meliputi rencana-rencana jangka panjang maupun pendek untuk mencapai 

sasaran-sasaran yang telah ditetapkan.  

2.2. Pentingnya Manajemen Strategi 

     Pengertian Manajemen strategi menekankan pendekatan pada hubungan antara 

manajer dengan semua tingkatan organisasi dalam kegiatan perencanaan sampai 

implementasi yang tercermin dalam pengambilan keputusan. Penilaian yang tepat 

dapat mempengaruhi perumusan strategi yang dibuat serta memberikan arah yang 

jelas bagi kelancaran kegiatan operasional perusahaan, sehingga manajemen 

strategi sangat menentukan kelangsungan hidup perusahaan. 

Menurut Fred David (2006: 20) manfaat manajemen strategi adalah: 

1. Memungkinkan suatu organisasi untuk proaktif dalam membentuk 
masa depannya; memungkinkan perusahaan untuk memulai dan 
mempengaruhi (bukan hanya merespon terhadap) aktivitas-dengan 
demikian memiliki kontrol terhadap nasibnya. 

2. Membantu organisasi memformulasikan strategi yang lebih baik 
dengan menggunakan pendekatan yang lebih sistematik, logis, dan 
rasional untuk pilihan strategi.   
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     Menurut Pearce dan Robinson (2007:30) menjelaskan bahwa ada beberapa 

manfaat dari manajemen strategi yaitu: 

1. Kegiatan perumusan (formulasi) strategi memperkuat kemampuan 
perusahaan mencegah masalah. 

2. Keputusan strategi yang didasarkan pada kelompok mungkin sekali 
dihasilkan dari alternatif yang terbaik yang ada. 

3. Keterlibatan karyawan dalam perumusan strategi meningkatkan 
pemahaman mereka akan adanya hubungan produktivitas-imbalan di 
setiap rencana strategi dan, dengan demikian, mempertinggi motivasi 
mereka. 

4. Senjang dan tumpang tindih kegiatan diantara individu dan kelompok 
berkurang karena partisipasi dalam perumusan strategi memperjelas 
adanya perbedaan peran masing-masing. 

5. Penolakan terhadap perubahan berkurang. 
 

     Sedangkan menurut Bambang Hariadi (2003: 3) strategi manajemen dirancang 

untuk menjadi pegangan bagaimana seharusnya bisnis perusahaan dijalankan dan 

bagaimana pengambilan keputusan diambil diantara berbagai alternatif pilihan 

tindakan yang tersedia.  

     Dengan menggunakan manajemen strategi sebagai suatu kerangka kerja untuk 

menyelesaikan tiap-tiap masalah dalam organisasi, maka manajer diajak untuk 

berpikir lebih kreatif dan secara strategis. Pemecahan masalah dengan 

menghasilkan dan mempertimbangkan lebih banyak alternatif yang dibangun dari 

suatu analisis yang lebih teliti akan lebih menjanjikan suatu hasil yang 

menguntungkan. 

     Pengaplikasian manajemen strategi sebagai suatu kerangka kerja untuk 

menyelesaikan masalah yang dihadapi perusahaan, maka manajer diajak untuk 

berpikir secara strategis. Pemecahan masalah dengan menghasilkan dan 

mempertimbangkan lebih banyak alternatif penyelesaian masalah yang dibangun 

dari analisis yang teliti tentunya akan memberikan hasil yang menguntungkan. 
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Hal ini karena pihak manajemen akan mepertimbangkan prioritas-prioritas 

penyelesaian masalah dengan lebih efektif dan efesien. 

2.3.  Proses Manajemen Strategi 

     Keputusan dan tindakan yang diambil dalam manajemen strategi 

mencerminkan pengambilan keputusan dan tindakan secara strategik. Oleh karena 

itu didalam pengambilan keputusan dan tindakan strategik dibutuhkan peranan 

fungsional manajemen (pemasaran, keuangan, personalia, produksi) dan pimpinan 

perusahaan dalam menentukan rencana-rencana proses pengambilan keputusan. 

Rancangan rencana-rencana proses pengambilan keputusan dan tindakan strategik 

menurut Bambang Hariadi (2003: 4), antara lain meliputi: 

1. Menetapkan bisnis apa yang akan dijalankan perusahaan dan cita-cita 
atau harapan apa yang ingin dicapai pada masa depan. Langkah itu 
sebenarnya merupakan tahap pembentukan misi (the chosen track-
pilihan hidup) yang akan dijalankan perusahaan dalam rangka 
merealisasikan visi atau cita-cita perusahaan.  

2. Menerjemahkan visi dan misi ke dalam suatu tujuan strategis yang 
terukur dan berbagai target kinerja yang harus dicapai. 

3. Menyusun strategi yang tepat untuk mencapai tujuan dan target. Dalam 
penyusunan strategi diikuti pula dengan penetapan policy atau 
kebijaksanaan yang akan menjadi jembatan terhadap implementasi.  

4. Menjalankan (implementasi) strategi yang terpilih dan melakukan 
berbagai keputusan taktis dengan efisien dan efektif.  

5. Melakukan evaluasi terhadap kinerja dan jika perlu melakukan berbagai 
penyesuaian terhadap arah, tujuan, strategi, dan pelaksanaannya sesuai 
dengan situasi terbaru yang dihadapai perusahaan.  
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Model Manajemen Strategi Pearce and Robinson : 
 

Gambar 2.1 
Model Manajemen Strategi Pearce and Robinson 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Sumber : Pearce and Robinson, Manajemen Strategik, 2007 
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1. Menentukan misi dan tujuan. 

2. Mengembangkan profil perusahaan yang mencerminkan kondisi intern 

dan kapabilitasnya. 

3. Menilai lingkungan ekstern perusahaan. 

4. Menganalisis opsi perusahaan dengan mencocokkan sumber dayanya 

dan hubungan ekstern. 

5. Mengidentifikasi opsi yang paling dikehendaki dengan mengevaluasi 

setiap opsi yang ada berdasarkan misi perusahaan. 

6. Memilih seperangkat sasaran jangka panjang dan strategi umum yang 

akan mencapai pilihan yang dikehendaki. 

7. Mengembangkan sasaran tahunan dan strategi jangka pendek yang 

sesuai dengan sasaran jangka panjang dan strategi umum yang dipilih. 

8. Mengimplementasikan pilihan strategi. 

9. Mengevaluasi keberhasilan proses strategi. 
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Model Manajemen Strategi Fred R. David : 
 

Gambar 2.2 
Model Manajemen Strategi  Fred R. David 

Sumber: Fred R. David, Manajemen Strategis Konsep, 2006 
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manajemen strategi. Proses manajemen strategi pada dasarnya terdiri dari tiga 

komponen utama yaitu: 

1. Formulasi strategi. 

2. Implementasi strategi. 

3. Evaluasi strategi. 

Komponen utama tersebut masing-masing terdiri dari beberapa komponen. 

Adapun komponen-komponen tersebut antara lain: 

1. Perumusan misi perusahaan, dimana misi ini akan menggambarkan produk 

perusahaan serta sasaran konsumen. 

2. Analisa strategi eksternal yang meliputi lingkungan eksternal jauh, lingkungan 

industri, lingkungan eksternal dekat yang bertujuan untuk mengidentifikasi 

peluang dan ancaman. 

3. Analisa sumber daya perusahaan untuk mengidentifikasi kekuatan dan 

kelemahan yang ada pada perusahaan. 

4. Perumusan tujuan jangka panjang yang menunjukkan apa yang ingin dicapai 

perusahaan di masa yang akan datang. 

5. Mengidentifikasi beberapa alternatif strategi yang akan dijalankan perusahaan. 

6. Menganalisis dan memilih alternatif strategi. 

7. Mengimplementasikan strategi. 

8. Mengendalikan implementasi strategi. 
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      Proses manajemen strategik menurut J. David Hunger dan Thomas L. 

Wheelen (2003:9) terbentuk dalam suatu kerangka manajemen strategi yang 

terdiri dari empat tahap, yakni: 

1. Environmental Scanning; meliputi proses yang terdiri dari dua tahap, 

yakni: 

a) Analisis lingkungan eksternal yang terdiri atas lingkungan tugas dan 

lingkungan sosial perusahaan.  

b) Analisis lingkungan internal perusahaan yang terdiri dari struktur, 

budaya dan sumber daya perusahaan 

2. Strategic Formulation; terdiri dari perumusan misi, tujuan, pemilihan 

alternatif strategi, serta perumusan kebijakan. 

3. Strategic Implementation; terdiri dari perumusan program kerja, 

penganggaran dana, serta pelaksanaan prosedur-prosedur kerja. 

4. Strategic Evaluation and Control; berupa pengawasan dan penilaian 

terhadap kinerja atas pelaksanaan strategi yang telah dilakukan. 

Berikut ini gambar model manajemen strategi yang dibuat oleh J. David Hunger 

dan Thomas L. Wheelen, ditunjukkan pada Gambar 2.3 
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Gambar 2.3 
Model Manajemen Strategi  J. David Hunger dan Thomas L. Wheelen 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Sumber: J. David Hunger dan Thomas L. Wheelen, Manajemen Strategis, (2003:1) 
 

     Sedangkan proses manajemen strategi menurut Suyanto (2007: 10) terdiri dari 
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2.4.1. Penentuan Visi, Misi dan Tujuan 

1. Penetapan Visi dan Misi 

     Visi adalah cara pandang jauh kedepan kemana organisasi harus dibawa agar 

dapat eksis, antisipatif dan inovatif. Visi yang baik akan sangat membantu 

perusahaan dalam perancangan rencana strategi secara  keseluruhan, pengelolaan 

sumber daya, pengembangan indikator kinerja dan pengukuran kinerja. Menurut 

Suyanto (2007: 11) visi adalah tujuan unik perusahaan yang membedakan 

perusahaan tersebut dengan perusahaan lain yang sejenis dan mengidentifikasikan 

cakupan operasinya. Visi merupakan pernyataan atau rumusan umum yang luas 

dan bersifat tahan lama tentang keinginan atau tujuan perusahaan. Sedangkan misi 

merupakan operasionalisasi dari visi.  

     Perumusan visi yang baik penting bagi perusahaan karena dapat mencerminkan 

apa yang ingin dicapai perusahaan, memberikan arah dan fokus strategi yang 

jelas, menjadi perekat dan menyatukan berbagai gagasan strategik serta memiliki 

orientasi terhadap masa depan, untuk kemudian dijabarkan kedalam misi.  

     Menurut pendapat Kotler (2000: 12) yang dikutip oleh Tim Asistensi AKIP 

Lembaga Administrasi Negara, Misi adalah pernyataan tentang tujuan organisasi 

yang diwujudkan dalam produk dan pelayanan, kebutuhan yang dapat 

ditanggulangi kelompok masyarakat, nilai yang dapat diperoleh serta aspirasi dan 

cita-cita masa mendatang.  

2.    Penetapan Tujuan  

     Tujuan utamanya merupakan proses bagaimana perusahaan mampu bertahan 

dalam menghadapi lingkungan, dan pada selanjutnya adalah meningkatkan serta 

mencari peluang bagi investasi tambahan yang menguntungkan perusahaan. 
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Penetapan tujuan perusahaan berguna untuk mengarahkan serta memberikan 

panduan bagi perusahaan untuk melangkah lebih jauh, sehingga keputusan dalam 

penetapan tujuan harus bersifat terukur (measureable). 

2.4.2. Analisis Lingkungan Internal 

     Suyanto (2007: 14) memandang analisis lingkungan internal akan 

menghasilkan kekuatan dan kelemahan perusahaan. Analisis internal perusahaan 

dikenal juga dengan nama Analisis Profil Perusahaan. Analisis ini 

menggambarkan kekuatan perusahaan, baik dari segi kuantitas maupun kualitas 

pemasaran, sumberdaya manusia, sumberdaya fisik, operasi, keuangan, 

manajemen dan organisasi.  

     Sedangkan menurut Bambang Hariadi (2003: 7) analisis lingkungan internal 

adalah upaya manajemen perusahaan untuk mengenal dirinya sendiri, menyadari 

kekuatannya serta memahami berbagai kelemahannya.  

     Menurut pendapat Pearce dan Robinson (2007: 229) tentang definisi analisis 

lingkungan internal adalah: “Pengertian mengenai pemikiran pencocokan 

kekuatan dan kelemahan intern perusahaan dengan peluang dan ancaman yang 

terdapat dalam perusahaan”. Pearce dan  Robinson (2007: 234) membuat model 

tahapan perusahaan untuk mengembangkan profil perusahaan. Profil perusahaan 

menggambarkan kuantitas dan kualitas sumberdaya keuangan, manusia dan fisik 

perusahaan. Dalam mengembangkan profil perusahaan ada empat tahap yaitu: 

1. Manajer menelaah aspek-aspek kunci dari operasi perusahaan, membidik 

bidang-bidang kunci untuk penilaian lebih lanjut. Bidang tersebut adalah 

bidang yang dipandang penting bagi arah strategi perusahaan. Karenanya, 
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bidang-bidang ini dinamakan faktor-faktor strategik intern (strategic 

internal factors). 

2. Manajer mengevaluasi keadaan perusahaan dalam faktor-faktor ini dengan 

membandingkan kondisi mereka sekarang dengan kondisi yang lalu. 

3. Manajer mencari pembanding yang terkait dengan kondisi pasar-industri 

atau produk-pasar agar dapat secara lebih akurat menentukan apakah 

kondisi suatu faktor strategi internal merupakan kekuatan atau kelemahan. 

4. Profil perusahaan yang telah dihasilkan dari langkah-langkah sebelumnya 

menjadi masukan bagi proses manajemen strategi. 

     Tahapan dalam mengembangkan profil perusahaan digambarkan pada gambar 

2.4 dibawah ini yang terdiri dari empat langkah : 
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Gambar 2.4 

Langkah-Langkah Dalam Mengembangkan Profil Perusahaan 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      

Sumber : John A. Pearce II dan R.B Robinson, Jr. Manajemen Strategik. (2007: 235). 
Menurut Pearce dan Robinson (2007: 238) faktor kunci internal suatu perusahaan  

dilihat dari ancangan fungsional perusahaan adalah: 

Identifikasi faktor-faktor 
strategik intern dan kegiatan 

yang penting

Bagaimana faktor-faktor dan kegiatan-
kegiatan ini dibandingkan dengan informasi 

historis dan standar keunggulan intern? 

Baik Tidak baik 

Kekuatan yang 
mungkin 

Kelemahan yang 
mungkin 

Bagaimana kekuatan dan kelemahan ini 
dibandingkan dengan masalah-masalah pokok di 
tahap-tahap evolusi produk/pasar yang relevan? 

Bagaimana kekuatan dan kelemahan ini 
dibandingkan dengan kapabilitas dan sumber 

daya para pesaing kunci? 

Bagaimana kekuatan dan kelemahan ini 
dibandingkan dengan persyaratan sukses kunci 

dalam industri/sektor pasar yang digarap? 

  Memiliki            Keahlian yang          Keahlian yang 
Keunggulan             dibutuhkan    dibutuhkan tidak ada
 
 
Keunggulan  Persyaratan             Kerentanan 
  bersaing  bisnis pokok      utama 

Profil perusahaan menjadi dasar formulasi strategi Langkah 4 

Langkah 3 

Langkah 2 

Langkah 1 
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1. Pemasaran 

2. Keuangan dan Akunting 

3. Produksi, Operasi, Teknik 

4. Personalia 

5. Manajemen Mutu 

6. Sistem Informasi. 

7. Organisasi dan Manajemen Umum 

Faktor-faktor kunci inilah yang dijadikan acuan untuk dilakukan analisis untuk 

mengetahui kekuatan dan kelemahan yang dimiliki oleh perusahaan. 

     Menurut J. David Hunger dan Thomas L. Wheelen (2003:160) “Manajer 

strategis dapat mengamati dan menganalisis variabel internal dengan 

menggunakan salah satu atau kombinasi dari tiga pendekatan ini: 

1. Analisis PIMS (Profit Impact of Market Stategy). Analisis dengan 

pendekatan ini menggunakan data dari pasar tentang faktor internal yang 

mempengaruhi keberhasilan suatu perusahaan. 

2. Analisis Rantai Nilai. Sebagaimana dikemukakan oleh M.E Porter adalah 

salah satu cara untuk menguji sifat dan tingkat sinergi, apabila ada, diantara 

kegiatan-kegiatan internal perusahaan. 

3. Analisis Fungsional. Cara ini merupakan yang paling sederhana dimana 

analisis dilakukan dengan asumsi bahwa keahlian dan sumber daya 

perusahaan dapat diatur ke dalam profil kompetensi sesuai dengan fungsi 

bisnis seperti pemasaran, keuangan, penelitian dan pengembangan, dan 

operasi. 
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2.4.3.  Analisis Lingkungan Eksternal 

    Tujuan audit eksternal adalah untuk mengembangkan daftar yang terbatas 

tentang peluang yang dapat memberi manfaat dan ancaman yang harus dihindari. 

Seperti dijelaskan oleh istilah “terbatas”, audit eksternal tidak ditujukan untuk 

mengembangkan daftar yang sangat panjang tentang semua faktor yang mungkin 

mempengaruhi suatu bisnis; sebaliknya, ditujukan untuk mengidentifikasi 

variabel kunci yang menawarkan respons yang dapat dijalankan. Perusahaan 

harus dapat merespons secara  agresif atau defensif terhadap faktor-faktor 

tersebut dan memformulasikan strategi yang mengambil keuntungan dari peluang 

eksternal atau yang meminimalkan pengaruh dari ancaman potensial (Fred David, 

2006: 104).     

     Menurut J. David Hunger dan Thomas L. Wheelen (2003: 9):  

“lingkungan eksternal terdiri dari variabel-variabel (kesempatan dan 
ancaman) yang berada di luar organisasi dan tidak secara khusus ada 
dalam pengendalian jangka pendek dari manajemen puncak. Variabel-
variabel tersebut membentuk keadaan dalam organisasi dimana 
organisasi ini hidup. Lingkungan eksternal memiliki dua bagian: 
lingkungan kerja dan lingkungan sosial”  

 

Lingkungan kerja terdiri dari elemen-elemen atau kelompok yang secara langsung 

berpengaruh atau dipengaruhi oleh operasi-operasi utama organisasi. Beberapa 

elemen tersebut adalah pemegang saham, pemerintah, pemasok, pelanggan, 

pesaing. Sedangkan lingkungan sosial terdiri dari kekuatan umum yang kekuatan 

tersebut tidak berhubungan langsung dengan aktifitas jangka pendek organisasi 

tetapi dapat dan sering mempengaruhi keputusan jangka panjang. Lingkungan 

sosial terdiri dari kekuatan ekonomi, sosiokultural, teknologi dan politik-hukum 

yang berhubungan dengan lingkungan perusahaan.  
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Gambar 2.5 
Pengamatan Lingkungan Eksternal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sumber : J. David Hunger dan Thomas L. Wheelen , Manajemen Strategis, (2003:121) 
 
 

     Sedangkan  menurut John A. Pearce II dan R.B Robinson, Jr. (2007: 93) “Ada 

banyak faktor ekstern yang mempengaruhi arah dan tindakan suatu perusahaan 

dan, akhirnya, struktur organisasi dan proses internalnya. Faktor lingkungan 

eksternal dibagi menjadi tiga subkategori yang saling berkaitan: faktor dalam 

lingkungan jauh (remote), faktor dalam lingkungan industri, dan faktor dalam 

lingkungan operasional. 
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Gambar 2.6 
Lingkungan Eksternal Perusahaan 
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♦ PESAING 

♦ KREDITOR 
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Lingkungan jauh terdiri dari faktor-faktor yang bersumber dari luar, 

biasanya tidak berhubungan dengan situasi operasional suatu perusahaan tertentu. 

Lingkungan ini memberi peluang, ancaman, dan kendala bagi perusahaan, tetapi 

Sumber: John A. Pearce II dan R.B Robinson, Jr.  Manajemen Strategik. (2007:94). 
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suatu perusahaan jarang sekali mempunyai pengaruh berarti terhadap lingkungan 

ini. Lingkungan jauh ini meliputi: 

1.  Ekonomi 

   Faktor ekonomi berkaitan dengan sifat dan arah sistem ekonomi tempat suatu  

perusahaan beroperasi. Karena pola konsumsi dipengaruhi oleh kesejahteraan 

relative berbagai segmen pasar, dalam perencanaan strateginya setiap 

perusahaan harus mempertimbangkan kecenderungan ekonomi di segmen-

segmen yang mempengaruhi indutrinya. 

2.  Sosial 

      Kekuatan sosial bersifat dinamis dan selalu berubah sebagai akibat 

upayaorang untuk memuaskan keinginan dan kebutuhan mereka melalui 

pengendalian dan penyesuaian diri terhadap faktor-faktor lingkungan. 

Menerjemahkan perubahan sosial ke dalam ramalan mengenai dampak-

dampak terhadap bisnis merupakan proses yang sukar. Namun perkiraan 

dampak dari perubahan seperti perubahan geografis dalam populasi dan 

perubahan nilai kerja, standar etika dapat membantu perusahaan dalam 

usahanya untuk tetap berjaya. 

3.  Faktor Politik.  

 Arah dan stabilitas politik merupakan pertimbangan penting untuk para 

manajer dalam merumuskan strategi perusahaan. Faktor-faktor politik 

menentukan parameter legal dan regulasi yang membatasi operasi perusahaan. 

Karena itu, perusahaan harus mampu meramalkan perubahan keputusan 

politik dalam lingkungan bisnis. 
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4.  Faktor Teknologi.  

 Perubahan teknologi membantu perusahaan untuk menghindari keusangan 

dan mendorong inovasi, perusahaan harus mewaspadai perubahan teknologi 

yang mungkin mempengaruhi industrinya. Kunci peramalan kemajuan 

teknologi yang bermanfaat terletak pada dugaan yang akurat mengenai 

kemampuan teknologi masa depan dan dampak yang mungkin. 

5.  Faktor Ekologi. 

Ekologi mengacu pada hubungan antara manusia dan mahluk hidup lainnya 

dengan udara, tanah, dan air yang mendukung kehidupan mereka. Ancaman 

terhadap ekologi, bisnis sekarang memikul tanggung jawab untuk meniadakan 

hasil samping beracun dari proses manufaktur mereka dan untuk 

membersihkan kembali lingkungan yang telah tercemar akibat ulah 

sebulumnya. Oleh karena itu, untuk menjaga agar beban biaya pengendalian 

eekologi dapat terkurangi, maka diperlukan perencanaan tentang pemeliharaan 

ekologi dalam lingkungan operasional bisnis. 

     Faktor kedua dalam lingkungan eksternal adalah lingkungan industri. Konsep 

lingkungan industri masuk dalam pemikiran strategi dan perencanaan usaha 

didasari oleh konsep dari Michael E. Porter tentang lima kekuatan yang 

mempengaruhi persaingan dalam industri. Lingkungan industri meliputi lima 

kekuatan berikut ini: 

1. Pendatang Baru 

Pendatang baru dapat menjadi ancaman bagi perusahaan karena mereka 

membawa kapasitas produksi tambahan, sumber daya yang lebih baik dan 

keinginan kuat untuk memperoleh pangsa pasar yang lebih besar. Terlebih 



 45

lagi apabila jumlah permintaan tetap, maka perusahaan yang sudah ada dapat 

terdesak oleh munculnya para pendatang baru tersebut. Kemungkinan 

masuknya perusahaan baru kedalam suatu industri dipengaruhi oleh hambatan 

masuk (entry barrier) yang terbentuk dari skala ekonomi, diferensiasi produk, 

kebutuhan modal, biaya perpindahan, akses ke saluran distribusi, dan 

peraturan pemerintah.  

2. Kekuatan Tawar-Menawar Pemasok 

Pemasok dapat memanfaatkan kekuatan tawar-menawarnya atas para anggota 

industri dengan menaikkan harga atau menurunkan kualitas barang dan jasa 

yang dijualnya. Pemasok yang kuat, karenanya, dapat menekan 

kemampulabaan suatu industri yang tidak dapat mengimbangi kenaikan biaya 

dengan menaikkan harganya sendiri. 

3. Produk dan Jasa Substitusi 

Penetapan batas harga tertinggi akan membatasi potensi produk atau jasa 

substitusi suatu industri. Jika industri tidak mampu meningkatkan kualitas 

produk atau mendefinsikannya, laba dan pertumbuhan industri dapat 

terancam. Produk dan jasa substitusi tidak hanya membatasi laba dalam masa-

masa normal melainkan juga mengurangi laba maksimal yang dapat diraih 

industri dalam masa keemasan. 

4. Kekuatan Tawar-Menawar Pembeli 

Pembeli memiliki kemampuan untuk menekan harga, menuntut kualitas lebih 

tinggi atau layanan lebih banyak, dan mengadu domba sesama anggota 

industri. Pembeli cenderung lebih peka harga jika mereka membeli produk 
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yang tidak terdiferensiasi, relatif lebih mahal terhadap penghasilan mereka, 

dan jika kualitas tidak terlalu penting bagi mereka. 

5. Persaingan Di Antara Para Anggota Industri 

Persaingan sesama perusahaan dalam industri akan berpengaruh pada 

penentuan strategi positioning perusahaan. Dalam situasi persaingan monopoli 

dan oligopoli, perusahaan mempunyai kemampuan mempengaruhi pasar, 

sedangkan dalam situasi persaingan sempurna, perusahaan akan cenderung 

menjadi follower termasuk dalam hal kebijakan harga. Hal-hal yang 

mempengaruhi tingkat persaingan antara lain jumlah kompetitor, tingkat 

pertumbuhan industri, karakteristik produk, biaya tetap yang besar, kapasitas 

dan hambatan keluar 

Gambar 2.7 
Kekuatan-Kekuatan Yang Mempengaruhi Persaingan Industri 
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Sumber : J. David Hunger dan Thomas L. Wheelen , Manajemen Strategis, 2003:12 
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     Lingkungan operasional terdiri dari faktor-faktor dalam situasi persaingan yang 

mempengaruhi keberhasilan suatu perusahaan mendapatkan sumber daya yang 

dibutuhkan atau dalam memasarkan produk dan jasanya secara menguntungkan. 

Faktor-faktor tersebut adalah : 

1. Posisi Bersaing. 

 Menilai posisi bersaing dapat meningkatkan kesempatan untuk merancang 

strategi yang mengoptimalkan peluang yang muncul dari lingkungan. 

2. Profil Pelanggan.  

Mengetahui profil pelanggan dan calon pelanggan dapat digunakan untuk 

merencanakan operasi strategi, untuk mengantisipasi perubahan pasar, dan 

untuk merelokasi sumber daya untuk mendukung perubahan pola permintaan. 

3. Pemasok. 

 Hubungan yang dapat diandalkan antara suatu perusahaan dengan 

pemasoknya sangat penting bagi kelangsungan hidup dan pertumbuhan jangka 

panjang perusahaan. 

4. Kreditor. 

 Penilaian yang akurat atas kreditor sangat penting untuk evaluasi lingkungan 

operasional perusahaan. 

5. Sumber Daya Manusia.  

Kemampuan perusahaan untuk menarik dan mempertahankan karyawan yang 

berkemampuan sangat penting bagi keberhasilan suatu perusahaan. 

     Analisis lingkungan eksternal akan menghasilkan peluang dan ancaman 

perusahaan. Lingkungan eksternal persahaan terdiri dari tiga perangkat faktor, 

yaitu lingkungan jauh, lingkungan industri dan lingkungan operasional (Suyanto, 
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2007: 12). Ketiga faktor tersebut memunculkan peluang dan ancaman dalam 

memasarkan produk secara menguntungkan.  

2.4.4.  Penentuan Strategi  

     Analisa lingkungan eksternal dan internal tersebut  akan menghasilkan 

alternatif strategi, berikut rekomendasi strategi yang seharusnya dilaksanakan oleh 

perusahaan melalui beberapa alat analisa strategi yang tersedia..   

1. Penentuan Strategi menurut Fred R. David. 

     Fred R. David berpendapat bahwa proses penentuan strategi melalui tiga tahap 

(stage) dengan bermacam alat analisis di tiap-tiap stagenya. Tahap pertama 

disebut sebagai the input stage. Dalam tahap ini dilakukan identifikasi terhadap 

faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhi perusahaan. Faktor-faktor  

lingkungan internal dianalisa melalui IFE (Internal Factor Evaluation) Matrixs 

dan CP (Competitive Profile) Matrixs, adapun faktor-faktor lingkungan eksternal 

dianalisa melalui EFE (Eksternal Matrixs Evaluation). 

     Tahap kedua adalah matching stage. Dalam tahapan ini, hasil analisa 

lingkungan baik internal maupun eksternal yang didapatkan baik dari  input stage 

maupun langsung dari matching stage akan dipadukan dalam satu alat analisa 

yang pada akhirnya akan memberikan rekomendasi kepada perushaan untuk 

menggunakan strategi tertentu. Alat analisa yang dapat digunakan dalam the 

matching stage meliputi TOWS/ SWOT Matrix, SPACE Matrix, BCG Matrix, IE 

Matrix dan Grand Strategy Matrix.  

     Tahap terakhir dari penentuan strategi menurut Fred R. David adalah Decision 

Stage. Matriks yang biasa digunakan dalam tahap ini adalah Quantitative 

Strategic Planning (QSP) Matrix. Dalam QSP Matrix ditunjukkan strategi-strategi 
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alternatif yang telah direkomendasikan oleh beberapa alat analisa pada matching 

stage, untuk kemudian dipilih strategi apa yang paling sesuai dan menjadi 

prioritas bagi perusahaan dengan selalu mempertimbangkan analisa lingkungan 

baik internal maupun eksternal yang diperoleh dari input stage 

 

Gambar 2.8 
Tahap Penentuan Strategi 

Menurut Fred R. David 
       

 

 

 

 

 

  

 

 
Sumber : Husein Umar, Strategic Management in Action, 2002 

 
Menurut Fred R. David (2006: 230) ada empat jenis strategi generik yaitu: 
 

• Strategi Integrasi Vertikal ( Vertical Integration Strategy ) 

                  Strategi integrasi memiliki tiga jenis strategi utama, yaitu: 

1. Strategi Integrasi ke Depan ( Forward Integration Strategy ) 

Strategi ini menghendaki agar perusahaan mempunyai kemampuan 

yang besar terhadap pengendalian para distributor atau pengecer 

mereka, bila perlu dengan memilikinya. Hal ini dapat dilakukan bila 

perusahaan mendapatkan banyak masalah dengan pendistribusian 
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barang/jasa mereka, sehingga mengganggu stabilitas produksi, 

padahal, perusahaan mampu untuk mengolah pendistribusian 

dimaksud dengan sumber daya yang dimiliki. Alasan lain, bisnis di 

sektor distribusi yang dimaksud, misalnya memiliki prospek yang baik 

untuk dimasuki. 

            2.    Strategi Integrasi ke Belakang ( Backward Integration Strategy ) 

Merupakan strategi perusahaan agar pengawasan terhadap bahan baku 

dapat lebih ditingkatkan, apalagi para pemasok sudah dinilai tidak 

menguntungkan perusahaan. Tujuan strategi ini adalah untuk 

mendapatkan kepemilikan dan/atau meningkatkan pengendalian bagi 

para pemasok. 

• Strategi Integrasi Horizontal ( Horizontal Integration Strategy ) 

     Strategi ini dimaksudkan agar perusahaan meningkatkan pengawasan 

terhadap para pesaing perusahaan walau harus dengan memilikinya. 

Banyak perusahaan dewasa ini menggunakannya sebagai strategi 

pertumbuhan. Jadi, tujuan strategi ini adalah untuk mendapatkan 

kepemilikan dan/atau meningkatkan pengendalian para pesaing.  

• Strategi Intensif ( Intensive Strategy ) 

     Ada tiga bentuk strategi utama, yaitu: 

1.    Strategi  Penetrasi Pasar ( Market Penetration Strategy ) 

Strategi ini berusaha meningkatkan market share suatu produk atau      

jasa melalui usaha pemasaran yang lebih besar. Jadi, tujuan strategi ini 

adalah untuk meningkatkan pangsa pasar dengan usaha pemasaran 

yang maksimal. 
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            2.    Strategi  Pengembangan Pasar ( Market Development Strategy ) 

Bertujuan untuk memperkenalkan produk-produk atau jasa yang ada 

sekarang ke daerah-daerah yang secara geografis merupakan daerah 

baru. Jadi, tujuan strategi ini adalah untuk memperbesar pangsa pasar. 

            3.    Strategi  Pengembangan Produk (Product Development Strategy) 

Merupakan strategi yang bertujuan agar perusahaan dapat 

meningkatkan penjualan dengan cara memodifikasi dan meningkatkan 

produk/jasa yang ada sekarang. Strategi ini memerlukan penelitian 

yang luas dan tajam serta membutuhkan biaya yang cukup besar. Jadi, 

tujuan strategi ini adalah untuk memperbaiki dan/atau 

mengembangkan produk yang sudah ada. 

• Strategi Diversifikasi ( Diversification Strategy ) 

                   Ada tiga bentuk strategi utama untuk kelompok strategi ini, yaitu: 

            1.    Strategi Diversifikasi Konsentrik (ConcentricDiversification Strategy) 

Dapat dilaksanakan dengan  menambah produk atau jasa yang baru   

tetapi masih saling berhubungan. Tujuan strategi ini adalah membuat 

produk baru yang berhubungan untuk pasar yang sama. Hal ini 

berlaku untuk industri yang pertumbuhannya lambat. 

              2. Strategi Diversifikasi Konglomerat ( Conglomerate Diversification  

Stategy ) 

Strategi dengan menambahkan produk/jasa yang tidak saling 

berhubungan. Hal ini dapat dilakukan jika industri mengalami 

kejenuhan, ada peluang untuk memiliki bisnis yang tidak berkaitan 
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yang masih berkembang baik, serta memiliki sumber daya untuk 

memasuki industri baru tersebut.  

3.   Strategi Diversifikasi Horizontal ( Horizontal Diversification Stategy ) 

Dilakukan dengan menambahkan produk dan jasa pelayanan yang 

baru, tetapi tidak saling berhubungan untuk ditawarkan pada 

konsumen yang ada sekarang. Dapat dilakukan bila produk baru dapat 

mendukung produk lama, persaingan pada produk lama berjalan ketat 

dan dalam tahapan mature, distribusi produk baru kepada pelanggan 

lancar, dan pada tingkat yang lebih dalam adalah bahwa musim 

penjualan dari kedua produk relatif beda. 

• Strategi Defensif ( Defensive Strategy ) 

      Ada tiga jenis strategi utama yaitu : 

1.   Strategi Rasionalisasi Biaya ( Retrechment Strategy ) 

Merestrukturisasi dengan cara mengurangi biaya dan aset agar bisa 

meningkatkan penjualan dan keuntungan.  

2.   Strategi Divestasi ( Divesture Strategy ) 

Menjual satu divisi atau bagian dari perusahaan. Sering digunakan  

dalam rangka penambahan modal dari suatu rencana investasi atau 

untuk menindaklanjuti strategi akuisisi yang telah diputuskan untuk 

proses selanjutnya. Dapat dilakukan jika suatu unit bisnis sudah tidak 

dapat dipertahankan keberadaannya. 

3.   Strategi Likuidasi ( Liquidation Strategy ) 

Menjual seluruh asset perusahaan yang dapat dihitung nilainya. 

Merupakan sebuah pengakuan dari sebuah kegagalan. 
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     Peran strategi umum dalam suatu organisasi  memang sangat penting karena 

hal tersebut sangat diperlukan untuk mencapai sasaran jangka panjang. Menurut 

Pearce dan Robinson (2007: 291), strategi umum atau yang dikenal dengan Grand 

Strategy sering disebut dengan strategi induk (master) atau strategi bisnis 

(business) memberikan arah bagi tindakan-tindakan strategik yang harus 

dilakukan oleh suatu organisasi. Strategi Umum merupakan dasar bagi tindakan 

terkoordinasi dan berkesinambungan yang diarahkan untuk mencapai sasaran 

bisnis jangka panjang. 

2. Strategi Keunggulan Bersaing menurut Michael E. Porter 

     Menurut Porter penentuan strategi cenderung menitikberatkan pada 

keunggulan bersaing perusahaan. Strategi bersaing perusahaan merupakan 

langkah-langkah strategis yang terencana maupun tidak terencana untuk dapat 

memiliki keunggulan bersaing sehingga dapat menarik perhatian konsumen, 

memperkuat posisi dalam pasar, dan bertahan terhadap tekanan persaingan. 

Keunggulan bersaing dalam pasar akan memudahkan perusahaan untuk meraih 

keuntungan lebih besar daripada pesaing dan memberikan kesempatan hidup lebih 

lama dalam persaingan.  

     Strategi bersaing lebih sempit daripada strategi bisnis. Strategi bisnis tidak 

hanya semata berkaitan dengan bagaimana bersaing dengan lawan bisnis ataupun 

kekuatan-kekuatan dalam pasar, melainkan juga mencakup strategi dalam fungsi –

fungsi yang dijalankan perusahaan, dan bagaimana respon manajemen terhadap 

perubahan kondisi industri yang menyangkut banyak hal (tidak semata hanya 

persaingan saja). Sementara itu, strategi bersaing hanya fokus pada rencana 

tindakan manajemen untuk bersaing dengan sukses dan memberikan nilai yang 
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sangat bagus pada konsumen. Strategi bersaing dapat dikelompokkan menjadi 

seperti berikut: 

a. Keunggulan biaya 

      Dalam strategi keunggulan biaya, perusahaan berusaha menawarkan barang 

yang dijual dengan harga yang lebih rendah dibanding yang sejenis yang berada 

dalam satu kelompok industri tertentu. Untuk keperluan itu, perusahaan harus 

mampu menghasilkan barang dengan tingkat biaya yang amat rendah, paling 

rendah dibanding barang sejenis yang menjadi pesaing. 

     Untuk menerapkan strategi keunggulan biaya, ada beberapa persyaratan yang 

harus dipenuhi oleh perusahaan, diantaranya: 

1. Perusahaan dituntut menguasai pangsa pasar yang relatif besar dan  

memiliki keunggulan bersaing pada efisiensi biaya. 

2. Perusahan juga dituntut mampu menciptakan desain barang yang  mudah 

dikerjakan tanpa memperhatikan pada karakteristik barang pada tingkatan 

yang lebih tinggi. 

3. Kebutuhan adanya investasi modal yang besar untuk memperoleh 

keunggulan teknologi produksi. 

4. Perusahaan dituntut memiliki persyaratan organisasional yang ketat. 

     Adapun resiko yang mungkin dihadapi oleh perusahaan yang mengadopsi 

strategi ini adalah: 

1. Strategi tersebut amat rentan terhadap perubahan teknologi. 

2. Strategi keunggulan biaya juga kurang efektif diterapkan jika 

konsumen tidak lagi sensitif terhadap harga. 
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3. Strategi keunggulan biaya bisa membawa akibat negatif pada 

rendahnya perhatian perusahaan pada aspek manajemen lain 

selain biaya dan harga. 

4. Efektifitas strategi keunggulan biaya juga berkurang jika 

tingkat inflasi tinggi karena perusahaan tidak mampu 

menghindar dari peningkatan biaya yang cenderung lebih cepat 

dibanding dengan kemungkinan peningkatan harga barang 

yang dapat ditawarkan oleh perusahaan. 

 b. Diferensiasi 

      Dalam strategi ini, perusahaan berusaha memproduksi dan memasarkan barang 

dengan karakteristik tertentu yang khas yang pada akhirnya mengakibatkan 

barang tersebut dianggap unik dan bahkan eksklusif oleh konsumen. Manajemen 

memiliki banyak pilihan pendekatan dan teknik dalam menerapkan strategi 

diferensiasi ini, antara lain melalui rasa, desain, citra dan prestis, reputasi, 

teknologi, pelayanan konsumen, jaringan distribusi, ketersediaan suku cadang, 

kualitas dan keragaman jenis barang. Jika strategi ini berhasil, biasanya 

perusahaan mampu mempraktekkan kebijaksanaan harga premium. 

     Namun demikian, ini tidak berarti bahwa penerapan strategi diferensiasi tanpa 

mengandung resiko. Beberapa diantara resiko tersebut adalah: 

1. Pembeli tidak melihat keunikan yang signifikan pada barang tersebut, dimana 

strategi diferensiasi amat dengan mudah dapat ditandingi oleh strategi harga 

murah. 
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2. Strategi diferensiasi juga tidak hendak menghasilkan keuntungan yang 

optimum jika imitasi terhadap barang tersebut dapat dengan mudah dan cepat 

dilakukan. 

3. Kecilnya pangsa pasar yang dikuasai akibat karakteristik atau keunikan 

barang dan tingginya harga barang yang ditawarkan. 

4. Strategi diferensiasi tidak mudah diterapkan jika perbedaan antara harga 

premium yang ditawarkan dengan harga barang pesaing yang menggunakan 

strategi keunggulan biaya terendah terlampau jauh. 

 c. Fokus 

     Strategi fokus berusaha memusatkan perhatian perusahaan untuk melayani satu 

segmen pasar tertentu saja. Strategi fokus dimulai dengan jalan memilih satu 

ceruk pasar (market niche) tertentu yang memiliki preferensi kebutuhan barang 

yang khas. 

     Keunggulan bersaing perusahaan dalam melayani ceruk pasar tersebut dapat 

dibangun dengan cara menjual barang dengan harga yang lebih rendah dibanding 

pesaing (cost focus). Disamping itu, perusahaan juga dapat membangun 

keunggulan bersaing berdasarkan kemampuannya untuk mendiferensiasikan 

barang yang ditawarkan kepada segmen pasar yang dipilih (differentiation focus). 

Namun resiko penerapan strategi ini adalah: 

1. Perubahan selera ceruk pasar yang dituju dan mengarah pada kecenderungan 

selera umum yang berlaku pada pasar secara keseluruhan. 

2. Pesaing mampu menemukan strategi memasuki segmen pasar yang 

sebelumnya hanya menjadi sasaran perusahaan yang menerapkan strategi 

fokus. 
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3. Daya tarik memasuki ceruk pasar tertentu menjadi semakin besar, yang 

ujungnya mengundang masuknya pesaing. 

3.  Penentuan Strategi menurut Pearce and Robinson 

     Menurut Pearce and Robinson (2007: 289) terdapat empat belas strategi umum 

yaitu:  

1. Pertumbuhan terkonsentrasi 

                      Memusatkan perhatian pada satu kombinasi produk dan pasar 

tertentu. Merupakan strategi perusahaan yang mengarahkan sumber dayanya 

untuk mencapai pertumbuhan yang menguntungkan hanya pada satu produk, 

di satu pasar dan dengan satu teknologi yang dominan. 

2.   Pengembangan pasar 

Memasarkan produk lama, hanya sedikit modifikasi kepada pelanggan di 

wilayah-wilayah pasar terkait dengan menambah saluran distribusi atau isi 

iklan atau promosi.   

3.    Pengembangan produk 

             Memodifikasi dengan cukup besar atas produk lama atau penciptaan    produk 

baru yang masih berkaitan yang dapat dipasarkan pada pelanggan lama 

melalui saluran yang sudah ada.   

4.   Inovasi 

Menciptakan suatu daur hidup produk baru dan karenanya membuat produk 

lama yang serupa menjadi usang. 

5.  Integrasi horizontal 

Akuisisi satu atau beberapa perusahaan sejenis yang beroperasi pada tingkat 

rangkaian produk-pemasaran yang sama (merger usaha-usaha yang bersaing).  
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6.  Integrasi vertikal 

     Akuisisi atau merger usaha pemasok atau pelanggan. 

7.  Diversifikasi Konsentrik 

Akuisisi bisnis yang terkait dengan perusahaan pengakuisisi dari segi 

teknologi, pasar, atau produk. Bisnis baru yang dipilih mempunyai kesesuaian 

yang tinggi dengan bisnis lama perusahaan. 

8.    Diversifikasi Konglomerat 

      Mengakuisisi suatu bisnis karena bisnis ini memberikan peluang investasi    

yang paling menarik, didasarkan pada pertimbangan laba  

9. Berbenah diri (turnaround) 

      Dimulai melalui salah satu dari dua bentuk penghematan, yaitu: reduksi biaya   

      dan reduksi asset 

10.  Divestasi 

Penjualan suatu perusahaan atau komponen utama perusahaan kepada pihak 

lain. 

11.  Likuidasi 

 Menjual seluruh asset perusahaan atau dengan kata lain menutup sebuah    

 Perusahaan.  

12.  Joint venture 

 Dua atau lebih perusahaan bekerja sama membentuk suatu perusahaan baru  

 yang terpisah dari kedua induknya. Usaha patungan meluaskan hubungan 

pemasok–konsumen dan memberikan manfaat strategic bagi kedua mitra. 

13.  Aliansi 

       Perusahaan yang terlibat tidak saling memiliki saham di perusahaan mitranya. 
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14.   Konsorsium 

  Keterhubungan raksasa yang saling terkait antara bisnis – bisnis dalam suatu   

   Industri.                                             

2.5. Alat–Alat Analisis Perencanaan Strategi 

2.5.1.  Analisis EFE (Eksternal Factor Evaluation) 

     Analisis EFE merupakan analisis terhadap faktor-faktor lingkungan eksternal 

perusahaan yang dapat berpengaruh baik secara langsung maupun tidak langsung, 

yaitu: faktor ekonomi, faktor politik, faktor budaya, faktor teknologi, faktor 

demografi, dan faktor ekologi. Dengan dilakukannya analisis EFE, maka akan 

dilakukan analisa menyeluruh terhadap setiap faktor lingkungan eksternal yang 

berpengaruh bagi perusahaan. 

2.5.2.  Analisis IFE (Internal Faktor Evaluation) 

     Selain melakukan analisis terhadap berbagai peluang dan ancaman, perusahaan 

harus juga melakukan analisis terhadap kelemahan dan kekuatan yang dimiliki 

dari faktor internal yang teridentifikasi, yang memiliki pengaruh secara langsung 

terhadap strategi perusahaan.  

     Analisis dilakukan dengan menggunakan matriks IFE sehingga akan dilakukan 

analisa terhadap setiap faktor lingkungan internal yang berpengaruh bagi 

perusahaan. Data dan informasi aspek internal perusahaan didapatkan dari 

beberapa fungsional perusahaan, misalnya dari aspek manajemen, keuangan, 

personalia, pemasaran, sistem informasi, dan produksi atau operasi. 

2.5.3.  Analisis TOWS 

     Matriks TOWS dapat menggambarkan secara lebih jelas bagaimana interaksi 

antara kekuatan dan kelemahan terhadap peluang dan ancaman yang dihadapi oleh 
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perusahaan. faktor-faktor kekuatan dan kelemahan didapat dari key success 

factors analisa IFE sedangkan faktor-faktor peluang dan ancaman didapat dari 

analisa EFE. Matriks ini menghasilkan empat sel kemungkinan alternatif strategi, 

yang dijabarkan sebagai berikut: 

a) Strategi SO 

Strategi ini dipilih berdasarkan pemikiran bahwa dengan memanfaatkan 

seluruh kekuatan untuk merebut dan memanfaatkan peluang sebesar-besarnya. 

 

b) Strategi ST 

Strategi ini menggunakan kekuatan yang dimiliki perusahan untuk mengatasi 

ancaman. 

c) Strategi WO 

Strategi ini diterapkan berdasarkan pemanfaatan peluang yang ada dengan 

cara meminimalkan kelemahan yang ada. 

d) Strategi WT 

Strategi ini didasarkan pada kegiatan yang bersifat defensive dan berusaha 

meminimalkan kelemahan yang ada serta menghindari ancaman. 

2.5.4.  Analisis Matriks Internal-Eksternal 

     Parameter yang digunakan dalam analisis matriks internal eksternal menurut 

Rangkuti (2002:42) meliputi parameter kekuatan internal perusahaan dan 

pengaruh eksternal yang dihadapi. Tujuan penggunaan model ini adalah untuk 

memperoleh strategi bisnis di tingkat korporat yang lebih detail. Strategi ini pada 

dasarnya dibagi menjadi enam strategi dasar, antara lain: 
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1. Strategi Pertumbuhan (Growth Strategy) 

Strategi ini didesain untuk mencapai pertumbuhan, baik dalam penjualan, 

asset, profit, atau kombinasi dari ketiganya. 

2. Strategi Pertumbuhan melalui Konsentrasi atau  

Diversifikasi 

Strategi dasar tingkat korporat mengharuskan perusahaan untuk melakukan 

konsentrasi pada satu industri atau diversifikasi ke industri lain. Perusahaan 

dapat memilih strategi konsentrasi baik secara integrasi horizontal maupun 

vertical, sepnajang memiliki kinerja yang baik. Sedangkan perusahaan yang 

kurang memiliki kinerja yang baik dapat menggunakan diversifikasi untuk 

meningkatkan kinerjanya. 

3. Strategi Penghematan (Retrenchment Strategy) 

Strategi ini dipertimbangkan apabila perusahaan berusaha mengurangi 

aktivitas usaha yang dilakukan perusahaan karena posisi yang kurang 

menguntungkan dan kerugian akibat inefesiensi kinerja perusahaan. Strategi 

yang digunakan antara lain turnaround, divestasi maupun likuidasi.  

2.5.5.  Analisis Quantitative Strategic Planning Matrix 

     Matriks perencanaan strategik kuantitatif merupakan alat untuk melakukan 

evaluasi pilihan strategi alternatif secara objektif, berdasarkan key success faktors 

internal maupun eksternal yang telah diidentifiaksi sebelumnya. Jadi, tujuan 

analisis ini adalah untuk menetapkan kemenarikan relative dari startegi-strategi 

yang bervariasi yang telah dipilih, untuk menentukan strategi mana yang dianggap 

paling baik untuk diimplementasikan. Input key success factors QSPM dihasilkan 

dari matriks IFE dan EFE yang merupakan hasil dari tahapan pengumpulan data. 
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Sedangkan alternatif strategi dapat diformulasikan dari hasil analisis matriks 

SWOT dan matriks IE. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Jenis Penelitian 

     Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, dimana penelitian ini menurut 

Marzuki (2005:8) adalah hanya akan melukiskan keadaan obyek atau 

persoalannya dan tidak dimaksudkan untuk mengambil atau menarik kesimpulan 

yang berlaku umum. Menurut Sugiyono (2001: 11) penelitian deskriptif adalah 

penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu 

variabel atau lebih (independent) tanpa membuat perbandingan, atau 

menghubungkan dengan variabel lain. Adapun penelitian deskriptif yang akan 

dilakukan adalah penelitian deskriptif eksploratif. Menurut Arikunto (2006: 7) 

penelitian deskriptif eksploratif adalah penelitian yang dilakukan untuk menggali 

secara luas tentang sebab-sebab atau hal-hal yang mempengaruhi sesuatu. 

Sedangkan menurut Marzuki (2005: 14) penelitian deskriptif eksploratif adalah 

penelitian yang bertujuan untuk menemukan masalah atau problematik baru.  

3.2. Ruang Lingkup Penelitian. 

     Secara umum manajemen strategi adalah serangkaian proses berupa perumusan 

(formulating), penerapan (implementing), dan evaluasi yang menghasilkan 

keputusan dan tindakan strategis untuk mencapai tujuan organisasi. Dari proses 

manajemen strategi diatas, peneliti membatasi ruang lingkup penelitian pada 

formulasi strategi. 
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3.3 Lokasi Penelitian 

     Lokasi penelitian ini adalah Rumah makan Saboten Shokudo yang 

beralamatkan di Jl. Jakarta No. 4 Malang Jawa Timur. 

3.4. Metode Pengumpulan Data 

     Terdapat 3 macam metode pengumpulan data (Marzuki 2001:12), yaitu : 

a. Sensus; ialah pencatatan menyeluruh terhadap elemen-elemen yang 

menjadi obyek penelitian (populasi). 

b. Sampling; ialah metode yang mencatat sebagian kecil populasi atau 

sampel, dimana yang diperoleh adalah nilai perkiraan. Agar perkiraan 

yang diperoleh baik maka sampel harus representatif (mewakili 

populasi). 

c. Case study; yaitu pengumpulan data dengan mengambil beberapa 

elemen dan kemudian masing-masing elemen diselidiki secara 

mendalam. Kesimpulan yang ditarik hanya berlaku untuk elemen-

elemen yang diselidiki. 

     Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode studi  kasus (Case 

Study), yaitu pengumpulan data dengan mengambil beberapa elemen pada 

Rumah makan Saboten Shokudo dan kemudian masing-masing elemen 

dianalisa secara mendalam dimana kesimpulan yang ditarik hanya berlaku 

untuk elemen-elemen yang diselidiki. 

3.5. Teknik Pengumpulan Data 

     Teknik pengumpulan data merupakan prosedur untuk memperoleh 

data-data yang diperlukan dalam penelitian, dimana teknik yang dilakukan 

dalam penelitian ini adalah : 
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a. Komunikasi, suatu teknik  pengumpulan data yang dengan mengadakan 

dialog untuk mendapatkan informasi dari objek penelitian. Komunikasi ini 

dilakukan melalui wawancara (interview) secara langsung dengan pihak 

manajer Rumah makan Saboten Shokudo terkait dengan aktivitas-aktivitas 

yang terdapat pada aktivitas rantai nilai, seperti aktivitas logistik kedalam, 

aktivitas operasional, aktivitas logistik kedalam, aktivitas pemasaran dan 

penjualan, pelayanan, aktivitas pembelian, pengembangan teknologi, 

aktivitas sumber daya manusia, serta infrastruktur pada Rumah makan 

Saboten Shokudo serta kondisi eksternal yang dihadapi oleh Rumah Makan 

Saboten Shokudo. 

b. Dokumentasi, merupakan kegiatan pengumpulan data yang dilakukan 

dengan cara mencari data yang bersifat artikel dan dokumen lainnya yang 

berhubungan dengan Rumah makan Saboten Shokudo, baik berasal dari 

Rumah makan Saboten itu sendiri ataupun dari eksternal.  

c. Studi pustaka,  merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan 

pembelajaran dari buku-buku atau teori-teori yang ada yang disesuaikan 

dengan aplikasi di Rumah makan Saboten Shokudo. 

 
         Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan gabungan ketiga teknik    

pengumpulan data tersebut, sehingga data yang diperoleh merupakan data yang 

akurat untuk diolah. 
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3.6. Sumber Data 

Dalam penelitian sumber data yang akan digunakan adalah : 

1. Data internal, yaitu data yang berasal dari dalam obyek penelitian yaitu 

Rumah makan Saboten Shokudo Malang 

2. Data eksternal, yaitu data yang berasal dari luar obyek penelitian meliputi 

keterangan-keterangan baik yang telah dipublikasikan atau belum dari 

lembaga yang aktifitasnya mengumpulkan informasi-informasi yang 

diperlukan dalam penelitian. 

  3.7. Jenis Data 

  Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini berupa : 

a. Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya dan 

dikumpulkan sendiri oleh peneliti. Data primer yang berasal dari Rumah 

makan Saboten Shokudo berupa opini atau pendapat dari subjek (baik 

manajer maupun seluruh karyawan yang berada di Rumah makan Saboten 

Shokudo), data-data yang dimiliki Runah Makan Saboten Shokudo, hasil 

observasi terhadap aktivitas-aktivitas yang dijalankan Rumah makan 

Saboten Shokudo. 

b. Data sekunder, merupakan data yang bukan diusahakan sendiri 

pengumpulannya oleh peneliti, misalnya dari biro statistik, majalah, internet,  

keterangan-keterangan atau publikasi lainnya yang berhubungan dengan 

Rumah makan Saboten Shokudo. 
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3.8. Metode Pengolahan Data 

     Dalam mengolah data-data yang diperoleh, penelitian ini merujuk pada tahapan 

penentuan strategi menurut Fred R. David, sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

  

 

 
Sumber : Husein Umar, Strategic Management in Action, 2002 

 

Keterangan: 

1. Input Stage  

Tahap pertama disebut sebagai the input stage. Dalam tahap ini dilakukan 

identifikasi terhadap faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhi perusahaan. 

Faktor-faktor  lingkungan internal dianalisa melalui IFE (Internal Factor 

Evaluation) Matrixs dengan pendekatan Value Chain Analysis dan faktor-faktor 

lingkungan eksternal dianalisa melalui EFE (Eksternal Factor Evaluation). 

2. Matching Stage 

Tahap kedua adalah matching stage. Dalam tahapan ini, hasil analisa 

lingkungan baik internal maupun eksternal yang didapatkan baik dari  input 

stage maupun langsung dari matching stage akan dipadukan dalam satu alat 

analisa yang pada akhirnya akan memberikan rekomendasi kepada perushaan 

Tahap I  
The Input Stage 

Eksternal Factor Evaluation 
Matrix (EFE) Internal Factor 

Evaluatin. Matrix (IFE) 
 

Tahap III 
The Decision Stage 

Quantitative Strategic Planning 
Matrix (QSPM) 

 
 

Tahap II 
The Matching Stage 

Threats Opportunity Weakness 
Strenght Matriks (TOWS) 

Internal External Matrix (IE) 
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untuk menggunakan strategi tertentu. Alat analisa yang dapat digunakan dalam 

the matching stage meliputi TOWS/ SWOT Matrix, dan IE Matrix  

3. Decision Stage 

Tahap terakhir dari penentuan strategi menurut Fred R. David adalah Decision 

Stage. Matriks yang biasa digunakan dalam tahap ini adalah Quantitative 

Strategic Planning (QSP) Matrix. Dalam QSP Matrix ditunjukkan strategi-

strategi alternatif yang telah direkomendasikan oleh beberapa alat analisa pada 

matching stage, untuk kemudian dipilih strategi apa yang paling sesuai dan 

menjadi prioritas bagi perusahaan dengan selalu mempertimbangkan analisa 

lingkungan baik internal maupun eksternal yang diperoleh dari input stage 

3.9. Alat Analisis data 

     Alat-alat analisis yang akan digunakan dalam penelitian ini diambil 

berdasarkan tahapan penentuan strategi oleh Fred R. David. Adapun tahapan 

tersebut terdiri dari input stage (matrik IFE dan matrik EFE), matching stage 

(matrik SWOT/TOWS dan matrik IE) dan decision stage (matrik QSPM). Berikut 

keterangan alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini antara lain : 

1.  Analisa EFE 

Menurut Husein Umar (2002 : 220) langkah-langkah dalam analisis EFE 

antara lain : 

1.  Buatlah daftar critical success factors (faktor-faktor utama yang 

mempunyai dampak penting pada kesuksesan atau kegagalan usaha) untuk 

aspek eksternal yang mencakup perihal opportunities (peluang) dan threats 

(ancaman ) bagi perusahaan. 
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2. Tentukan bobot (weight) dari cirital success faktors tadi dengan skala yang 

lebih tinggi bagi yang berprestasi tinggi dan begitu pula sebaliknya. Jumlah 

seluruh bobot harus sebesar 1,0. Nilai bobot dicari dan dihitung berdasarkan 

rata-rata industrinya. 

3. Tentukan rating setiap critical success faktors antara 1 sampai 4, dimana: 

1 = di bawah rata-rata 

2 = rata-rata 

3 = di atas rata-rata 

4 = sangat bagus 

Rating ditentukan berdasarkan efektivitas strategi perusahaan. Dengan 

demikian, nilai didasarkan pada kondisi perusahaan. 

4. Kalikan nilai bobot dengan nilai rating-nya untuk mendapatkan skor 

semua critical success faktors. 

5. Jumlahkan semua skor untuk mendapatkan skor total bagi perusahaan 

yang dinilai.  

 

Tabel 3.1 
Contoh Tabel Analisis EFE 

Key Eksternal Factors Bobot Rating Skor 

Peluang (opportunities) 
 
- Isikan faktor-faktor 

peluang ekstern 
 

   

Ancaman (threats) 
 
- Isikan faktor-faktor 

ancaman ekstern 
 

   

Total 1   
 Sumber : Husein Umar. Strategik Management in Action. 2002:250. 
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2.  Analisa IFE 

Langkah-langkah untuk menentukan Internal Factor Evaluation (IFE) 

menurut  Hussein Umar (2002 : 221), antara lain:  

1. Buatlah daftar critical success faktors untuk aspek internal kekuatan 

(strengths) dan kelemahan (weakness). 

2. Tentukan bobot (weight) dari critical success factors tadi dengan skala 

yang lebih tinggi bagi yang berprestasi tinggi dan begitu pula sebaliknya. 

Jumlah seluruh bobot harus sebesar 1,0. Nilai bobot dicari dan dihitung 

berdasarkan rata-rata industrinya. 

3. Beri rating (nilai) antara 1 sampai 4 bagi masing-masing faktor yang 

memiliki nilai: 

1 = sangat lemah 

2 = tidak begitu lemah 

3 = cukup kuat 

4 = sangat kuat 

Jadi, rating mengacu pada kondisi perusahaan, sedangkan bobot mengacu 

pada industri di mana perusahaan berada. 

4. Kalikan antara bobot dan rating dari masing-masing faktor untuk 

menentukan nilai skornya. 

5. Jumlahkan semua skor untuk mendapatkan skor total bagi perusahaan 

yang dinilai.  
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Tabel 3.2 
Contoh Tabel Analisis IFE 

Key Internal Factors Bobot Rating Skor 

Kekuatan (strength) 
 
- Isikan faktor-faktor 

kekuatan intern 
 

   

Kelemahan (weakness) 
 
- Isikan faktor-faktor 

kelemahan intern 
 

   

Total 1   
 Sumber : Hussein Umar. Strategik Management in Action. 2002:251. 

3.  Analisa Matriks Internal-Eksternal (IE) 

Analisis matriks Internal-Eksternal Menurut Hussein Umar (2002 : 234) 

dilaksanakan dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

1. Total skor dari IFE Matriks pada sumbu X. 

2. Total  skor dari EFE matriks pada sumbu Y. 

3. Penilaian dari matriks Internal-Eksternal dapat dilakukan dengan membagi 

tingkatan skor matriks menjadi tiga. 

4. Pada sumbu X, dengan menggunakan matriks IFE, skor 1,0-1,99 

menyatakan bahwa posisi internal adalah lemah; skor 2,0-2,99 

menyatakan bahwa posisi internal adalah rata-rata; dan skor 3,0-4,0 posisi 

internal adalah kuat. 

5. Pada sumbu Y, dengan menggunakan matriks EFE, skor 1,0-1,99 

menyatakan bahwa posisi eksternal adalah rendah; skor 2,0-2,99 

menyatakan bahwa posisi eksternal adalah sedang; dan skor 3,0-4,0 posisi 

eksternal adalah tinggi. 
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6. Implikasi dari penilaian akan mempengaruhi strategi yang tepat bagi 

perusahaan. 

 

Gambar 3.3 
Matriks Internal-Eksternal  

 

Total Skor IFE 

      Kuat           Rata-Rata  Lemah 

         4.0            3.0    2.0         1.0 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Sumber : Husein Umar. Strategik Management in Action. 2002:235p. 
 
4.  Analisa Matriks TOWS 

Menurut  David (2006 : 289) terdapat delapan langkah yang diperlukan untuk 

menyusun matriks TOWS : 

1. Tulis peluang eksternal kunci perusahaan. 

2. Tulis ancaman eksternal kunci perusahaan. 

3. Tulis kekuatan internal kunci perusahaan.  

4. Tulis kelemahan internal kunci perusahaan. 

5. Cocokkan kekuatan internal dengan peluang eksternal dan catatlah 

Strategi SO dalam sel yang sudah ditentukan. 
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6. Cocokkan kelemahan internal dengan peluang eksternal dan catatlah 

Strategi WO dalam sel yang sudah ditentukan. 

7. Cocokkan kekuatan internal dengan ancaman eksternal dan catatlah 

Strategi ST dalam sel yang sudah ditentukan. 

8. Cocokkan kelemahan internal dengan ancaman eksternal dan catatlah 

Strategi WT dalam sel yang sudah ditentukan. 

Tabel 3.4 
Matriks TOWS 

                                   
 

Kekuatan-S 
1. 
2.    Daftar Kekuatan 
3.     
dst. 

Kelemahan-W 
1. 
2.     Daftar Kelemahan 
3.      
dst. 

Peluang-O 
1. 
2.     Daftar Peluang 
3.      
dst. 

Strategi SO 
1.     Gunakan kekuatan 
2.     untuk memanfaatkan 
3.     peluang 
dst. 

Strategi WO 
1.     Atasi kelemahan 

2.     dengan 
memanfaatkan 

3.     peluang 
dst. 

Threat (T) 
1. 
2.     Daftar Ancaman  
3.      
dst. 

Strategi ST 
1.     Gunakan kekuatan 
2.     untuk menghindari 

3.     ancaman 
dst. 

Strategi WT 
1.   Meminimalkan kelemahan 
2.   dan menghindari ancaman 

3.      
dst. 

Sumber : Fred R. David. Manajemen Strategis. 2006 : 290 

 

5.  Analisa Matriks QSPM 

Komponen-komponen utama dari QSPM terdiri dari: key factors, strategic 

alternatives, weights, attractiveness score, total attractiveness score dan sum 

total attractiveness score. Berikut langkah-langkah dalam pengembangan 

QSPM menurut Husein Umar (2002:246): 

1. Buatlah daftar peluang, ancaman, kekuatan, dan kelemahan SBU 

perusahaan di kolom sebelah kiri QSPM. Informasi ini diambil dari 



 74

matriks IFE dan matriks EFE. Minimal sepuluh external critical success 

factors dan sepuluh internal critical success factors dimasukkan ke dalam 

QSPM. 

2. Beri weight pada masing-masing external dan internal key success factors. 

Weight ini sama dengan yang ada di matriks IFE dan matriks EFE. 

3. Teliti matriks-matriks pada stage 2 dan identifikasikan strategi alternatif 

yang pelaksanaannya harus dipertimbangkan perusahaan. Catatlah 

strategi-strategi ini di bagian atas baris QSPM. Kelompokkan strategi-

strategi tersebut ke dalam kesatuan yang saling menguntungkan, jika 

memungkinkan. 

4. Tetapkan Attractive Score (AS), yaitu nilai yang menunjukkan 

kemenarikan relatif untuk masing-masing strategi yang terpilih. AS 

ditetapkan dengan cara meneliti masing-masing external dan internal key 

success factors. Tentukan bagaimana peran dari tiap faktor dalam proses 

pemilihan strategi yang sedang dibuat. Batasan nilai AS adalah 1 = tidak 

menarik, 2 = agak menarik, 3 = secara logis menarik, 4 = sangat menarik. 

5. Hitunglah Total Attractive Score. TAS didapat dari perkalian weight 

(tahap 2) dengan AS (tahap 4) pada masing-masing baris. TAS 

menunjukkan relative attractiveness dari masing-masing alternatif 

strategi. 

6. Hitung Sum Total Attractiveness Score. Jumlahkan semua Total 

Attractiveness Scores pada amsing-masing kolom QSPM. Dari beberapa 

nilai TAS yang didapat, nilai TAS dari alternatif strategi yang tertinggilah 

yang menunjukkan bahwa alternatif strategi itu yang menjadi pilihan 
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utama. Nilai TAS terkecil menjunjukkan bahwa alternatif strategi ini 

menjadi pilihan terakhir. 

Tabel 3.5 
Tabel Matriks QSPM 

Alternatif Strategi Faktor Utama 
Weight Strategi I Strategi II Strategi III 

Faktor Eksternal 
- Ekonomi 
- Politik 
- Sosial/kebudayaan 
- Demografi 
- Teknologi 
- Persaingan 

 
Faktor Internal 
- Manajemen 
- Pemasaran 
- Keuangan 
- Operasional 
- Sistem Informasi 

    

Sumber : Husein Umar. Strategik Management in Action. 2002:245. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Gambaran Umum Obyek Penelitian 

4.1.1. Sejarah Rumah makan Saboten Shokudo 

Rumah makan Saboten Shokudo didirikan pada tahun 2006 tepatnya pada 

tanggal 26 Juli 2006 dan mengadakan Grand Launching pada  tanggal 4 Agustus 

2006. Bisnis Rumah makan ini merupakan hasil kerjasama lima mahasiswa asal 

Malang yang berupaya, belajar mengembangkan bisnis kuliner khusus masakan 

Jepang modern. 

     Saboten Shokudo adalah Rumah makan yang menyuguhkan masakan Jepang 

modern yang murah, bercita rasa eksklusif dengan suasana bernuansa budaya 

Jepang, sehingga mampu menjadi nilai positif bagi usaha ini. Selain itu Rumah 

makan Saboten Shokudo juga memberikan harga yang terjangkau bagi konsumen 

pelajar dan mahasiswa yang merupakan segmentasi Rumah makan Saboten 

Shokudo.  

     Dengan cita rasa yang memuaskan dan suasana yang nyaman untuk 

berinteraksi dipastikan Saboten Shokudo merupakan pilihan yang tepat bagi 

pelajar dan mahasiswa. Saboten dalam bahasa Jepang berarti “Kaktus”, yang 

mempunyai filosofi mendalam mengenai perjuangan untuk bertahan hidup dari 

segala kondisi yang menerpa dan kemampuan untuk terus tumbuh dengan segala 

keterbatasan. ”Struggle of life” menjadi landasan Rumah makan Saboten Shokudo 

untuk belajar dan mengembangkan bisnis Rumah makan di Kota Malang yang 

merupakan salah satu kota paling berkembang di Jawa Timur.  Kota Malang 
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mempunyai prospek yang cerah untuk merintis usaha kuliner karena daerah ini 

mempunyai pangsa pasar yang luas dan keinginan dari masyarakatnya untuk 

selalu mencoba hal-hal yang baru. Selain itu, banyak sekali pendatang yang 

sebagian besar merupakan pelajar dan mahasiswa, sehingga sesuai dengan 

segmentasi Rumah makan Saboten Shokudo. 

4.1.2.  Lokasi Rumah makan Saboten Shokudo 

     Penentuan lokasi suatu bisnis sangat penting, karena dengan lokasi yang tepat 

akan dapat menunjang operasi bisnis itu sendiri. Rumah makan Saboten Shokudo 

berlokasi di Jalan Jakarta No. 4 Malang Jawa Timur. Pemilihan lokasi Rumah 

makan Saboten Shokudo didasarkan atas dasar sebagai berikut : 

1. Merupakan daerah yang strategis karena dekat dengan lingkungan kampus, 

antara lain Universitas Merdeka Malang, Politekes Negeri Malang, Wearness, 

SOB, Universitas Muhammadiyah, SMA Negeri 8 Malang, MAN 3 Malang, 

MTS Negeri Malang, dan SD MIN Malang dan Universitas Negeri Malang, 

sehingga sesuai dengan segmentasi Rumah makan Saboten Shokudo yaitu 

pelajar dan mahasiswa. 

2. Merupakan daerah yang berdekatan dengan jalan protokol (Jalan Ijen), 

sehingga dalam hal transportasi sangat mudah. 

3. Prasarana pendukung, seperti tenaga listrik, air dan telekomunikasi di 

daerah tersebut  sudah cukup baik, sehingga sangat menunjang kelancaran 

operasi Rumah  Makan Saboten Shokudo.  
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 4.1.3. Visi, Misi, dan Tujuan  Rumah makan Saboten Shokudo 

4.1.3.1. Visi Rumah makan Saboten Shokudo 

     Visi adalah suatu harapan perusahaan akan keadaan masa depan, dan visi 

dijadikan acuan dalam perumusan strategi yang akan diterapkan. Visi Rumah 

makan Saboten Shokudo adalah “Menjadi Rumah makan Jepang modern yang 

unggul, terkemuka, dan mengglobal ”. 

4.1.3.2. Misi Rumah makan Saboten Shokudo 

     Misi merupakan turunan dari misi yang merupakan tujuan mendasar 

(fundamental purpose) yang membedakan satu perusahaan dengan perusahaan 

lain yang sejenis, juga merupakan filosofi dasar perusahaan yang akan 

menentukan bentuk sosok strateginya. Adapun misi Rumah makan Saboten 

Shokudo adalah:  

1. Menjadikan Rumah makan Saboten Shokudo sebagai media pembelajaran 

bagi semua pihak yang terlibat di dalamnya untuk menjadi lebih maju dan 

mandiri. 

2. Menawarkan pilihan yang baru di bidang kuliner kota Malang dengan 

memberikan warna berbeda berupa Rumah makan yang bernuansa budaya 

Jepang, dengan cita rasa tinggi, harga terjangkau dan mampu menjadi icon 

kota Malang di bidang kuliner. 

4.1.3.3. Tujuan Rumah makan Saboten Shokudo 

     Tujuan harus ditetapkan denga tegas, jelas dan terarah. Tujuan dapat juga 

dipergunakan sebagai tolok ukur untuk menilai keberhasilan perusahaan. Berikut 

ini disajikan beberapa tujuan yang telah ditetapkan oleh Rumah makan Saboten 

Shokudo.  
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• Menyuguhkan makanan Jepang modern dengan cita rasa tinggi dan harga 

terjangkau 

• Memberikan suasana budaya Jepang dalam desain interior dan eksterior 

• Menjadi sarana dalam proses pembelajaran usaha menengah terutama di 

bidang kuliner 

• Memberikan lapangan pekerjaan seluas-luasnya bagi generasi muda 

4.1.4 Budaya Rumah makan Saboten Shokudo 

     Untuk mendukung pencapaian visi dan misi perusahaan maka diperlukan 

adanya suatu budaya perusahaan yang mendukung dan dianut oleh seluruh elemen 

dalam organisasi. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut maka Rumah makan 

Saboten menciptakan suatu budaya yang dianut oleh semua elemen-elemen yang 

berada di dalamnya untuk kemajuan bersama sebagai berikut:  

1. Pelayanan Pelanggan 

Mengidentifikasi dan mengantisipasi kebutuhan pelanggan internal (atasan, 

bawahan dan kolega) maupun eksternal dan memberikan produk maupun jasa 

yang melebihi harapan mereka. 

2. Kualitas 

Memahami dan memenuhi standar-standar kualitas produk yang diberikan 

kepada pelanggan internal maupun eksternal. 

3. Komitmen 

Menghormati dan memenuhi peran dan tanggung jawabnya. 
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4. Inovasi 

Senantiasa memperbaiki kinerja individual, perusahan atau pelayanan pelanggan 

dengan mengidentifikasi dan atau mengembangkan cara-cara baru atau produk 

baru. 

5. Kerjasama 

Bekerja sama dalam kelompok, menghargai kontribusi anggota kelompok yang 

berbeda-beda dan memberikan kontribusi atau memfasilitasi produktifitas 

kelompok untuk tujuan akhir yang menguntungkan semua pihak. 

6. Integritas 

Memahami dan melaksanakan etika-etika bisnis serta menunjukkan konsistensi 

antara nilai-nilai yang dianut dengan tingkah laku dalam membangun 

kepercayaan. 

7. Tanggung jawab 

Menjalankan dan menerima tanggung jawab yang diberikan. 

8. Berpikir positif 

Memahami perubahan sebagai hal penting dalam pertumbuhan bisnis serta 

bersikap positif dalam menjalani proses perubahan yang mungkin tidak 

menyenangkan, dengan menunjukkan kerjasama dan fleksibilitas. 

4.1.5 Struktur Organisasi Rumah makan Saboten Shokudo 

Suatu lembaga atau bisnis dalam rangka pencapaian tujuannya memerlukan 

suatu wadah atau struktur organisasi agar dalam pelaksanaan kegiatannya menjadi 

terarah dan tidak menyimpang dari tujuan yang telah ditetapkan. Sebuah lembaga 

atau bisnis yang memiliki struktur organisasi akan dapat diketahui rincian 

pembagian kegiatan kerja dan dapat menunjukkan hubungan fungsi atau kegiatan 
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yang berbeda-beda serta tingkat spesialisasi kegiatan kerjanya. Struktur organisasi 

juga menunjukkan hierarkhi dan struktur wewenang organisasi.  

Gambar 4.1  
Struktur Organisasi Rumah makan Saboten Shokudo 

 

Sumber : Rumah makan Saboten Shokudo Malang, diolah. 

 
     Adapun tugas dan wewenang dari masing-masing bagian dari organisasi 

tersebut adalah : 

1.  Outlet Manager 

a) Menentukan kebijakan dan membuat perencanaan yang akan ditempuh    

Rumah makan Saboten Shokudo. 

b) Mewakili Rumah makan Saboten Shokudo dalam hubungannya dengan 

pihak eksternal 

c) Mengorganisasikan dan memberikan wewenang pada bawahannya untuk 

melaksanakan tugasnya. 

2.  Bagian Umum 
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Bagian umum terdiri dari : 

a) Kebersihan dan Perawatan 

• Prepare 

- Menyiapkan alat makan 

- Menyiapkan bahan-bahan pembantu masakan  

- Membantu koki untuk persiapan bahan masakan 

- Menyajikan makanan hingga siap antar  

- Cek order makanan yg sudah keluar atau belum keluar 

-  Menginformasikan ke bagian depan atau waitrees untuk makanan atau   

    minuman yang sdah bisa diantar pada konsumen 

- Membersihkan areanya 

- Membersihkan peralatan tiap hari setelah dipakai 

• Cleaning 

            -  Membersihkan atau mencuci peralatan makan dan minum  

- Mengringkan peralatan makan tersebut hingga kering dan siap pakai 

- Menjaga kebersihan area cuci piring 

- Menyapu halaman depan dan menyiram tanaman (dua kali dalam sehari) 

maksimal. pukul 09.00 dan pukul 16.00  

- Membersihkan wastafel dan sampah di bawah wastafel 

- Cek lap wastafel 

- Cek kebutuhan di kamar mandi 

- Mengganti keset setiap hari. 

- Membantu koki untuk persiapan bahan atau membantu bagian prepare. 

• Bagian stock lap bersih 

-  Mencuci lap dan menyediakan lap di tempat piring, tempat nasi, tempat   
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    minuman 

-  Menyediakan lap meja (dibedakan dengan lap peralatan) dan lap untk    

    tiap orang 

• Bagian penyedia shisha (rokok khas timur tengah) 

-  Menyiapkan shisha 

-  Membersihkan selang seminggu sekali 

- Membersihkan peralatan shisha setiap hari setelah dipakai  

b) Waitrees 

-  Menyiapkan meja, kursi, dan tempat lesehan 

-  Menyiapkan perlengkapan  

- Menyambut konsumen (mempersilakan dan mencarikan tempat) 

- Mengantar menu order untuk konsumen: 

 Memberikan penjelasan kepada konsumen yang bertanya mengenai 

makanan dan minuman  

 Memberikan buku menu dan nota 

- Mengambil menu order: 

 Mengulang order yang tertulis di nota, agar lebih jelas dan tidak salah 

order 

-  Menyerahkan orderan ke bagian dapur 

- Mengambil orderan makanan/minuman ke dapur dan mengantarkan pada  

konsumen. Pada waktu mengantar ditanyakan kembali apakah sudah 

lengkap makanan/minuman yang dipesan 

-  Menginformasikan segera ke bagian dapur jika ada kekurangan 

- Merapikan meja, kursi, peralatan setelah tutup 

- Membersihkan meja: 

 Mengambil piring kotor dan diantar ke belakang 
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 Membersihkan meja dan perlengkapannya  

 Membersihkan area sekitar meja  

c) Bagian Belanja 

- Belanja kebutuhan sehari-hari 

- Memberikan laporan uang belanja pada bagian keuangan 

3. Bagian Produksi 

    Bagian produksi terdiri dari:  

• Koki 

-  Menyiapkan bahan-bahan masakan 

-  Menyiapkan peralatan 

-  Memasak makanan 

               -  Cek rasa 

               -  Mengutamakan menyelesaikan orderan pada 3 nota pertama.  

-  Menginformasikan ke bagian. depan untuk stock makanan yang 

tersedia  

dan makanan yang belum tersedia 

-  Melaporkan kebutuhan belanja ke bagian belanja 

• Juice Maker 

-  Menyiapkan bahan-bahan minuman 

-  Menyiapkan peralatan 

-  Membuat minuman 

-  Membersihkan peralatan 

-  Membersihkan area bagian minuman 

- Menginformasikan ke bagian depan untuk stock minuman yang 

tersedia dan minuman yang tidak ada/kosong 

- Melaporkan kebutuhan belanja ke bagian belanja 
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4. Bagian Keuangan 

a)  Merekap belanja harian  

- Menerima laporan belanja dari bagian pembelanjaan dan menerima saldo 

dari uang belanja 

- Cek ulang jumlah pengeluaran belanja setiap hari (droping, pengeluaran 

belanja, saldo/hari) 

- Cek harga-harga barang yang dibeli apakah ada perubahan atau tidak 

- Menginput pengeluaran belanja, detail per jenis barang 

b)  Check laporan cashflow kasir 

- Cross check nota penjualan, dilakukan setiap seminggu sekali, dengan 

memilih hari secara acak.  

 Cek tiap nota penjualan apakah terdapat kesalahan menulis harga, 

kesalahan menjumlahkan, dll 

 Cek ulang jumlah penerimaan uang berdasarkan penjumlahan dari 

nota penjualan dengan input di komputer  

- Cek ulang jumlah pendapatan yg diterima manajemen dengan jumlah yang 

terdapat di komputer. 

- Cek ulang pengeluaran di kasir (nota pengeluaran digabung dengan nota 

pengeluaran lainnya) 

c)   Membuat laporan rekap bulanan 

- Menggabungkan semua pengeluaran (pengeluaran kasir, belanja harian, 

pengeluaran manajemen) 

- Menetapkan jumlah share royalty  

- Menetapkan laporan keuangan  
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d) Membuat laporan pajak 

e) Membuat laporan zakat 

f) Membuat laporan kas laba ditahan 

g) Membayar tagihan / rekening Rumah makan Saboten Shokudo 

Bagian Keuangan terdiri dari: 

• Logistik 

-  Cek stock card  

-  Cek stock bahan produksi, barang, perlengkapan 

• Administrasi 

-  Mengatur arsip-arsip: 

 Nota penjualan dari kasir 

 Nota pembelian/pengeluaran 

 Data pegawai 

 Arsip NPWP/surat kerjasama Saboten 

 Arsip kuitansi pembayaran gaji pegawai 

 Arsip kuitansi pembayaran bagi hasil 

 Arsip kuitansi pembayaran fee manajemen 

 Arsip surat kontrak pegawai 

 Arsip surat lamaran 

-  Bagian Umum: 

 Menyimpan inventaris tertentu  

-  Bagian Kepegawaian: 

 Menyusun shift kerja pegawai : libur, cuti (tiap bulan) 

 Memantau jadwal piket KM (tiap bulan) 
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 Surat kontrak 

• Kasir 

-  Bertanggung jawab terhadap keluar masuknya uang kasir 

- Melayani pembayaran, dengan mepperhatikan harga produk sehingga 

tidak mengakibatkan kesalahan yang merugikan konsumen. 

        -  Merekap penjualan ke komputer 

         -  mengarsipkan nota penjualan  

         -  Menerima Order Reserved Tempat : 

 Menulis di buku Reserved 

 Menginformasikan ke Waitrees 

 Menginformasikan ke bagian belakang  

    -  Menerima order delivery 

    -  Menginformasikan kepada konsumen mengenai program-program di 

       Rumah makan Saboten Shokudo   

    - Membuat stock card makanan, minuman dan shisha  

    - Menyambut konsumen dengan sikap sopan, ramah, dan memberi   

       senyum  

• Asisten Manajer 

- Menginformasikan kepada manajer apabila terdapat masalah  

- operasional, kekurangan bahan, kerusakan alat, kerusakan tempat, 

dll 

- Menghubungi pihak-pihak yang berkaitan dengan Saboten, 

contohnya seprti: panggilan wawancara, relasi, dll. 
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5.  Bagian Pemasaran 

a) Mengusahakan cara yang paling efisien dalam usaha memasarkan hasil 

produksi Rumah makan Saboten Shokudo sehingga produk tersebut dapat 

laku di pasaran  

b) Mencari informasi pasar, mengadakan penelitian mengenai keadaan pasar, 

dan   

c) Mengadakan promosi. 

4.1.6. Sumber Daya Manusia 

4.1.6.1.  Jumlah Karyawan 

     Jumlah karyawan yang bekerja pada Rumah makan Saboten Shokudo adalah 

sebanyak 18 orang, Adapun perinciannya adalah Manager (2 orang), Admistrasi 

(1 orang), Kasir (1 orang), Koki (3 orang), Waitrees (5 orang), Juice Maker (2 

orang), Prepare (2 orang) dan Cleaning (2 orang). 

     Pada Rumah Makan Saboten Shokudo masih terdapat penggabungan jabatan, 

contohnya saja seperti manager operasional merangkap menjadi manajer 

pemasaran, manager SDM merangkap menjadi manajer keuangan.  

 
4.1.6.2.  Jam Kerja Karyawan 

     Jam kerja yang ditentukan oleh Rumah makan Saboten telah terhitung selama 

7 hari waktu kerja sebagai berikut : 

a. Hari Senin-Kamis & Minggu 

Jam 12.00 s/d 22.00 

istirahat: 2 jam, tergantung jadwal masing-masing 

b. Hari Jum’at 

Jam 13.00 s/d 22.00 
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istirahat: 2 jam, tergantung jadwal masing-masing 

c. Hari Sabtu 

Jam 12.00 s/d 23.00 

istirahat: 2 jam, tergantung jadwal masing-masing 

4.1.6.3.   Sistem Imbalan 

     Sistem penggajian pada Rumah makan Saboten Shokudo didasarkan pada 

perbedaan jabatan dan lama kerja.. Selain itu juga terdapat insentif lain seperti 

tunjangan hari raya, tunjangan pada saat weekend jika mencapai target penjualan, 

tunjangan karyawan yang sakit, ataupun dengan cara memperhatikan segala 

sesuatu yang menjadi tuntutan karyawan dengan tidak mengabaikan batas-batas 

kemampuan Rumah makan Saboten Shokudo. 

4.1.7. Produk dan Proses produksi 

4.1.7.1.  Produk 

     Rumah makan Saboten Shokudo menghasilkan beberapa jenis masakan ala 

Jepang dan berbagai menu lainnya. Adapun spesifikasi produk yang dihasilkan 

Rumah makan Saboten Shokudo adalah sebagai berikut: 

1. Menu yang sebagaian besar berasal dari bahan baku ayam (Chiken) 

      Menu tersebut diantaranya Tori Pirikaradon, Tori Mayo, Tory robataYaki, 

Chiken Katsu, Chiken Katsu + Cheese, Double Cheesy Tory Katsu, Tory Maki 

Eby, Spicy katsu, dan Sexy Dancer. 

2. Menu yang sebagaian besar berasal dari bahan baku daging sapi (Beef)  

      Diantaranya adalah Gyu robataYaki, Bulgogi, Hambagu, dan Gyu Katsu. 

3. Menu yang berasal dari bahan baku Seafood  

      Tempura, Eby Chillie Sauce, Age Sakana, Sakana Pirikara, Sakana TeriYaki. 
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4. Menu lain  

      Tempura Soba, Miso Shiro Soup, Yaki udon, selain itu terdapat juga menu 

makanan yang ringan, yaitu Doraboten, Age Jagaimo, Onion  Ring dan  

Calamary.   

5. Minuman 

      Terdiri dari berbagai macam Juice, Special Ice, Coffe, dan Tea dengan 

berbagai variasi.  

6. Shisa Smoke 

      Shisha Smoke adalah rokok khas dari timur tengah dengan aneka rasa buah 

dan aroma. Cara menghisapnya dengan menggunakan ”bong” / botol dengan 

alat bantu selang. Sisha bisa dipakai sendiri atau beramai – ramai dengan 

durasi pemakaian ± 45 menit sampai dengan 1 jam, kandungan nikotin dan 

taar pada Shisa Smoke sangatlah kecil.  

     Dengan memproduksi beberapa jenis masakan ala Jepang serta berbagai menu 

hasil inovasi Rumah makan Saboten Shokudo diharapkan dapat memenuhi selera 

konsumen serta mampu bersaing dengan Rumah makan ala Jepang yang lainnya 

di Kota Malang dalam hal kualitas serta harga.  

4.1.7.2.  Proses Produksi 

4.1.7.2.1. Bahan Baku 

Bahan baku yang digunakan dalam proses produksi Rumah makan Saboten 

Shokudo dibedakan sebagai berikut: 

• Bahan baku utama; dimana bahan baku utama yang digunakan dalam 

proses produksi adalah daging ayam, daging sapi, udang, ikan tuna, dan cumi. 

• Bahan baku pembantu; bahan baku pembantu yang digunakan terdiri dari 

tepung, mie, sayur-sayuran, dan bumbu-bumbu.  
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• Bahan-bahan lain yang digunakan untuk menu minuman. 

4.1.7.2.2.  Alat Produksi 

     Alat-alat yang digunakan oleh Rumah makan Saboten Shokudo dalam proses 

produksinya cukup sederhana, mengingat produk yang dihasilkan merupakan 

makanan cepat saji, antara lain adalah peralatan kompor, alat-alat penggorengan, 

kulkas,  freezer, juicer dan alat-alat pembantu lainnya seperti meja, kursi, dan 

pelengkapnya. 

4.1.7.2.3.  Pelaksanaan Proses Produksi 

     Pelaksanaan proses produksi merupakan bagian terpenting dalam suatu bisnis 

yang sangat mempengaruhi kualitas produksi atau produk yang dihasilkan. Untuk 

menghasilkan produk yang dapat dijamin kualitasnya, maka proses produksinya 

harus diteliti dan diawasi dengan cermat. 

     Sifat  produksi yang dilakukan adalah produksi berdasarkan jumlah order 

konsumen. Tahap proses produksi yang dilaksanakan Rumah makan Saboten 

Shokudo adalah sebagai berikut: 

•   Tahap pencucian  

Bahan baku seperti daging ayam, daging sapi yang telah difilet, serta udang, 

ikan tuna, dan cumi dilakukan proses pencucian sampai bersih. Bahan 

sayur-sayuran juga dilakukan proses pencucian 

• Tahap pemberian bumbu  

Setelah dilakukan tahap pencucian pada bahan baku serta bahan pembantu 

selanjutnya tahap pemberian bumbu pada bahan baku. 

• Tahap pembuatan adonan 

Tahap pembuatan adonan ini dilakukan pada bahan baku tertentu yang 

menggunakan tepung. 
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• Tahap persiapan sayur-sayuran 

Sayur-sayuran yang telah dilakukan proses pencucian hingga bersih maka 

tahap selanjutnya adalah dilakukan pemotongan sesuai dengan menu 

makanan yang berbeda-beda.  

• Tahap pemasakan 

Setelah semua bahan baku dan bahan pembantu yang telah diberi bumbu, 

maka tahap selanjutnya yaitu dilakukan tahap pemasakan sesuai dengan 

order konsumen, baik dilakukan proses penggorengan maupun cara lain. 

Setelah proses pemasakan selesai, koki melakukan cek rasa sebelum 

diserahkan pada konsumen.  

4.2. Pembahasan  

4.2.1. Analisis Lingkungan Internal Rumah Makan Saboten Shokudo 

     Kegiatan menganalisis lingkungan internal dimaksudkan untuk dapat 

mengetahui sejauh mana kekuatan dan juga kelemahan perusahaan yang 

berpengaruh terhadap efektifitas pencapaian tujuan perusahaan. Adapun yang 

perlu dianalisis adalah mencakup faktor pemasaran, personalia atau sumber daya 

manusia, operasional serta keuangan Rumah Makan Saboten Shokudo. 

4.2.1.1. Pemasaran dan Penjualan  

     Aktivitas pemasaran dan penjualan pada Rumah makan Saboten Shokudo 

mencakup proses penciptaan produk yang dihasilkan ditinjau dari berbagai aspek 

agar laku dipasaran serta memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan. 

Tentunya hal tersebut juga didukung oleh iklan atau promosi yang dilakukan oleh 

Rumah makan Saboten Shokudo, selain itu juga didukung oleh manajemen tenaga 

penjual dan adanya hubungan yang berkelanjutan antara pihak Rumah makan  

Saboten Shokudo dengan pihak pelanggan.  
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• Daerah pemasaran 

Daerah pemasaran yang dijangkau oleh Rumah makan Saboten Shokudo yaitu 

daerah Kota Malang dan sekitarnya. 

• Segmentasi 

Konsumen yang dibidik oleh Rumah makan Saboten Shokudo yaitu kalangan 

menengah kebawah, yaitu pelajar dan mahasiswa Kota Malang, family, 

wisatawan, dan tidak menutup kemungkinan untuk menengah keatas. Tetapi 

fokus utama pada pelajar dan mahasiswa Kota Malang, terlebih lagi Kota 

Malang merupakan kota pendidikan sehingga banyak sekali jumlah pelajar 

dan mahasiswa yang dapat menjadi sasaran konsumen Rumah makan Saboten 

Shokudo. 

• Konsep usaha 

Rumah makan Saboten Shokudo adalah Rumah makan yang menyuguhkan 

masakan Jepang modern dengan suasana bernuansa budaya Jepang. Setting 

yang digunakan oleh usaha ini adalah sebuah rumah yang diubah sedikit 

suasananya agar mendekati suasana Rumah makan ala Jepang. Area parkir 

yang dimiliki Rumah makan Saboten Shokudo cukup terbatas, hanya cukup 

digunakan untuk kendaraan beroda dua dan hanya beberapa kendaraan beroda 

empat. Kapasitas yang dimiliki Rumah makan Saboten Shokudo sebanyak 40 

buah meja, termasuk tempat lesehan sebanyak tiga tempat. Menu yang 

ditawarkan Rumah makan Saboten Shokudo menggunakan konsep Japanese 

modern karena disesuaikan dengan cita rasa orang Indonesia dan tentunya 

juga sesuai dengan selera anak muda. Selain hal tersebut, Rumah makan 

Saboten Shokudo juga telah melakukan survey pada pesaing yang 
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menyediakan menu ala original Japanese. Berdasarkan survey yang dilakukan 

oleh Rumah makan Saboten Shokudo, Rumah makan ala Jepang yang 

menyediakan menu original Japanese sangat sedikit peminatnya, hanya 

orang-orang tertentu saja. Karena konsep Japanese yang asli menggunakan 

bahan-bahan mentah untuk segera dinikmati, tentunya tidak sesuai dengan 

gaya hidup di Indonesia. Oleh karena itu Rumah makan Saboten Shokudo 

memanfaatkan peluang tersebut dengan cara memodifikasi konsep Jepang asli 

menjadi modern. Dengan menggunakan konsep ini maka Rumah makan 

Saboten Shokudo memiliki daya tarik tersendiri.  

• Produk  

Produk yang dihasilkan oleh Rumah makan Saboten Shokudo berupa berbagai 

macam menu makanan ala Jepang modern dan berbagai macam minuman 

serta terdapat produk tambahan lainnya. Semua menu makanan yang 

ditawarkan oleh Rumah makan Saboten rata-rata ditambah dengan salad dan 

satu mangkok kecil nasi, disesuaikan dengan budaya makan orang Indonesia. 

Berikut penjelasan berbagai macam makanan dan minuman pada Rumah 

makan Saboten Shokudo: 

Menu makanan (berbahan dasar daging ayam) 

 Tory Pirikaradon 

Filet daging ayam yang digoreng dengan tepung disertai dengan saus 

tomat dan salad.  

 Tory mayo 

Filet daging ayam yang digoreng dengan adonan tepung khusus dan 

disiram mayonnaise disertai dengan pelengkap seperti mie soun dan salad. 
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 Tory robataYaki 

Filet daging ayam yang digoreng dan diolah dengan bumbu cair ala 

Jepang (shoyu) dan bumbu-bumbu lainnya dilengkapi dengan salad.  

 Chiken Katsu 

Filet daging ayam yang digoreng dengan adonan tepung khusus ditambah 

dengan kentang goreng dan salad.  

 Chiken Katsu + Cheese 

Filet daging ayam yang digoreng dengan adonan tepung khusus dengan 

taburan keju diatasnya ditambah dengan kentang goreng dan salad. 

 Double Cheesy Tory Katsu 

Filet dada ayam yang digoreng adonan tepung khusus dengan isian keju di 

dalam dan taburan keju lagi di luarnya, diolah dengan cita rasa khas 

Jepang, ditambah dengan salad.  

 Tory Maki Eby 

Filet daging ayam yang digoreng dengan adonan tepung khusus ditambah 

dengan udang, diolah dengan menggunakan saus tiram, dilengkapi dengan 

salad.  

 Spicy katsu 

Filet daging ayam yang digoreng dengan adonan tepung khusus, diolah 

dengan bumbu-bumbu bercita rasa pedas, dilengkapi dengan salad.  

 Sexy Dancer 

Filet daging ayam yang digoreng, disertai dengan salad khusus (kol, 

tomat, dan kentang goreng), dilengkapi dengan salad. 
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Menu makanan (berbahan dasar daging sapi) 

 Gyu robataYaki 

Daging sapi yang diolah dengan bumbu cair ala Jepang (shoyu) dan 

bumbu-bumbu pelengkap lainnya dilengkapi dengan salad. 

 Bulgogi 

Daging sapi yang dibakar dengan campuran minyak wijen dan taburan 

wijen dalam penyajiannya, dilenghkapi dengan salad.  

 Hambagu 

Daging sapi giling yang dibentuk bulat dimasak dengan saus asam manis 

dan tambahan kentang giling sebagai pelengkapnya, disertai dengan salad.  

 Gyu Katsu 

Daging sapi yang diolah dengan bumbu-bumbu ala Jepang, seperti saus 

worchestire atau saus tonkatsu dan bumbu-bumbu pelengkap lainnya 

dilengkapi dengan salad. 

Menu makanan (berbahan dasar seafood) 

 Tempura 

Udang yang digoreng dengan tepung tempura dan tambahan sayur serta 

saus sebagai pelengkapnya diolah menggunakan bumbu cair ala Jepang 

(shoyu) 

 Eby Chillie Sauce 

Udang yang digoreng dengan tepung kanji dengan cita rasa pedas disertai 

saus tomat, wortel dan bawang Bombay sebagai pelengkapnya.  

 Age Sakana 
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Ikan tuna iris yang digoreng dengan adonan tepung khusus dengan diberi 

mayonaise khusus ikan dan diberi salad sebagai pelengkapnya. 

 Sakana Pirikara 

Ikan tuna yang dipotong dadu dan digoreng dengan adonan tepung khusus 

dengan diberi saus tomat  dan wortel disertai dengan salad sebagai 

pelengkapnya. 

 Sakana TeriYaki 

Ikan tuna panggang saus TeriYaki disertai dengan salad sebagai 

pelengkapnya.  

Menu makanan lain 

 Tempura Soba 

Mie soba yang diolah deng bumbu ala Jepang (dashi dan shoyu) ditambah 

dengan tempura 

 Miso Shiro Soup 

Mie kuah yang diolah dengan bumbu ala Jepang ditambah dengan crab 

finger, dilengkapi dengan tahu, wortel, dan kol.  

 Yaki udon 

Mie Udon goreng yang diolah dengan bumbu ala Jepang, dilengkapi 

dengan ayam, dan paprika. 

Menu makanan baru  

Menu makanan baru yang ditawarkan 

 Black Sauce Chiken Ninniku 

Ayam panggang saus mentega dengan cita rasa khas Jepang 

 Veege Ankake 

Sayur bokcoy yang disajikan dengan siraman saus Ankake dan cacahan 

ayam  

 Udon 

Mie kuah khas Jepang dengan rasa seafood 
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 Bifu Baga 

Burger daging panggang dengan saus spesial ala Saboten 

Menu makanan ringan 

 Doraboten 

Roti doraYaki ala Saboten, dengan isian coklat atau keju, 1 porsi isi 5 

 Age Jagaimo 

Kentang goreng 

 Onion  Ring 

Bawang bombay dan brokoli yang digoreng dengan tepung tempura 

 Calamary 

Cumi yang digoreng dengan tepung 

Menu minuman 

 Juice 

Terdapat berbagai macam juice yang ditawarkan seperti juice jeruk, 

melon, apel, sirsat, tomat, mangga, alpukat, red guava, srtawbery, 

strawbery tea, strawbery creamy, lemonade berry, your own juice (kreasi 

konsumen sendiri)  

 Special Ice 

Lime Squash, Orange Squash, Orange Punch, Cappucino Float, 

Choccolate Float, Coffe Float, Coffe Shake, Cola Float, Fanta Float, 

Orange Float, Sweety Pink, Dazzling Caramel, Ice Strawbery Tea  

 Coffe & Choccolate 

Cappucinno, Choccolate, Coreng (choco orange), Black Coffe, Hot 

Gingger Coffe  

 Tea 

Hot / Ice Tea, Lemon Tea , Hot Ginger Tea 

 Others 

Air mineral botol, Air mineral gelas, Soft Drink 

Menu Tambahan 

 Shisa Smoke 
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Shisha Smoke adalah rokok khas dari timur tengah dengan aneka rasa 

buah dan aroma. Cara menghisapnya dengan menggunakan ”bong” / botol 

dengan alat bantu selang. Sisha bisa dipakai sendiri atau beramai – ramai 

dengan durasi pemakaian ± 45 menit sampai dengan 1 jam, kandungan 

nikotin dan taar pada Shisa Smoke sangatlah kecil. 

• Kebijakan Harga Jual 

Rumah makan Saboten Shokudo dalam menentukan harga jual selalu 

melihat tingkat harga yang berlaku di pasaran agar dapat bersaing dengan 

Rumah makan yang menjual produk sejenis dengan Rumah makan 

Saboten Shokudo. Metode yang digunakan dalam menentukan harga jual 

adalah cost plus pricing methode dimana harga jual per unit ditambah 

dengan laba yang diinginkan Rumah makan Saboten Shokudo yaitu antara 

10 s/d 20 %. Selain itu, dengan didapatkannya harga bahan baku yang 

lebih murah dari pemasok, dengan laba 10 s/d 20 % pun Rumah makan 

Saboten dapat bersaing dengan Rumah makan ala Jepang lainnya. Harga 

yang ditawarkan baik makanan maupun minuman antara Rp. 7500 sampai 

Rp. 15.000. Berikut adalah daftar harga jual produk yang dihasilkan 

Rumah makan Saboten Shokudo, ditunjukkan pada Tabel 4.1 
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Tabel 4.1 

Daftar Harga Jual Produk Rumah makan Saboten Shokudo 

NO MENU MAKANAN HARGA 
1 Tory Pirikaradon Rp. 7.500 
2 Tory mayo Rp. 9.500 
3 Tory robataYaki Rp. 10.500 
4 Chiken Katsu Rp. 10.000 
5 Chiken Katsu + Cheese Rp. 10.500 
6 Double Cheesy Tory Katsu Rp. 13.500 
7 Tory Maki Eby Rp. 13.000 
8 Spicy katsu Rp. 12.000 
9 Sexy Dancer Rp. 11.500 

10 Gyu robataYaki Rp. 12.000 
11 Bulgogi Rp. 12.500 
12 Hambagu Rp. 9.500 
13 Gyu Katsu Rp. 12.000 
14 Tempura Rp. 12.500 
15 Eby Chillie Sauce Rp. 11.000 
16 Age Sakana Rp. 10.500 
17 Sakana Pirikara Rp. 10.500 
18 Sakana TeriYaki Rp. 11.000 
19 Tempura Soba Rp. 12.500 
20 Miso Shiro Soup Rp. 7.000 
21 Yaki udon Rp. 15.500 
22 Black Sauce Chiken Ninniku Rp. 11.500 
23 Veege Ankake Rp.7.500 
24 Bifu Baga Rp. 9.500 
24 Udon Rp. 11.500 
25 Doraboten Rp. 3.500 
26 Age Jagaimo Rp. 5.000 
27 Onion  Ring Rp. 5.000 
28 Calamary Rp. 6.500 

 
 

 

NO MENU MINUMAN HARGA 
1 Juice JeRuk Rp. 3.500 
2 Juice Melon Rp. 3.500 
3 Juice Apel Rp. 4.000 
4 Juice SiRsat Rp. 3.500 
5 Juice Tomat Rp. 3.500 
6 Juice Mangga Rp. 3.500 
7 Juice Alpukat Rp. 4.000 
8 Juice Red Guava Rp. 4.000 
9 Juice Strawberry Rp. 4.000 
10 Juice Strawberry Tea Rp. 4.000 
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Lanjutan Tabel 4.1 

 
11 

 
Juice StRawberry Creamy 

 
Rp. 5.500 

12 Juice Lemonade Berry Rp. 4.500 
13 Your Own Juice Rp. 4.000 
14 Lime Squash Rp. 4.000 
15 Orange Squash Rp. 4.000 
16 Orange Punch Rp. 5.000 
17 Cappucino Float Rp. 5.500 
18 Choccolate Float Rp. 5.500 
19 Coffe Float Rp. 5.500 
20 Coffe Shake Rp. 3.500 
21 Cola Float Rp. 5.500 
22 Fanta Float Rp. 5.500 
23 Orange Float Rp. 5.500 
24 Sweety Pink Rp. 5.000 
25 Dazzling Caramel Rp. 6.000 
26 Ice Strawbery Tea Rp. 4.000 
27 Cappucinno Rp. 4.000 
28 Choccolate Rp. 3.500 
29 Coreng Rp. 3.500 
30 Black Coffe Rp. 3.000 
31 Hot Gingger Coffe Rp. 4.000 
32 Hot / Ice Tea Rp. 2.000 
33 Lemon Tea Rp. 3.500 
34 Hot Ginger Tea Rp. 3.000 
35 Mineral Botol Rp. 1.500 
36 Mineral Gelas Rp. 5.00 
37 Soft Drink Rp. 2.500 
 

NO MENU LAIN HARGA 
1 Shisha  Smoke Rp 20.000 s/d Rp 25.000 

 

• Target penjualan 

Target penjualan Rumah makan Saboten Shokudo terbagi dalam dua 

macam, pertama pada saat weekdays dan yang kedua pada saat weekends. 

Pada waktu weekday, seperti hari Senin sampai Kamis target penjualan 

kurang lebih sebanyak 150 porsi yang terjual/hari. Sedangkan pada waktu 

weekends, yaitu hari Jum’at sampai dengan Minggu, target penjualan 

sebesar 200 porsi/hari. Pada waktu weekends target penjualan memang 
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berbeda dibandingkan weekdays, ini dikarenakan pada waktu weekends 

merupakan waktu yang digunakan orang untuk bersantai melepas lelah 

dari rutinitas sehari-hari. Sehingga pengunjung Rumah makan Saboten 

Shokudo lebih banyak  pada waktu akhir pekan.  

• Promosi  

Untuk mendukung kegiatan pemasarannya, Rumah makan Saboten 

Shokudo juga melakukan kegiatan promosi agar produk yang dihasilkan 

laku dan dikenal orang banyak di pasaran. Selama ini kegiatan promosi 

yang telah dilakukan oleh Rumah makan Saboten Shokudo, seperti: 

 Menambah dan memperbaiki elemen-elemen advertising sebagai 

upaya untuk menarik pengunjung datang ke Saboten Shokudo 

(billboard, spanduk, standing banner) 

 Menambah jumlah ruangan dan tempat outdoor dengan suasana yang 

baru agar dapat menampung pengunjung lebih banyak  

 Perbaikan dan perubahan desain interior dan eksterior secara berkala 

untuk menarik minat pengunjung 

 Menyebarkan brosur di tempat-tempat yang strategis untuk lebih 

memperkenalkan Rumah makan Saboten Shokudo dikalangan 

masyarakat Kota Malang 

 Mengadakan promosi melalui radio-radio di Kota Malang 

 Menawarkan pemesanan tempat untuk acara-acara tertentu seperti: 

ulang tahun atau rapat di Rumah makan Saboten Shokudo  

 Menawarkan paket catering untuk jasa perkantoran, instansi 

pemerintahan maupun instansi pendidikan 



 103

 Mensponsori event-event (event bertema pendidikan, konser musik, 

pentas seni sekolah) dengan target pasar anak muda untuk 

memperluas networking dan membagikan voucher makan pada 

peserta 

 Mengadakan promosi melalui event-event yang diadakan oleh Rumah 

makan Saboten Shokudo, selama ini yang telah dilakukan seperti:  

 Mengadakan Event BOONKASAI (Festival Jepang) untuk 

memberikan media bagi para J-Lovers (Pecinta Jepang) untuk 

bisa lebih mengembangkan kreativitasnya.  

 Mengadakan event live music acoustic untuk menghibur 

Saboten Lovers dan menjadi wadah bagi band-band asal Malang 

untuk bermusik dan berkreasi  

 Mengadakan “Live Music Special Request“ dari band-band 

Kota Malang, setiap hari Senin malam. Pengujung Rumah 

makan Saboten Shokudo dapat request lagu sesuai keinginan.  

 Memberikan berbagai macam diskon pada pengunjung Rumah 

makan Saboten saat merayakan hari jadinya Rumah makan Saboten 

Shokudo, contohnya seperti: 

 Discount 10% untuk setiap pembelian apapun mulai tanggal 1 

sampai dengan 17 Agustus 2008  

 Special discount 20% untuk pembelian apapun selama tanggal 3 

sampai 5 Agustus 2008 

 Pengunjung mendapatkan tambahan Gohan ( nasi ) setiap hari 

mulai pkl. 12.00 sampai dengan 17.00 
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 Setiap pembelian Shisha ditambah minimal 2 menu makanan, 

akan mendapatkan  free 2 Big Ice Tea  

• Hubungan dengan Pelanggan 

     Rumah makan Saboten Shokudo berusaha untuk selalu memiliki 

hubungan yang baik dengan pelanggan, dengan terjalinnya suatu 

hubungan yang baik maka kedua belah pihak merasa diuntungkan. Rumah 

makan Saboten Shokudo dapat memberikan yang terbaik bagi 

pelanggannya, sedangkan pelanggan pun mendapatkan sesuatu yang 

terbaik pula dari Rumah makan Saboten Shokudo.   

     Hubungan Rumah makan Saboten Shokudo dan pelanggan yang 

terjalin selama ini melalui guest book dan member card. Guest book 

merupakan suatu catatan khusus yang mencantumkan nama, nomor telpon 

serta alamat pelanggan, selain itu guest book juga merupakan fasilitas 

untuk untuk mengungkapkan apapun yang dirasakan oleh pelanggan, baik 

kepuasan maupun kekurangan setelah pelanggan mengunjungi Rumah 

makan Saboten Shokudo, baik dari segi makanan maupun yang lainnya. 

Hal ini sangat berguna bagi Rumah makan Saboten Shokudo karena 

pelanggan dapat memberi masukan yang berguna untuk meningkatkan 

kinerja dan mengetahui sejauh mana kepuasan yang dirasakan pelanggan 

mengenai pelayanan yang diberikan Rumah makan Saboten Shokudo, 

selain itu juga dapat menghubingi pelanggan jika ada event atau menu 

baru. Sedangkan dari segi pelanggan, pelanggan dapat mencapai kepuasan 

pada saat mereka berkunjung kembali karena catatan mereka akan 
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dievaluasi oleh Rumah makan Saboten dan berusaha diperbaiki jika 

terdapat kekurangan dari segi apapun. 

     Selain guest book, Rumah makan Saboten Shokudo juga menawarkan 

member card. Member card dapat dimiliki oleh pelanggan hanya dengan 

membayar Rp 25.000 saja, dengan menggunakan member card, maka 

pelanggan mendapatkan diskon sebesar 10% untuk segala jenis 

pemesanan. Member card yang telah dikeluarkan pertama kali bersifat 

terbatas, yaitu sebanyak 50 buah, tetapi sekarang berkembang menjadi 

100 buah. Rumah makan Saboten Shokudo tidak mengeluarkan member 

card dalam jumlah banyak dikarenakan sistem pengelolaan data member 

masih bersifat manual, belum terkomputerisasi dengan baik. Rumah 

makan Saboten Shokudo belum menggunakan software khusus yang dapat 

memunculkan data pelanggan secara otomatis. 

• Pelayanan 

     Aktivitas pelayanan yang dilakukan oleh Rumah makan Saboten 

Shokudo bertujuan untuk memelihara dan mempertinggi nilai produk yang 

dihasilkan. Dengan pelayanan terbaik yang diberikan pada pelanggan 

diharapkan dapat tercipta suatu kepuasan pelanggan sehingga pelanggan 

tersebut melakukan kunjungan kembali pada Rumah makan Saboten 

karena merasa nyaman saat berada di dalamnya.  

     Pelayanan pada Rumah makan Saboten Shokudo erat sekali 

behubungan dengan sumber daya manusia yang dimiliki, mulai dari 

waitrees yang menyambut dan mempersilahkan pelanggan dengan hangat, 

koki yang membuat pesanan pelanggan, hingga cleaning service yang 

membuat suasana menjadi bersih dan nyaman. Semua karyawan Rumah 

makan Saboten Shokudo dituntut untuk bekerja sama dengan baik dan 

benar demi terciptanya  suatu kepuasan pelanggan. Manajemen Rumah 

makan Saboten Shokudo membuat peraturan-peraturan yang membuat 
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karyawan lebih terarah dalam melayani pelanggan, seperti yang tercantum 

dalam tugas dan wewenang masing-masing bagian.  

     Selain berhubungan dengan sumber daya manusia, pelayanan yang 

diberikan juga termasuk dalam fasilitas yang didapatkan oleh pelanggan 

saat berada di dalam Rumah makan Saboten Shokudo. Fasilitas yang 

diberikan berupa kenyamanan saat menikmati hidangan, pelanggan dapat 

memilih tempat duduk baik indoor maupun open air. Fasilitas indoor juga 

terdapat dua macam, pelanggan dapat memilih lesehan ataupun duduk di 

kursi yang telah disediakan,sedangkan bagi mereka yang ingin menghirup 

udara segar dapat memilih open air, yaitu berada di teras yang telah 

disediakan secara khusus. 

     Bagi pelanggan yang ingin memesan menu tanpa datang langsung, 

Rumah makan Saboten Shokudo juga memberikan layanan tambahan yaitu 

Saboten Delivery Service, dengan ketentuan minimal order Rp. 30.000. 

Pemesanan dilakukan dengan menghubungi Rumah makan Saboten 

Shokudo terlebih dahulu.Dengan adanya layanan tambahan ini maka 

pelanggan dapat dengan mudah memesan menu yang diinginkan tanpa 

harus keluar rumah. 

     Rumah makan Saboten Shokudo juga mulai menyediakan fasilitas 

tambahan berupa Free Hot Spot Area pada awal bulan Januari kemarin, 

dengan adanya fasilitas tambahan ini maka pelanggan dapat mengakses 

internet secara gratis setiap hari mulai pukul. 12.00 sampai dengan pukul 

18.00 tanpa minimal order atau charge lainnya.  

     Rumah makan Saboten Shokudo selalu berusaha untuk melayani 

pelanggan dengan baik melalui fasilitas-fasilitas dan kemudahan yang 

ditawarkan pelanggan. Indikator yang digunakan oleh Rumah makan 

Saboten Shokudo untuk menilai kepuasan konsumen selain dilihat dari 

kunjungan kembali yang dilakukan oleh pelanggan juga terdapat guest 
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book yang disediakan untuk pelanggan. Dengan adanya guest book ini 

maka pihak Rumah makan Saboten dapat mengetahui kritik dan saran dari 

pelanggan baik berupa layanan, produk yang dihasilkan maupun lainnya 

demi tercapainya kepuasan pelanggan dan perkembangan yang lebih baik 

bagi Rumah makan Saboten Shokudo itu sendiri. 

• Persaingan 

     Pada suatu Rumah makan yang menghasilkan barang sejenis, selalu 

timbul persaingan untuk memasarkan hasil produksi masing-masing 

Rumah makan tersebut. Di dalam memasarkan hasil produksinya, Rumah 

makan Saboten Shokudo memiliki beberapa kompetitor. 

     Di Kota Malang terdapat beberapa Rumah makan atau sejenisnya yang 

menyediakan menu makanan ala Jepang seperti Rumah makan Saboten 

Shokudo. Selain Rumah makan di Kota Malang juga terdapat outlet-outlet  

yang menyediakan makanan ala Jepang  yang terdapat di mall-mall. 

Beberapa pesaing Rumah makan Saboten Shokudo antara lain seperti; Ikki 

Japanese House, Kokochi, Hoka-Hoka Bento, Japanese Bento, Ropongi, 

C&E, dan KL Suki. 

      Beberapa pesaing tersebut memiliki ciri khas berbeda-beda. Apabila 

ditinjau dari ciri khas, keadaan pesaing sebagai berikut: 

 Ikki Japanese House menawarkan menu masakan ala original 

Japanese dengan segmentasi kalangan menengah keatas. 

 Kokochi juga menawarkan menu masakan ala original Japanese. 

 Hoka-Hoka Bento menawarkan menu masakan ala modern 

Japanese, bahkan sangat modern, restoran ini dipandang sudah cukup 
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familiar di mata konsumen karena sudah ternama dengan segmentasi 

semua kalangan.  

 Japanese Bento menawarkan menu masakan ala modern Japanese 

dengan segmentasi kalangan menengah kebawah. 

 Ropongi selain menawarkan menu masakan ala original Japanese 

juga terdapat menu masakan modern Japanese. 

 C&E juga menu masakan ala original Japanese dan modern Japanese. 

 

Selain ditinjau dari segi ciri khas, pesaing-pesaing tersebut dalam hal 

kegiatan promosi tidak terlalu gencar seperti yang dilakukan oleh Rumah 

makan Saboten Shokudo selama ini.  

4.2.1.2.  Operasional dan Produksi 

     Aktivitas operasi mencakup semua aktivitas yang mengubah input menjadi 

produk atau output yang dihasilkan oleh Rumah makan Saboten Shokudo. 

Aktivitas operasi sangat menentukan output apa yang akan dihasilkan nantinya 

yang berdampak pada kualitas produk serta berkaitan erat dengan kepuasan 

konsumen Rumah makan Saboten Shokudo. Oleh karena itu aktivitas operasi 

harus benar-benar dilakukan dengan baik agar dapat menghasilkan output dengan 

baik pula.  

     Aktivitas operasi pada Rumah makan Saboten Shokudo selain ditentukan 

dengan proses yang baik dan benar juga sangat ditentukan oleh kualitas sumber 

daya manusia yang dimiliki, mengingat output yang dihasilkan oleh Rumah 

makan Saboten Shokudo berupa makanan siap saji yang ditentukan oleh kualitas 

bahan yang digunakan (input) serta cara pengolahan yang dilakukan oleh koki. 

Selain itu, modal yang dimiliki dan peralatan yang digunakan juga menentukan 

proses produksi.  

   Bahan baku merupakan faktor input terpenting dalam memproduksi suatu 

produk. Dengan pengelolaan bahan baku yang baik maka kelancaran produksi 

pada Rumah makan Saboten Shokudo dapat terjamin.  
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     Faktor input berupa bahan baku pada Rumah makan Saboten Shokudo meliputi 

penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, pengelolaan bahan baku dan 

mengontrol persediaan bahan baku. Rumah makan Saboten Shokudo memesan 

bahan baku utama pada pemasok yang telah menjadi langganannya yang berasal 

dari Surabaya, Malang, dan Bandung.  

Tabel 4.2 
Daftar Pemasok Rumah makan Saboten Shokudo 

Sumber: Rumah makan Saboten Shokudo, diolah 
Bahan baku utama yang berasal dari pemasok Surabaya berupa daging sapi, mie, 

dan beberapa bumbu yang digunakan pada masakan ala Jepang, contohya seperti 

dashi, tonkatsu, dan buldog. Rumah makan Saboten Shokudo memilih pemasok 

dari Surabaya karena berdasarkan pertimbangan dari segi harga dan kualitas. 

Berdasarkan survey dari pihak Rumah makan Saboten Shokudo, harga yang 

ditawarkan oleh pemasok dari Surabaya lebih murah sebesar  7% dibandingkan 

dengan pemasok dari kota-kota lainnya, termasuk Kota Malang. Selain dari segi 

harga, bahan yang dipasok dari Surabaya juga memiliki kualitas yang lebih baik.     

     Rumah makan Saboten Shokudo juga memiliki pemasok dari Bandung, bahan 

yang dipasok berupa bumbu cair ala Jepang, yaitu Soyu. Meskipun harga yang 

ditawarkan relatif sama dengan pemasok-pemasok lainnya, tetapi Soyu yang 

dipasok dari Bandung tersebut memiliki kualitas yang lebih unggul, karena taste 

Japanese nya lebih terasa.  

     Sedangkan untuk kebutuhan lainnya, seperti daging ayam, udang, cumi, ikan 

tuna, sayur-sayuran, dan peralatan-peralatan lainnya dipasok dari Malang. Hal ini 

Asal Pemasok 

Surabaya Daging sapi, Mie, Dashi, Tonkatsu, Bulldog 

Malang Daging ayam, Udang, Cumi, Ikan Tuna, Sayur-sayuran 

Bandung Soyu (bumbu cair ala Jepang) 



 110

dikarenakan selain faktor harga juga berdasarkan tingkat kesegaran dari bahan-

bahan tersebut. Harga yang ditawarkan oleh pemasok dari Malang memiliki harga 

yang berkompeten (lebih murah) dibandingkan dengan pemasok-pemasok lainya, 

selain itu bahan-bahan tersebut tingkat kesegarannya tidak tahan lama dan dituntut 

untuk selalu fresh dibandingkan bahan-bahan yang dipesan dari Surabaya, 

sehingga faktor waktu penyampaian juga sangat berpengaruh.  

     Untuk menjaga daya tahan, bahan baku utama tersebut dimasukkan ke dalam 

alat pendingin yaitu freezer untuk menjaga kualitas bahan baku dan tetap segar 

sehingga tidak mengubah rasa, sedangkan untuk bahan setengah jadi yang akan 

segera diolah untuk konsumen atau pelanggan pada hari itu juga dimasukkan ke 

dalam kulkas. Untuk bahan baku seperti mie yang telah dilumuri minyak dan 

berbagai macam adonan tepung cukup diletakkan di luar. 

     Dalam hal mengontrol persediaan, Rumah makan Saboten Shokudo selalu 

mengisi stock card, untuk mengontrol persediaan bahan baku. Untuk bahan baku 

utama yang berupa daging ayam, cumi, udang, dan ikan tuna dilakukan pengisian 

stock card sesuai dengan jumlah minimal stock, untuk menghindari kehabisan 

stock. Semua menu makanan memiliki jumlah minimal stock sebanyak lima porsi 

berdasarkan berat (kg) yang telah ditentukan, jika stock mulai berkurang maka 

mulai dilakukan pembelian ulang. Pengisian stock card pada daging ayam dan 

lainnya dilakukan lebih sering dibandingkan dengan daging sapi, karena memiliki 

sifat yang mudah cepat busuk dan tidak fresh. Sedangkan untuk bahan baku utama 

yang lainnya seperti udang berkepala dan cumi berkepala hanya dapat disimpan 

dalam jangka waktu satu hari.  
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     Dengan manajemen bahan baku yang dilakukan dengan benar pada Rumah 

makan Saboten Shokudo maka Rumah makan Saboten Shokudo tidak pernah 

mengalami kerugian dikarenakan kerusakan bahan baku (busuk) dan persediaan 

bahan baku yang overload, dikarenakan telah disesuaikan dengan jumlah rata-rata 

konsumen atau pelanggan yang berkunjung setiap harinya.  

     Pembelian bahan baku pada Rumah makan Saboten Shokudo mencakup 

keputusan persediaan yang terdiri dari pengelolaan tingkat bahan mentah, barang 

dalam proses, dan barang jadi. Keputusan spesifik mencakup apa yang harus 

dipesan, kapan harus memesan, berapa banyak yang harus dipesan, dan 

penanganan bahan baku yang dilakukan Rumah makan Saboten Shokudo. 

     Pembelian bahan baku pada Rumah makan Saboten Shokudo memiliki 

tingkatan berbeda, hal ini didasarkan atas sifat bahan yang bersangkutan. 

Intensitas pembelian bahan baku utama, seperti daging ayam, ikan tuna, udang, 

dan cumi dilakukan dengan sering bahkan setiap hari . Hal ini dikarenakan bahan 

baku utama tersebut  bersifat tidak tahan lama dan dituntut untuk selalu segar, 

selain itu pembekuan yang dilakukan pada daging ayam akan mengubah rasa dari 

daging ayam itu sendiri pada saat proses pemasakan. Pembelian dilakukan pada 

pemasok yang berasal dari Kota Malang. Rumah makan Saboten melakukan 

pembelian daging ayam sebanyak 10 kilogram per harinya, berbeda pada waktu 

weekends yaitu sebanyak 15 sampai dengan 20 kilogram. Sedangkan untuk 

pembelian lainnya seperti ikan tuna, udang, cumi rata-rata sebanyak 2 sampai 

dengan 3 kilogram. Berbeda dengan pembelian pada daging sapi beku tidak 

dilakukan secara sering, hal ini dikarenakan sifat daging sapi tersebut bersifat 

tahan lama (maksimal 45 hari) baik dari segi kualitas maupun rasa, karena 

pembekuan pada daging sapi tidak mengubah rasa. Pembelian dilakukan sebanyak 

30 kilogram pada pemasok yang berasal dari Surabaya.  

     Pembelian pada bahan baku pembantu, seperti bumbu-bumbu kering, sumpit, 

dan lain sebagainya dilakukan setiap dua minggu sekali, hal ini dikarenakan sifat 

dari bahan-bahan tersebut tahan lama. Untuk menjaga agar aroma serta rasa tidak 

berubah, bumbu-bumbu tersebut ditaruh di tempat tertutup serta ditutup rapat 
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kembali setelah pemakaian. Berikut keterangan lebih jelas mengenai stock bahan 

baku pada Rumah makan Saboten Shokudo, ditunjukkan pada Tabel 4.3 dan 4.4. 
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Tabel 4.3 

Persiapan Bahan Baku Utama (Mentah) 
Pada Rumah Makan Saboten Shokudo 

 
Sumber: Rumah makan Saboten Shokudo Malang, diolah 

 

 

   
Jenis Bahan Jml Stock/hr Jml Stock/hr Jml stock 

No   Senin-Kamis Jumat-Minggu per minggu 

      Porsi Kg Porsi Kg Porsi Kg 

1 Fillet Ayam               
   - Katsu besar    30   60   300   
   - Katsu kecil   20   50   230   
   - Sexy Chicken   10   10   70   
      60 10 120 20 600 100 
   - Ayam tory mayo, tory piri 15 1.5 25 2.5 135 13.50 
   - Ayam tory roba   12 0.96 15 1.2 93 7.44 

2 Fillet Daging               
   - Daging gyu roba   12 0.96 30 2.4 138 11.04 
   - Daging bulgogi   10 0.95 30 2.8 130 12.35 
   - Daging gyUdon   10 0.75 10 0.75 70 5.25 
   - Daging gyu katsu   8 0.6 15 1.13 77 5.78 
        3.26   7.08   34.415 

3 Udang             
   - Tempura   10 40 bj/0,72 kg 15 60 bj/1,08 kg 85 340 
   - Eeby chilly    10 40 bj/0,72 kg 15 60 bj/1,08 kg 85 340 
   - Udon   5 5 bj 15 15 bj 65 65 
   - Tempura soba 10 10 bj 15 15 bj 85 85 
        95 bj   150 bj   830 

4 Fillet Tuna               
   - Sakana TeriYaki 5 0.5 10 1 50 5.0 
   - Sakana piri kara 7 0.7 15 1.5 73 7.3 

5 Cumi           12.3 
   - Calamary   10 0.4 15 0.6 85 3.4 
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Tabel 4.4 
Persiapan Bahan Setengan Jadi Pada Rumah Makan Saboten Shokudo 

Sumber: Rumah makan Saboten Shokudo, diolah 

      

  Jenis Bahan Jml Stock/hr Jml Stock/hr 
No   Senin-Kamis Jumat-Minggu 

       Porsi Kg Porsi Kg 
  Ayam            

1 Membumbui ayam spicy katsu  15 2.5 20 3.3 
2 Membumbui ayam untuk tory roba  12 0.96 20 1.6 
3 Untuk chicken ninniku    6 1 12 2 
  - Merebus sayap ayam           
  - Menggoreng sayap           

4 Menggiling ayam untuk vegee Ankake 12 4.8 25 10 
 Daging            

5 Membuat Hambagu    22 1 22 1 
  - Membuat adonan            
  - Memanggang            

6 Membumbui daging untuk gyu katsu 8 0.6 15 1.125 
7 Membumbui daging untuk gyu roba 12 0.96 30 2.4 
8 Membumbui daging untuk bulgogi  10 0.95 20 1.9 
9 Merebus daging untuk gyUdon  10 0.75 10 0.75 

 Udang            
10 Membuat udang cincang untuk tempura soba 5 5 bj 5 5 bj 

 Tuna            
11 Membumbui tuna untuk sakana TeriYaki 5 0.5 5 0.5 

 Mie            
12 Merebus mie Udon untuk Yaki udon   Secukupnya   

 Tepung           
13 Tepung ayam tory piri     Secukupnya   
14 Tepung ayam tory mayo    Secukupnya   
15 Tepung tempura      Secukupnya   
16 Tepung & telur katsu     Secukupnya   

 Prepare sayur            
17 Wortel & Kubis      Secukupnya     
18 Bombay      Secukupnya     

  - Untuk campuran masakan          
  - Untuk onion ring            

19 Brokoli      Secukupnya     
 Prepare bumbu            

20 Bawang putih      Secukupnya     
21 Jahe      Secukupnya     
22 Daun bawang      Secukupnya   
23 Bawang pre      Secukupnya    
24 Cabe rajang       Secukupnya    
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Pembelian bahan baku utama pada waktu weekend, seperti hari Jum’at, Sabtu, dan 

Minggu tidak sama seperti pada hari-hari biasa. Perbedaan ini dikarenakan pada 

waktu weekend, pengunjung lebih banyak dibandingkan pada hari-hari biasa. Jika 

pada hari-hari biasa sisa stock masih ada, maka penanganannya dengan 

memasukkan sisa-sisa bahan baku utama tersebut ke dalam kotak makan khusus 

yang telah diberi tanggal pada saat pertama kali penyimpanan lalu dimasukkan ke 

dalam freezer, agar kualitas serta daya tahan kesegaran bahan baku utama tersebut 

dapat bertahan beberapa hari kemudian.  

     Setelah memasukkan bahan baku utama tersebut ke dalam freezer maka 

melakukan pengisian pada stock card yang telah disediakan, dilakukan setiap hari 

sesuai dengan jumlah minimal stock. Hal ini dilakukan agar tidak sampai 

mengalami kehabisan stock.  Untuk daging ayam yang telah dimasukkan ke dalam 

freezer memiliki daya tahan selama satu minggu, sedangkan daging sapi memiliki 

daya tahan selama satu bulan, dan bahan baku utama lainnya seperti udang, 

memiliki daya tahan selama satu minggu untuk udang blok dan satu hari untuk 

udang pasar. Sedangkan untuk ikan tuna dan cumi memiliki daya tahan selama 

tiga hari. Untuk bahan setengah jadi yang dipersiapkan setiap hari, 

penanganannya cukup dimasukkan ke dalam kulkas untuk menjaga kesegaran saat 

diolah. 

     Dengan dilakukan pembelian, pengelolaan serta pengisian stock card untuk 

bahan baku utama pada Rumah makan Saboten Shokudo maka dapat menghindari 

pembelian yang terlalu berlebihan yang berakibat kerusakan pada bahan baku 

utama (busuk) serta menghindari kekurangan persediaan yang dapat menghambat 

proses produksi. 

     Peralatan yang digunakan Rumah makan Saboten Shokudo berupa seperangkat 

peralatan masak, berupa beberapa kompor gas dan berbagai macam alat 

penggorengan yang digunakan untuk mengolah masakan. Selain itu juga terdapat 

freezer atau alat pendingin dan kulkas serta juicer yang digunakan untuk membuat 

berbagai macam minuman. Berikut merupakan daftar peralatan yang digunakan 

Rumah makan Saboten Shokudo, ditunjukkan pada Tabel 4.5. 

 

 



 116

Tabel 4.5 
Kuantitas Peralatan Operasional Rumah makan Saboten Shokudo 

 
No Peralatan Jumlah 

1 Kompor Gas Double 3 

2 Kompor Gas Single 2 

3 Panci & Penggorengan Seperangkat 

4 Juicer 4 

5 Freezer 2 

6 Kulkas 1 
Sumber: Rumah makan Saboten Shokudo, diolah. 

 
     Rumah makan Saboten Shokudo memiliki dua orang koki yang bertugas untuk 

mengolah bahan-bahan baku yang ada menjadi sebuah masakan ala Jepang 

modern yang siap saji. Koki-koki yang dimiliki Rumah makan Saboten Shokudo 

memiliki kemampuan dalam membuat masakan ala Jepang modern, karena 

sebelumnya mereka telah ditraining dan telah menunjukkan keahlian mereka 

masing-masing.  

     Proses produksi pada Rumah makan Saboten adalah sebagai berikut: 

 Persiapan Bahan-bahan Baku 
Persiapan bahan baku utama dan bahan baku pembantu 

• Bahan baku utama; dimana bahan baku utama yang digunakan dalam 

proses produksi adalah daging ayam, daging sapi, udang, ikan tuna, dan cumi. 

• Bahan baku pembantu; bahan baku pembantu yang digunakan terdiri dari 

tepung, mie, sayur-sayuran, dan bumbu-bumbu.  

• Bahan-bahan lain yang digunakan untuk menu minuman. 

 Persiapan bahan setengah jadi 

a. Daging ayam 

- Memberi bumbu ayam spicy katsu 
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- Memberi bumbu ayam untuk tory roba 

- Untuk chicken ninniku 

 Merebus sayap ayam 

 Menggoreng sayap 

- Menggiling ayam untuk vegee Ankake 

b. Daging sapi 

- Membuat Hambagu 

 Membuat adonan 

 Proses pemanggangan daging  

- Memberi bumbu daging untuk gyu roba 

- Memberi bumbu daging untuk bulgogi 

- Merebus daging untuk gyudon 

d. Udang 

Membuat udang cincang untuk tempura soba 

e.    Ikan Tuna 

Membumbui  ikan tuna untuk sakana Teriyaki 

f.    Mie Udon 

Merebus mie Udon untuk Yaki udon 

g.   Tepung 

- membuat adonan tepung ayam tory piri 

- membuat adonan tepung ayam tory mayo 

- membuat adonan tepung tempura 

- membuat adonan tepung & telur katsu 

3. Persiapan Sayuran 
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a. Wortel 

b. Kubis 

c. Bawang Bombay 

- Untuk campuran masakan 

- Untuk onion ring 

d. Brokoli 

4.  Persiapan Bumbu-bumbu 

a. Bumbu-bumbu ala Jepang 

b. Bawang putih 

c. Jahe 

d. Daun bawang 

e. Bawang pre 

f. Cabe yang telah diiris-iris 

 Proses Pembuatan Masakan dan Minuman 

     Setelah bahan-bahan setengah jadi dipersiapkan maka proses selanjutnya yaitu 

proses pemasakan sesuai dengan pesanan atau order konsumen yang berasal dari 

waitrees.  

     Koki mempersiapkan order konsumen berdasarkan pada tiga nota pertama 

yang diberikan oleh waitrees. Proses pemasakan dilakukan secara bersamaan atau 

serentak oleh dua orang koki, hal ini dikarenakan peralatan masak yaitu berupa 

kompor gas yang dimiliki oleh Rumah makan Saboten sebanyak lima buah. 

Dengan peralatan yang mendukung maka diharapkan  waktu tunggu konsumen 

tidak terlalu lama. Prosedur pembuatan order makanan yang dilakukan Rumah 

makan Saboten sebagai berikut: 
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• Jika pada tiga nota pertama terdapat menu pesanan yang sama, maka koki 

membuat pesanan tersebut secara bersamaan. 

• Jika pada tiga nota pertama menu yang dipesan berbeda-beda maka proses 

pemasakan tetap dilakukan pada saat itu juga dengan didukung oleh kompor 

gas yang dimiliki (sebanyak lima buah). 

• Proses pembuatan pesanan yang memiliki tingkat kematangan yang lebih 

cepat, maka segera diantar pada konsumen.  

     Sedangkan untuk pesanan berupa minuman dikerjakan khusus oleh bagian 

minuman (juice maker) yang didukung oleh peralatan yaitu juicer sebanyak empat 

buah. Pemesanan minuman diantarkan pada konsumen terlebih dahulu karena 

selain peralatan yang digunakan cukup banyak, pembuatannya pun mudah. 

Sehingga konsumen dapat menikmati minuman yang dipesan sambil menunggu 

pesanan makanan. Konsumen hanya menunggu selama 5 sampai dengan 10 menit 

untuk menikmati menu makanan yang dipesan.  

     Aktivitas operasional pada Rumah makan Saboten Shokudo juga berkaitan 

dengan prosedur penyerahan output yang dihasilkan untuk konsumen. Aktivitas 

ini mencakup bagaimana proses dari mulai konsumen atau pelanggan memesan 

menu makanan dan minuman hingga pesanan tersebut sampai ke tangan 

konsumen atau pelanggan dan berapa lama waktu yang dibutuhkan oleh 

konsumen untuk menunggu pesanan.  

     Berikut alur pemesanan yang dilakukan oleh konsumen hingga pesanan 

tersebut berada di tangan konsumen, ditunjukkan pada Gambar  4.2. 
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Gambar 4.2 
Alur Order Costumer  

Pada Rumah makan Saboten Shokudo 
     

 
 
 

Sumber: Rumah makan Saboten Shokudo, diolah 
 
Keterangan: 

1. Mengantar menu order untuk pelanggan: 

a. Memberikan buku menu dan nota 

b. Memberikan penjelasan kepada tamu yg bertanya mengenai makanan dan 

minuman  

2.  Menyerahkan menu order pada waitrees 

     (Waitrees mengulang order yg tertulis di nota, agar lebih jelas dan tidak salah    

      order dan menulis nomor meja konsumen/pelanggan pada nota). 

3.  Waitrees menyerahkan nota orderan ke bagian dapur dan kasir 

a. Untuk  order makanan diserahkan pada koki 

Waitrees Customer Kasir 

Koki 

Juice Maker

1

2

3a

3b

4

5
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b. Untuk  order minuman diserahkan pada juice maker 

4. Mengambil orderan makanan/minuman ke dapur dan mengantarkan 

pada konsumen. Pada waktu mengantar waitrees menanyakan kembali apakah 

sudah lengkap makanan/minuman yg dipesan. Menginformasikan segera ke 

bagian dapur jika terdapat kekurangan pemesanan.  

5. Setelah selesai menikmati hidangan, konsumen/pelanggan melakukan 

pembayaran pada kasir dengan menyebutkan nomor meja. 

     Seperti itulah aktivitas logistik keluar yang terdapat pada Rumah makan 

Saboten Shokudo. Proses pemesanan konsumen dapat dilakukan dengan cepat dan 

tepat karena didukung oleh karyawan-karyawan yang terkordinir dengan baik, 

sehingga output yang dihasilkan Rumah makan Saboten Shokudo dapat sampai ke 

tangan konsumen dengan tepat waktu. Aktivitas logistik keluar yang terdapat pada 

Rumah makan Saboten Shokudo tidak memiliki proses penyimpanan produk akhir 

dikarenakan produk akhir yang dihasilkan berupa makanan siap saji, makanan 

siap saji tersebut ada pada saat konsumen pesan pada hari itu juga. Proses 

penyimpanan bukan pada barang jadi tetapi hanya pada bahan setengah jadi yang 

dipersiapkan setiap hari sesuai dengan kebutuhan sehari-hari, dengan cara 

dimasukkan ke dalam kulkas agar bahan setengah jadi tersebut tetap segar untuk 

diolah jika ada order pelanggan selanjutnya.  

4.2.1.3. Sumber Daya Manusia 

     Sumber Daya Manusia merupakan salah satu input utama bagi Rumah makan 

Saboten Shokudo dalam menjalankan aktifitas operasional. Sumber Daya Manusia 

ini berpengaruh terhadap operasi keseluruhan fungsi-fungsi yang ada dalam 

Rumah makan Saboten Shokudo. Aktivitas Sumber Daya Manusia pada Rumah 
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makan Saboten mencakup aktivitas seperti perekrutan karyawan, wawancara, 

pengujian, penyeleksian, pelatihan dan pengembangan, pemberian perhatian, serta 

pengevaluasi 

an Rumah makan Saboten Shokudo terhadap karyawan yang terlibat di dalamnya. 

• Perekrutan Karyawan 

     Rumah makan Saboten selalu melakukan beberapa tahap penyeleksian 

dalam perekrutan karyawan untuk mendapatkan karyawan yang berkualitas. 

Tahap pertama yang dilakukan yaitu tahap wawancara, setelah dilakukan 

wawancara dan lolos dalam tahap ini maka tahap selanjutnya calon karyawan 

tersebut mulai bekerja dalam masa percobaan (training) selama 3 bulan, untuk 

melihat kinerja dari calon karyawan tersebut seperti apa. Jika dalam masa 

percobaan selama 3 bulan tersebut karyawan menunjukkan kinerja yang baik 

maka calon karyawan tersebut akan benar-benar direkrut menjadi karyawan 

tetap Rumah makan Saboten Shokudo.  

• Pelatihan dan Pengembangan 

     Rumah makan Saboten Shokudo juga mengadakan program pelatihan dan 

pengembangan bagi karyawannya. Hal ini dilakukan agar karyawan dapat 

menambah kemampuan yang dimiliki sehingga memiliki kontribusi lebih 

positif pada kemajuan bersama, baik bagi karyawan itu sendiri maupun 

Rumah makan Saboten Shokudo. Pelatihan dan pengembangan ini dilakukan 

setiap 6 bulan sekali khusus pada koki, mengingat koki merupakan posisi 

yang sangat krusial. 

     Koki adalah karyawan yang memberikan kontribusi paling besar 

dibandingkan dengan karyawan lainnya karena segala jenis order dari 
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pelanggan yang menangani secara langsung adalah koki. Dengan diadakannya 

pelatihan dan pengembangan pada koki maka dapat menciptakan kreasi menu-

menu baru dan meningkatkan kualitas rasa yang dihasilkan sehingga dapat 

memenuhi selera pelanggan. Pelatihan dan pengembangan pada koki 

dilakukan oleh patner kerja manajer Rumah makan Saboten Shokudo yang 

sangat berpengalaman sekali dalam membuat masakan ala Jepang dikarenakan 

pernah menduduki bangku kuliah di Jepang dan bekerja sebagai koki di salah 

satu restoran Jepang, sehingga hal tersebut dapat menjadi nilai lebih yang 

dimiliki Rumah makan Saboten Shokudo.  

• Evaluasi Kinerja Karyawan 

Evaluasi kinerja pada karyawan dilakukan oleh Rumah makan Saboten setiap 

satu bulan sekali. Dengan diadakannya briefing bulanan maka manajer Rumah 

makan Saboten Shokudo dapat menilai kinerja masing-masing karyawan. 

Karyawan juga diberikan kebebasan untuk menyampaikan keluh kesah yang 

dialami, usulan mengenai kondisi kerja, komplain pelanggan, atau bahkan 

tentang menu-menu baru. Rumah makan Saboten Shokudo selalu melibatkan 

karyawan-karyawannya dalam pengambilan keputusan yang menyangkut 

kepentingan bersama.  

• Jumlah dan Kualitas Karyawan 

     Jumlah karyawan yang bekerja pada Rumah makan 

Saboten Shokudo adalah sebanyak 18 orang, dengan spesifikasi sebagai 

berikut, ditunjukkan pada Tabel 4.6.  
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Tabel 4.6 
Jumlah Dan Kualitas Karyawan 
Rumah makan Saboten Shokudo 

 
Keterangan Pendidikan Jumlah 

Manager 
 

S1 
 

2 

Admin S1 1 

Kasir SMA 1 

Koki SMA 3 

Waitrees SMA 5 

Juice Maker SMA 2 

Prepare SMA 2 

Cleaning SMA 2 
Total  18 

 
Sumber: Rumah makan Saboten Shokudo Malang, diolah 
 

Pada Rumah Makan Saboten Shokudo masih terdapat penggabungan jabatan, 

contohnya saja seperti manager operasional merangkap menjadi manajer 

pemasaran, manager SDM merangkap menjadi manajer keuangan.  

     Untuk meningkatkan motivasi dan produktifitas karyawannya, manajemen 

Rumah makan Saboten Shokudo selama ini mengintegrasikan hubungan yang 

baik antara karyawan dengan pimpinan maupun sesama karyawan sehingga 

menimbulkan rasa kekeluargaan dan kondisi lingkungan kerja kondusif dalam 

Rumah makan Saboten Shokudo. 

• Jam Kerja Karyawan 

Dalam menjalankan kegiatan sehari-hari Rumah makan Saboten membuat 

beberapa peraturan bagi karyawan dengan tujuan agar semua yang dilakukan 

karyawan tidak melanggar batas-batas etika yang terdapat pada Rumah makan 

Saboten Shokudo dan untuk menjaga kedisiplinan karyawan agar tidak merugikan 

semua pihak yang bersangkutan. Salah satunya mengenai jam kerja, jam kerja 
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yang ditentukan oleh Rumah makan Saboten telah terhitung selama 7 hari waktu 

kerja sebagai berikut : 

a. Hari Senin-Kamis & Minggu 

Jam 12.00 s/d 22.00 

istirahat: 2 jam, tergantung jadwal masing-masing 

b. Hari Jum’at 

Jam 13.00 s/d 22.00 

istirahat: 2 jam, tergantung jadwal masing-masing 

c. Hari Sabtu 

Jam 12.00 s/d 23.00 

istirahat: 2 jam, tergantung jadwal masing-masing 

     Bagi karyawan yang telah 2 kali terlambat, tidak sesuai dengan jam kerja 

yang telah ditetapkan, maka karyawan yang bersangkutan akan dikenakan 

Surat Peringatan oleh pihak manajemen Rumah makan Saboten. 

     Karyawan Rumah makan Saboten Shokudo dalam satu minggu diberi cuti 

libur selama 1 hari, terkecuali pada waktu weekends ( pada hari Jum’at sampai 

dengan hari Minggu) karyawan diwajibkan masuk seluruhnya, dikarenakan 

pengunjung Rumah makan Saboten Shokudo lebih banyak dibandingkan pada 

hari-hari biasa. 

• Sistem Imbalan Karyawan 

     Sistem penggajian pada Rumah makan Saboten Shokudo didasarkan pada 

perbedaan jabatan dan lama kerja. Setiap 12 bulan sekali terdapat kenaikan 

gaji karyawan sebesar 10%. Selain itu juga terdapat insentif lain seperti 

tunjangan hari raya, bonus pada saat weekends jika mencapai target penjualan, 
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tunjangan karyawan yang sakit, ataupun dengan cara memperhatikan segala 

sesuatu yang menjadi tuntutan karyawan dengan tidak mengabaikan batas-

batas kemampuan Rumah makan Saboten Shokudo. 

     Tunjangan Hari Raya setiap karyawan berbeda-beda, tergantung dari gaji 

pokok dan lama bekerja karyawan yang bersangkutan, yaitu sebesar 20 sampai 

dengan 30% dari gaji pokok. Selain itu, setiap karyawan juga diberi bonus 

tambahan pada waktu penjualan pada waktu weekends jika mencapai target, 

bonus diberikan pada karyawan yang masuk pada hari itu saja. Rumah makan 

Saboten juga menyediakan kotak P3K bagi karyawan yang sedang mengalami 

kecelakaan kerja, seperti terkena goresan pisau atu luka bakar kecil.  

     Setiap sebulan sekali Rumah makan Saboten juga selalu memberikan 

reward melalui  pemilihan karyawan terbaik. Hadiah yang diberikan dapat 

berupa t-shirt atau berupa  foto karyawan yang bersangkutan yang ditempel 

dengan predikat karyawan terbaik.  

     Dengan memberikan fasilitas kesejahteraan seperti tunjangan hari raya, 

tunjangan kesejahteraan bagi karyawan yang sakit, bonus, ataupun 

memberikan hadiah atau reward, hal ini semua dilakukan agar loyalitas 

karyawan kepada Rumah makan Saboten Shokudo dapat terjaga dan dapat 

menjadi motivasi untuk terus berkinerja dengan baik serta tidak menimbulkan 

masalah ketenagakerjaan di kemudian hari. 

4.2.1.4.  Keuangan  

     Rumah makan Saboten Shokudo merupakan bisnis yang sedang tumbuh, 

berada pada awal siklus bisnis, merupakan bisnis yang menghasilkan produk yang 

memiliki potensi pertumbuhan.  
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     Rumah makan Saboten dapat menggunakan tema finansial bauran dan 

pertumbuhan pendapatan, maka ukuran kinerja yang bisa dijadikan acuan adalah 

persentase tingkat pertumbuhan pendapatan (yang dilihat dari tingkat 

pertumbuhan laba yang didapatkan) dan penjualan di pasar sasaran, kelompok 

pelanggan dan wilayah serta persentase pendapatan dari produk yang dihasilkan. 

Berikut merupakan gambaran tingkat pertumbuhan penjualan dalam kurun waktu 

3 tahun, ditunjukkan pada Gambar 4.3, Gambar 4.4, dan Gambar 4.5. 

Gambar 4.3 
Pertumbuhan Tingkat Penjualan Tahun 2006 

Grafik Omset Tahun 2006
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Sumber: Rumah makan Saboten Shokudo, diolah 
 

     Omset penjualan pada Rumah makan Saboten Shokudo per bulan pada 

tahun 2006 rata-rata mengalami peningkatan, untuk Bulan Juli omset yang 

diperoleh memang tidak seperti pada bulan-bulan yang lain, dikarenakan 

merupakan awal berdirinya Rumah makan Saboten Shokudo, rincian omset 

per bulan ditunjukkan pada Tabel 4.7.  
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Tabel 4.7. 
Omset Rumah makan Saboten Shokudo Tahun 2006 

Bulan Omset 
Juli Rp. 4.500.000 

Agustus Rp. 42.500.000 
September Rp. 42.000.000 
Oktober Rp. 41.000.000 

November Rp. 58.000.000 
Desember Rp. 71.000.000 

Total Rp. 259.000.000 
Sumber: Rumah makan Saboten Shokudo, diolah 
 
 
 

Gambar 4.4 
Pertumbuhan Tingkat Penjualan Tahun 2007 

 

Grafik Omset Tahun 2007

Rp0
Rp10,000,000
Rp20,000,000
Rp30,000,000
Rp40,000,000
Rp50,000,000
Rp60,000,000
Rp70,000,000
Rp80,000,000
Rp90,000,000

Ja
nu

ar
i

Fe
br

ua
ri

M
ar

et

A
pr

il

M
ei

Ju
ni

Ju
li

A
gu

st
us

S
ep

te
m

be
r

O
kt

ob
er

N
op

em
be

r

D
es

em
be

r

Bulan

O
m

se
t

 Sumber: Rumah makan Saboten Shokudo, diolah 
 
     Omset Rumah makan Saboten Shokudo pada tahun 2007 rata-rata 

mengalami peningkatan secara signifikan dibandingkan pada tahun 2006 jika 

dilihat dari segi per bulannya. Jika dilihat dari segi total omset per tahun, pada 

tahun 2006 belum dapat dibandingkan dengan tahun 2007 dikarenakan pada 

pertengahan tahun 2006 merupakan awal berdirinya Rumah makan Saboten 



 129

Shokudo. Rincian omset per bulan pada tahun 2007 ditunjukkan pada Tabel 

4.8 

Tabel 4.8 
Omset Rumah makan Saboten Shokudo Tahun 2007 

 
Bulan Omset 
Januari Rp. 75.000.000 

Februari Rp. 62.000.000 
Maret Rp. 68.500.000 
April Rp. 73.000.000 
Mei Rp. 68.500.000 
Juni Rp. 71.000.000 
Juli Rp. 74.000.000 

Agustus Rp. 80.500.000 
September Rp. 83.000.000 
Oktober Rp. 63.000.000 

November Rp. 80.500.000 
Desember Rp. 85.000.000 

Total Rp. 888.500.000 
Sumber: Rumah makan Saboten Shokudo, diolah 

 
 
 

Gambar 4.5 
Pertumbuhan Tingkat Penjualan Tahun 2008 

Grafik Omset Tahun 2008
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Sumber: Rumah makan Saboten Shokudo, diolah 
 
     Total omset pada tahun 2008 yang diperoleh Rumah makan Saboten 

Shokudo mengalami peningkatan sebesar 8,32% dibandingkan dengan tahun 
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2007. Berikut rincian omset per bulan pada tahun 2008, ditunjukkan pada 

Tabel 4.9. 

 

 
 
 

Tabel 4.9 
Omset Rumah makan Saboten Shokudo Tahun 2008 

 
Bulan Omset 

Januari Rp. 78.500.000 

Februari Rp. 77.000.000 

Maret Rp. 90.000.000 

April Rp. 84.000.000 

Mei Rp. 84.500.000 

Juni Rp.82.000.000 

Juli Rp. 81.500.000 

Agustus Rp. 70.000.000 

September Rp. 68.000.000 

Oktober Rp. 64.000.000 

November Rp. 76.000.000 

Desember Rp. 74.000.000 

Total Rp. 962.500.000 

Sumber: Rumah makan Saboten Shokudo, diolah 
 
     Selain dilihat dari segi tingkat pertumbuhan penjualan, kondisi finansial 

Rumah makan Saboten Shokudo juga dapat dilihat dari tingkat pertumbuhan 

laba dalam kurun waktu 3 tahun. Berikut merupakan gambaran tingkat 

pertumbuhan laba dalam kurun waktu 3 tahun, ditunjukkan pada Gambar 4.6, 

Gambar 4.7, dan Gambar 4.8. 
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Gambar 4.6 
Tingkat Pertumbuhan Laba Tahun 2006 

Tingkat Pertumbuhan Laba Pada Tahun 2006
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Sumber: Rumah makan Saboten Shokudo, diolah 
 

Tabel 4.10 
Laba Rumah makan Saboten Shokudo Tahun 2006 

 

Bulan Laba 

Juli Rp2,500,000 

Agustus Rp6,800,000 

September Rp8,700,000 

Oktober Rp4,200,000 

November Rp2,500,000 

Desember Rp4,300,000 

Total 29.000.000 
    
Sumber: Rumah makan Saboten Shokudo, diolah 
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     Laba yang diperoleh pada tahun 2006 baru berjumlah Rp. 29.000.000, hanya 

total dari tengah tahun kedua dikarena pada tahun 2006 ini merupakan awal 

pembentukan Rumah makan Saboten Shokudo. 

Gambar 4.7 
Tingkat Pertumbuhan Laba Tahun 2007 

Tingkat Pertumbuhan Laba Pada Tahun 2007
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Sumber: Rumah makan Saboten Shokudo, diolah 
 

Tabel 4.11 
Laba Rumah makan Saboten Tahun 2007 

 
Bulan Laba 
Januari Rp11,000,000 

Februari Rp6,200,000 
Maret Rp6,000,000 
April Rp4,500,000 
Mei Rp8,000,000 
Juni Rp6,000,000 
Juli Rp4,000,000 

Agustus Rp6,500,000 
September Rp13,500,000 
Oktober Rp7,721,190 

November Rp9,428,030 
Desember Rp15,540,330 

Total 98.389.550 
 

Sumber: Rumah makan Saboten Shokudo, diolah 
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Laba yang diperoleh pada tahun 2007 sebesar Rp. 98.389.550, pada tahun 2007 

ini Rumah makan Saboten Shokudo memasuki tahap pertumbuhan bisnis jika 

dilihat dari rata-rata pertumbuhan laba bila dibandingkan dengan tahun 2006. 

Gambar 4.8 
Tingkat Pertumbuhan Laba Pada Tahun 2008 
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Sumber: Rumah makan Saboten Shokudo, diolah 

 

Tabel 4.12 
Laba Rumah makan Saboten Tahun 2008 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Sumber: Rumah makan 

Saboten Shokudo, diolah 

 

      

Bulan Laba 

Januari Rp8,600,300 

Februari Rp9,480,000 

Maret Rp6,110,175 

April Rp8,240,630 

Mei Rp14,605,050 

Juni Rp13,623,825 

Juli Rp12,149,990 

Agustus Rp5,693,025 

September Rp6,016,500 

Oktober Rp7,441,190 

November Rp10,293,740 

Desember Rp9,731,295 

Total 111.993.730 
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Total laba yang diperoleh pada tahun 2008 sebesar Rp. 111.993.730, mengalami 

peningkatan sebesar 13,82 % dari tahun 2007. 
 
4.2.2. Matriks Internal Factor Evaluation (IFE) 

     Dari analisis Value Chain mengenai kondisi internal Rumah Makan Saboten 

Shokudo, maka analisis internal dapat dilakukan dengan Matriks internal factor 

evaluation (IFE). Adapun matriks IFE digambarkan pada Tabel 4.13. sebagai 

berikut. 

Tabel 4.13 
Matriks Internal Factor Evaluation (IFE) 

Rumah Makan Saboten Shokudo 
Key Internal Factors Bobot Rating Skor 

Terimbang 
Keterangan 

Kekuatan (Strength) 
1. Variasi menu  
 
 
2. Fasilitas 
3. Promosi produk dan jasa 
4. Harga   
5. Lokasi 
 
 
6. Hubungan dengan pemasok 
7. Kondisi keuangan 
 

 
0.12 

 
 

0.08 
0.12 
0.10 
0.10 

 
 

0.08 
0.08 

 

 
4 
 
 

3 
4 
4 
4 
 
 

3 
3 

 
0.48 

 
 

0.24 
0.48 
0.40 
0.40 

 
 

0.24 
0.24 

 
Variasi menu banyak 
dan sesuai dengan cita rasa lokal 
 
Memadai 
Gencar dan tepat sasaran 
Terjangkau 
Strategis, mudah dijangkau, 
sesuai dengan segmen yang 
dituju 
Terjalin baik 
Baik dan ada peningkatan 

Kelemahan (Weaknesses) 
1. Lahan parkir 
2. Deskripsi jabatan 
3. Hubungan dengan pelanggan  
    (member card) 
4. Desain interior-eksterior 

 
0.06 
0.08 
0.10 

 
0.08 

 
2 
3 
2 
 

3 

 
0.12 
0.24 
0.20 

 
0.24 

 

 
Terbatas, kurang luas 
Ada rangkap jabatan 
Kurang dikelola dengan baik 
 
Kurang maksimal 
 

TOTAL 1.00  3.28  
Sumber: Analisis internal, diolah 

4.2.3. Analisis Lingkungan Eksternal 

     Faktor-faktor lingkungan eksternal jauh dan lingkungan industri perusahaan 

akan sangat mempengaruhi kinerja perusahaan secara menyeluruh baik secara 

langsung ataupun tidak langsung. Hal ini dikarenakan terdapat hubungan yang 
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erat antara lingkungan eksternal dengan organisasi atau perusahaan. Lingkungan 

ini memberikan peluang, ancaman, dan kendala bagi organisasi atau perusahaan. 

Oleh karena itu agar Rumah Makan Saboten Shokudo mampu beradaptasi dengan 

perubahan lingkungan tersebut maka diperlukan suatu analisis lingkungan 

ekternal untuk memantau dan mengidentifikasi peluang dan ancaman yang akan 

timbul. Analisis lingkungan eksternal jauh yang akan dianalisis meliputi faktor 

ekonomi, sosial budaya, politik, dan teknologi. Sedangkan untuk analisis industri 

akan dibahas dalam analisis persaingan industri.  

4.2.3.1. Faktor Ekonomi 

     Kondisi perekonomian suatu negara pada saat ini dan masa yang akan datang 

sangat mempengaruhi perkembangan berbagai jenis usaha, karena setiap elemen 

dari faktor ekonomi ini dapat menimbulkan suatu peluang atau hambatan bagi 

pencapaian tujuan dari perusahaan serta akan menentukan kesuksesan atau 

kegagalan strateginya. Faktor ekonomi ini merupakan faktor yang sangat rawan 

dan sering menjadi bahan pertimbangan dalam upaya pengambilan keputusan oleh 

manajemen dalam perusahaan, terutama di saat situasi yang tidak menentu seperti 

sekarang ini. Terdapat beberapa indikator ekonomi yang perlu dianalisis untuk 

memberikan pertimbangan yang akurat dalam merumuskan strategi pada Rumah 

Makan Saboten Shokudo. Indikator-indikator tersebut antara lain: 

a. Pertumbuhan industri makanan dan minuman 

Menurut Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) 

pertumbuhan industri makanan dan minuman sebesar enam persen akan 

tercapai. Adapun setiap tahunnya pertumbuhan di sektor ini rata-rata selalu di 

atas enam persen. Meskipun kondisi ekonomi nasional secara umum belum 
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terlalu baik tetapi konsumsi masyarakat terus meningkat. Sampai saat ini 

produksi industri makanan dan minuman baru mencapai 70-80 persen sehingga 

diperlukan kerja keras dari pelaku industri agar mampu mengoptimalkan 

kinerjanya. Jika telah tercipta kinerja yang optimal maka akan mudah 

mendapatkan investasi baru dan secara tidak langsung produksi makanan dan 

minuman di dalam negeri akan terus meningkat.  

b. Pendapatan Perkapita Masyarakat 

Peningkatan pendapatan perkapita masyarakat merupakan pencerminan daya 

beli masyarakat di suatu daerah. Dengan meningkatnya pendapatan perkapita 

masyarakat, berarti akan meningkat pula daya beli masyarakat, baik terhadap 

kebutuhan primer maupun sekunder. Berikut ini akan disajikan tabel 4.14. 

mengenai perkembangan pendapatan perkapita penduduk Kota Malang.  

 

Tabel 4.14 
Pendapatan Perkapita Penduduk Kota Malang 

Tahun 2005-2008 
 

Tahun Pendapatan Perkapita 

2005 Rp. 11.105,63 

2006 Rp. 11.814,00 

2007 Rp. 12.523,49 

2008 Rp. 13.232,43 

  Sumber: BPS Kota Malang, 2007 
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     Berdasar tabel diatas, pendapatan perkapita penduduk Kota Malang terus 

mengalami peningkatan. Peningkatan pendapatan perkapita penduduk Kota Malang 

merupakan peluang bagi perusahaan, karena berpengaruh positif terhadap daya beli 

masyarakat sehingga akan berpengaruh positif terhadap kegiatan Rumah Makan Saboten 

Shokudo. 

4.2.3.2. Sosial Budaya 

     Suatu perusahaan dalam lingkungannya akan selalu menghadapi kondisi sosial 

masyarakat yang berbeda-beda dan selalu berubah. Pengaruh dari perubahan dan 

pola pikir masyarakat yang terus berkembang menyebabkan perubahan pada gaya 

hidup dan nilai yang dianut oleh masyarakat. Perubahan-perubahan inilah yang 

perlu diperhatikan oleh Rumah Makan Saboten Shokudo agar dapat 

mengantisipasi berbagai dampak yang mungkin ditimbulkannya. Faktor-faktor 

perubahan sosial yang harus diperhatikan oleh Rumah Makan Saboten Shokudo 

diantaranya adalah kependudukan, sikap dan gaya hidup masyarakat, serta 

perubahan struktur masyarakat. Penjelasan mengenai faktor-faktor tersebut adalah 

sebagai berikut : 

a. Jumlah Penduduk 

     Peningkatan jumlah penduduk akan menyebabkan peningkatan jumlah 

konsumsi, terlebih lagi pada bisnis yang bergerak di bidang makanan dan 

minuman. Segmen utama yang dibidik oleh Rumah Makan Saboten Shokudo 

yaitu pelajar dan mahasiswa, yang berada pada kategori usia produktif. Data 

jumlah penduduk Kota Malang yang berada pada usia produktif terdapat pada 

Tabel 4.15 dibawah ini: 
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Tabel 4.15 
Jumlah Penduduk Usia Produktif 

Kota Malang Tahun 2005-2008 
Tahun Jumlah Penduduk 

Usia Produktif 
2005 336.120 
2006 340.504 
2007 345.018 
2008 355.668 

    Sumber: www.pemkotmalang.go.id , 2008 

Dari tabel diatas, dapat diketahui bahwa jumlah penduduk pada usia produktif di 

Kota Malang mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Hal ini merupakan 

peluang untuk memperluas pasar dan mengembangkan usahanya bagi Rumah 

Makan Saboten Shokudo. 

b. Perubahan Pola dan Gaya Hidup Masyarakat 

   Saat ini terdapat semacam perubahan gaya hidup masyarakat terutama dalam hal 

makanan. Meski kebiasaan makan sulit dirubah, namun bukan berarti seseorang 

tidak dapat menerima makanan asing (makanan non-tradisional) yang berasal dari 

berbagai negara. Di sisi lain manusia mempunyai naluri mencoba sesuatu yang 

baru, sehingga makanan asing dapat menjadi alternatif konsumen ketika berada di 

luar rumah.    

     Kondisi seperti demikian sekarang ini sedang terjadi, konsumen tidak lagi 

memandang sebelah mata terhadap makanan asing. Salah satu makanan non 

tradisional (asing) saat ini yang sedang menjamur yaitu makanan ala Jepang. 

Berbagai menu Japanese Food memang dikenal unik dan punya citarasa tersendiri 

bagi yang menikmatinya. Sehingga hal tersebut dapat menjadi peluang bagi 

Rumah Makan Saboten Shokudo untuk mengembangkan bisnisnya. 
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4.2.6.3. Teknologi 

     Perubahan yang cepat dan drastis terhadap teknologi tentu saja adalah salah 

satu aspek pada lingkungan jauh yang menjadi perhatian perusahaan. Perubahan 

di bidang teknologi bukan hanya menawarkan kesempatan yang baik dalam 

pencapaian tujuan perusahaan, tetapi juga dapat mengakibatkan tantangan dan 

ancaman bagi keberadaan perusahaan 

     Dalam beberapa dekade terakhir, teknologi semakin canggih dan modern 

dalam mendukung perusahaan. Perubahan teknologi umumnya mengarah pada 

biaya produksi yang semakin menurun , kualitas produk yang meningkat, 

pelayanan yang semakin cepat dan memuaskan. Namun untuk dapat 

melakukannya, dibutuhkan investasi yang sangat besar sehingga perusahaan harus 

memilih teknologi yang sesuai dengan kegiatan produksi atau jasa yang diberikan 

dan kemampuan yang dimiliki perusahaan. 

     Perkembangan teknologi yang pesat membuka banyak peluang bagi Rumah 

Makan Saboten Shokudo untuk dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi biaya 

serta kecepatan dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan sehingga tercipta 

kepuasan pelanggan. 

4.2.3.4. Politik dan Kebijakan Pemerintahan 

Terdapat beberapa variabel yang termasuk dalam kekuatan politik, pemerintahan 

dan hukum yang dapat mempengaruhi operasional Rumah Makan Saboten 

Shokudo, antara lain: 

a. Kondisi Politik 

Kondisi politik di suatu negara akan sangat menentukan tinggi rendahnya 

tingkat resiko politik yang akan mempengaruhi dunia bisnis pada negara yang 
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bersangkutan. Secara sederhana, resiko politik dapat diartikan sebagai suatu 

ketidakpastian yang mengemuka dan dapat mempengaruhi keberhasilan atau 

kegagalan dalam mencapai suatu tujuan (termasuk investasi) akibat adanya 

ketidakstabilan politik di suatu negara. Kondisi politik yang tidak stabil dapat 

menjadi ancaman yang besar bagi kelangsungan hidup suatu perusahaan. 

     Kondisi politik di Kota Malang sendiri relatif stabil dan kondusif. Meskipun 

sempat dilanda isu terorisme, kampanye politik, dan lain sebagainya namun hal 

itu tidak mengganggu stabilitas politik Kota Malang. Sehingga kondisi yang 

tercipta seperti ini merupakan peluang bagi Rumah Makan Saboten Shokudo 

untuk melakukan kegiatan operasional.  

b. Kebijakan Pemerintah 

     Perubahan-perubahan kebijakan pemerintah seperti penetapan peraturan dan 

perundangan-perundangan akan mempengaruhi kelangsungan usaha perusahaan 

secara keseluruhan. Secara global, kebijakan pemerintah Indonesia untuk 

menurunkan harga bahan bakar minyak (BBM) sebanyak tiga kali berturut-turut 

dalam kurun waktu dua bulan terakhir berdampak positif terhadap banyak sektor. 

Bagi industri rumah makan, kebijakan turunya harga BBM tersebut sangat 

meringankan beban operasional perusahaan. 

4.2.3.5. Analisis Lingkungan Industri 

     Sifat dan derajat persaingan dalam suatu industri bergantung pada lima 

kekuatan atau faktor, yaitu ancaman pendatang baru, ancaman produk/jasa 

subtitusi, daya tawar menawar pembeli (pelanggan), daya tawar pemasok dan 

persaingan antara anggota industri. Untuk menyusun rancangan strategi 

menghadapi kekuatan-kekuatan ini, Rumah Makan Saboten Shokudo harus 
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memahami bagaimana cara kerja kekuatan tersebut dalam industri dan bagaimana 

pengaruhnya terhadap Rumah Makan Sabotenn Shokudo dan berikut inilah 

disajikan uraiannya. 

a. Ancaman Pendatang baru 

     Pendatang baru ke suatu industri akan membawa kapasitas baru dan 

keinginan untuk merebut market share yang telah dikuasai pemain sebelumnya. 

Pada Rumah Makan Saboten Shokudo, hambatan masuk bagi pesaing bisa 

dikatakan cukup besar, karena saat ini di Kota Malang terdapat banyak rumah 

makan atau outlet yang menawarkan masakan Jepang dengan ciri khas yang 

berbeda-beda. Ini menunjukkan bahwa ancaman masuknya pendatang baru 

dalam bisnis rumah makan ala Jepang sangat besar untuk beberapa masa yang 

akan datang. 

b. Daya Tawar Pemasok 

     Pemasok dapat memanfaatkan kekuatan tawar menawarnya atas para anggota 

industri dengan menaikkan harga atau menurunkan kualitas barang atau jasa yang 

dijualnya. Pemasok yang kuat, dapat menekan kemampulabaan suatu industri 

yang tidak dapat mengimbangi kenaikan biaya dengan menaikkan harganya 

sendiri. 

     Pasokan utama pada Rumah Makan Saboten Shokudo adalah bahan baku 

mentah, bumbu, dan bahan pelengkap lainnya. Setiap bahan baku yang 

digunakan memiliki karakteristik dan spesifikasi tersendiri karena berkaitan 

dengan karakteristik produk yang dihasilkan. Rumah Makan Saboten Shokudo 

memiliki beberapa pemasok, tidak hanya tergantung pada satu pemasok saja. 

Pemasok yang dipilih Rumah Makan Saboten berdasarkan kecocokan dari 
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segi harga dan kualitas. Dengan terjalinnya hubungan baik antara Rumah 

Makan Saboten Shokudo dengan pemasok merupakan peluang untuk 

mendukung kelancaran kegiatan operasional pada Rumah Makan Saboten 

Shokudo. 

  c. Daya Tawar Pembeli 

     Pembeli pada produk makanan dan minuman memiliki kemampuan untuk 

menekan harga, menuntut kualitas lebih tinggi atau layanan yang lebih baik 

Salah satu bentuk daya tawar pembeli pada Rumah Makan Saboten Shokudo, 

ditawarkannya menu paket, adanya fasilitas tambahan, dan diskon khusus bagi 

pelanggan di saat-saat tertentu merupakan bentuk tawar menawar harga. 

     Hal ini merupakan peluang bagi perusahaan, karena adanya tawar menawar 

harga yang dilakukan menambah kepuasan pada konsumen. Dengan 

pelayanan yang memuaskan maka akan meningkatkan loyalitas pelanggan 

terhadap Rumah Makan Saboten Shokudo.   

d. Produk Substitusi 

     Dalam industri yang bergerak di bidang makanan dan minuman, sangat 

mudah ditemukan produk subtitusinya di pasaran, karena makanan merupakan 

kebutuhan primer setiap orang. Produk subtitusi seringkali masuk dengan 

cepat kedalam industri yang dapat misalnya mengakibatkan turunnya harga 

atau  sebaliknya meningkatkan kinerja perusahaan.  

Produk subtitusi Rumah Makan Saboten dapat terlihat dari banyaknya rumah 

makan yang ada yang menawarkan berbagai macam produk makanan lain, 

serta perilaku konsumen yang sangat selektif dan selalu menginginkan sesuatu 

yang baru dalam memilih produk. Hal ini merupakan ancaman bagi Rumah 
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Makan Saboten Shokudo karena dapat mempengaruhi pangsa pasar yang 

seharusnya dapat diperoleh. 

e.  Persaingan Diantara Anggota Industri 

     Dalam beberapa tahun terakhir, usaha di bidang makanan yang ada di Kota 

Malang mengalami perkembangan yang sangat pesat. Pemain-pemain baru 

mulai bermunculan, mulai dari warung-warung bertenda yang menawarkan 

kualitas yang tidak dapat dipandang sebelah mata hingga berbagai macam 

rumah makan atau restoran.  

     Begitu juga pada rumah makan khas Jepang. Makin banyak pesaing yang 

membuka outlet baru di mall-mall atau tempat lain. Persaingan ini 

memperketat tingkat persaingan dalam merebut pasar dan dapat menjadi 

ancaman yang perlu diperhatikan oleh Rumah Makan Saboten Shokudo. 

4.2.4. Matriks External Factor Evaluation (EFE) 

Tabel 4.16 
Matriks Eksternal Factor Evaluation (EFE) 

Rumah Makan Saboten Shokudo 

Key Eksternal Factors Bobot Rating Skor 
Terimbang Keterangan 

Peluang (Opportunity) 
1. Pertumbuhan Industri makanan  
2. Pendapatan perkapita masyarakat  
3. Jumlah Penduduk Produktif 
4.Perubahan pola dan gaya hidup 

masyarakat 
5. Kondisi Politik 
6. Pemasok 
7. Pembeli 
8. Kebijakan pemerintah 
9. Perkembangan Teknologi 
 

 
0.10 
0.08 
0.10 
0.10 

 
0.06 
0.10 
0.04 
0.06 
0.06 

 

 
3 
3 
4 
4 
 
3 
3 
3 
3 
4 

 
0.30 
0.24 
0.40 
0.40 

 
0.18 
0.30 
0.12 
0.18 
0.24 

 
Meningkat 
Meningkat 
Peluang pasar luas 
Mendukung 
 
Stabil 
Hubungan baik 
Percaya 
Turunnya BBM 
Efektifitas 
produksi 

Ancaman (Threats) 
1. Ancaman Pendatang Baru 
2. Produk Substitusi 
3. Persaingan 

 
0.10 
0.10 
0.10 

 
2 
1 
2 

 
0.20 
0.10 
0.20 

 
Perlu diperhatikan 
Banyak 
Kompetitif 

TOTAL 1.00  2.86  
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Sumber: Analisis eksternal, diolah 
 
4.2.5.  Matriks Threats Opportunities Weakness Streghts (TOWS) 

     Setelah penggunaan analisis EFE dan IFE sebagai input stage, selanjutnya 

digunakan analisis matrik TOWS sebagai analisis awal matching stage. Matrik 

TOWS merupakan alat analisis lanjutan yang penting dalam menentukan dan 

mengembangkan alternatif strategi yang tepat. Dalam hal ini adalah menentukan 

strategi yang tepat bagi Rumah Makan Saboten Shokudo. Matrik ini akan dapat 

menyusun gambaran strategi menyeluruh Rumah Makan Saboten Shokudo yang 

didasarkan pada kekuatan dan kelemahan internal dan pada peluang dan ancaman 

eksternal. Key success factors yang digunakan pada matrik TOWS adalah key 

success factors dari analisis lingkungan eksternal dan internal Rumah Makan 

Saboten Shokudo berdasarkan kekuatan (strength), kelemahan (weakness), 

peluang (opportunity) dan ancaman (threat). Berikut ini disajikan matrik TOWS 

pada Rumah Makan Saboten Shokudo 
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Tabel 4.17 
Matriks TOWS (Threats Opportunities Weakness Strengths) 

Rumah Makan Saboten Shokudo 
 
                                     IFA 
 
 
 
 
 
 
 
     EFA 

    Strength (S) 
1. Variasi menu  
2. Fasilitas 
3. Promosi produk dan jasa 
4. Harga   
5. Lokasi 
6. Hubungan dengan 

pemasok 
7. Kondisi keuangan 

    Weakness (W) 
1. Lahan parkir 
2. Deskripsi jabatan 
3. Hubungan dengan 

pelanggan (member card) 
4. Desain interior-eksterior 

Opportunities (O) 
1. Pertumbuhan Industri 

makanan  
2. Pendapatan perkapita 

masyarakat  
3. Jumlah Penduduk 

Produktif  
4. Perubahan pola dan gaya 

hidup masyarakat 
5. Kondisi Politik 
6. Pemasok 
7. Pembeli 
8. Kebijakan pemerintah 
9. Perkembangan 

Teknologi 

    Strategi SO 
1. Menjaga kualitas 

produk yang  
      dihasilkan 
2. Menambah 

fasilitas untuk menarik minat 
pelanggan 

3. Mengoptimalkan 
promosi untuk meningkatkan 
pangsa pasar  

4. Memanfaatkan 
teknologi informasi untuk 
menghasilkan terobosan-
terobosan baru dalam hal 
apapun. 

    Strategi WO 
1. Memperbaiki 

pengelolaan member card 
ntuk meningkatkan jumlah 
pelanggan 

2. Memperbaiki desain 
interior-eksterior untuk 
menarik minat pelanggan 

3. Memperluas daerah 
pemasaran 

4. Melakukan rekruitmen 
untuk menambah SDM  

    Threats (T) 
1. Ancaman Pendatang  
    Baru     
2. Produk Substitusi 
3. Persaingan  

    Strategi ST 
1. Meningkatkan daya saing 

melalui keunggulan produk, 
tempat, dan fasilitas. 

2. Mempertahankan dan 
meningkatkan kondisi 
keuangan  

3. Mengoptimalkan variasi 
menu agar dapat tetap 
bersaing di pasar 

4. Menjaga dan 
mempertahankan hubungan 
baik dengan pemasok 

    Strategi WT 
1. Lebih meningkatkan 

hubungan dengan 
pelanggan 

2. Selalu 
memperhatikan perubahan 
tren kebutuhan pelanggan  

Sumber: Analisis Eksternal dan Internal, diolah 
 
 
 
 
 
 
 
 



 146

Kuat

Skor 
Total 
EFE 

Tinggi 

Rendah

Lemah Rata-rata

Rata-rata 

1,0 

2,0 

4,0 

3,0 

3,0 2,0 1,0

Skor Total IFE 

(2,86 : 3,28)

4.2.6. Matriks Internal External (IE) 

     Penggunaan matriks Internal External (IE) adalah untuk memperoleh strategi 

yang lebih tepat bagi perusahaan. Adapaun hasil analisis Matriks IE pada Rumah 

Makan Saboten Shokudo digambarkan pada gambar 4.9. pada halaman berikut.  

Gambar 4.9 
Matriks Internal Eksternal (IE) 

Rumah Makan Saboten Shokudo 
 

 

 

                Sumber: Data Eksternal dan Internal, diolah 

     Dari hasil perhitungan matriks 9 sel yang ditunjukkan pada gambar di atas 

menunjukkan posisi strategis Rumah Makan Saboten Shokudo berada pada sel IV 

dengan alternatif strategi yaitu menggunakan strategi tumbuh dan 

kembangkan, dimana Rumah Makan Saboten Shokudo berada pada posisi yang 

baik untuk memanfaatkan kekuatan internal untuk mengatasi kelemahan internal, 

mengantisipasi ancaman eksternal, serta mengambil keuntungan dari peluang 

yang ada.Penerapan strategi yang dapat dipilih adalah strategi intensif atau 

integratif. Alternatif tersebut dijelaskan sbagai berikut: 

•  Strategi Intensif ( Intensive Strategy ) 

I 
II III 

IV 
V VI 

VII VIII IX 
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1.   Strategi  Penetrasi Pasar ( Market Penetration Strategy ) 

Strategi ini berusaha meningkatkan market share suatu produk atau      

jasa melalui usaha pemasaran yang lebih besar. Jadi, tujuan strategi ini 

adalah untuk meningkatkan pangsa pasar dengan usaha pemasaran yang 

maksimal. 

2.    Strategi  Pengembangan Pasar ( Market Development Strategy ) 

Bertujuan untuk memperkenalkan produk-produk atau jasa yang ada 

sekarang ke daerah-daerah yang secara geografis merupakan daerah baru. 

Jadi, tujuan strategi ini adalah untuk memperbesar pangsa pasar. 

3.    Strategi  Pengembangan Produk (Product Development Strategy) 

Merupakan strategi yang bertujuan agar perusahaan dapat meningkatkan 

penjualan dengan cara memodifikasi dan meningkatkan produk/jasa yang 

ada sekarang.  

•  Strategi Integrasi 

    Strategi integrasi memiliki tiga jenis strategi utama, yaitu: 

1. Strategi Integrasi ke Depan ( Forward Integration Strategy ) 

Strategi ini menghendaki agar perusahaan mempunyai kemampuan yang 

besar terhadap pengendalian para distributor atau pengecer mereka, bila 

perlu dengan memilikinya. Hal ini dapat dilakukan bila perusahaan 

mendapatkan banyak masalah dengan pendistribusian barang/jasa mereka, 

sehingga mengganggu stabilitas produksi, padahal, perusahaan mampu 

untuk mengolah pendistribusian dimaksud dengan sumber daya yang 

dimiliki. Alasan lain, bisnis di sektor distribusi yang dimaksud, misalnya 

memiliki prospek yang baik untuk dimasuki. 
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2. Strategi Integrasi ke Belakang ( Backward Integration Strategy ) 

Merupakan strategi perusahaan agar pengawasan terhadap bahan baku 

dapat lebih ditingkatkan, apalagi para pemasok sudah dinilai tidak 

menguntungkan perusahaan. Tujuan strategi ini adalah untuk 

mendapatkan kepemilikan dan/atau meningkatkan pengendalian bagi para 

pemasok. 

3. Strategi Integrasi Horizontal 

Strategi ini dimaksudkan agar perusahaan meningkatkan pengawasan 

terhadap para pesaing perusahaan walau harus dengan memilikinya. 

Banyak perusahaan dewasa ini menggunakannya sebagai strategi 

pertumbuhan.  

4.2.7. Quantitative Strategic Planning Matrix (QSPM) 

     Berdasarkan hasil analisis IE, maka strategi yang tepat digunakan bagi Rumah 

Makan Saboten Shokudo adalah Strategi Intensif. Strategi Intensif terdiri dari 

beberapa alternatif strategi utama, yaitu strategi penetrasi pasar, strategi 

pengembangan pasar, dan strategi pengembangan produk. 

     Agar lebih obyektif dalam mengevaluasi dan memilih alternatif strategi yang 

terbaik bagi perusahaan, maka digunakan suatu matrik evaluasi alternatif strategi, 

yaitu Matrik QSPM (Quantitative Strategic Planning Matrix). Berdasarkan 

beberapa analisis sebelumnya, alternatif strategi yang dipilih adalah 

Pengembangan Produk, Pengembangan Pasar dan Pertumbuhan Terkosentrasi 

dimana ketiga strategi inilah yang paling mungkin dilaksanakan oleh Rumah 

Makan Saboten Shokudo. Pemberian bobot dan nilai AS pada analisis QSPM 

diperhitungkan secara obyektif dengan mempertimbangkan hasil wawancara 
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maupun kuesioner dengan pihak manajer Rumah Makan Saboten Shokudo. Nilai 

bobot sama dengan pemberian bobot pada Matrik EFE dan IFE. Attractive Score 

merupakan nilai yang menunjukkan kemenarikan relatif untuk masing-masing 

strategi. Adapun nilai total TAS diperoleh dengan cara mengalikan bobot dengan 

nilai AS. 
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Tabel 4.18 
Quantitative Strategic Planning Matrix (QSPM) 

Rumah Makan Saboten Shokudo 
Alternatif Strategi 

Penetrasi Pasar Pengembangan 
Pasar 

Pengembangan 
Produk Faktor Utama Bobot 

AS TAS AS TAS AS TAS 
Peluang (Opportunity) 
1. Pertumbuhan Industri 
    makanan 
2.Pendapatan perkapita    

masyarakat  
3. Jumlah Penduduk Produktif 
4. Perubahan  pola dan      

gaya hidup masyarakat 
5. Kondisi Politik 
6. Pemasok 
7. Pembeli 
8. Kebijakan pemerintah 
9. Teknologi 

 
0.10 

 
0.08 

 
0.10 
0.10 

 
0.06 
0.10 
0.04 
0.06 
0.06 

 
2 
 
3 
 
3 
2 
 
2 
2 
3 
2 
3 

 
0.20 

  
0.24 

 
0.30 
0.20 

 
0.12 
0.20 
0.12 
0.12 
0.18 

 
3 
 
4 
 
4 
4 
 
3 
4 
4 
4 
2 

 
0.30 

 
0.32 

 
0.40 
0.40 

 
0.18 
0.40 
0.16 
0.24 
0.12 

 
1 
 
2 
 
2 
3 
 
1 
3 
2 
3 
4 

 
0.10 

 
0.16 

 
0.20 
0.30 

 
0.06 
0.30 
0.08 
0.18 
0.24 

Ancaman (Threats) 
1. Ancaman Pendatang Baru 
2. Produk Substitusi 
3. Persaingan 

 
0.10 
0.10 
0.10 

 
3 
3 
2 

 
0.30 
0.30 
0.20 

 
4 
2 
3 

 
0.40 
0.20 
0.30 

 
2 
4 
4 

 
0.20 
0.40 
0.40 

Kekuatan (Strength) 
1. Variasi menu 
2. Fasilitas 
3. Promosi produk dan jasa 
4. Harga   
5. Lokasi 
6. Hubungan dengan pemasok 
7. Kondisi keuangan 

 
0.12 
0.08 
0.12 
0.10 
0.10 
0.08 
0.08 

 
3 
4 
4 
4 
3 
2 
3 

 
0.36 
0.32 
0.48 
0.40 
0.30 
0.16 
0.24 

 
2 
3 
3 
3 
4 
3 
2 

 
0.24 
0.24 
0.36 
0.30 
0.40 
0.24 
0.16 

 
4 
2 
2 
2 
1 
4 
4 

 
0.48 
0.16 
0.24 
0.20 
0.10 
0.32 
0.32 

Kelemahan (Weaknes) 
1. Lahan parkir 
2. Deskripsi jabatan 
3.Hubungan dengan  
   pelanggan (member card) 
4. Desain interior-eksterior 

 
0.06 
0.08 
0.10 

 
0.08 

 

 
2 
- 
4 
 
2 
 

 
0.12 

- 
0.40 

 
0.16 

 

 
4 
- 
3 
 
3 
 

 
0.24 

- 
0.30 

 
0.24 

 

 
1 
- 
1 
 
1 
 

 
0.06 

- 
0.10 

 
0.08 

 
TOTAL   5.42  6.14  3.78 

Sumber: Analisis eksternal dan Internal, diolah 

 

     Nilai tertinggi didapatkan dari hasil analisis QSPM pada Tabel 4.18 adalah 

Strategi Pengembangan Pasar (6,14) sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa 
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Rumah Makan Saboten Shokudo hendaknya lebih memprioritaskan strategi 

pengembangan pasar sebagai strategi utama perusahaan.  

     Strategi pengembangan pasar ialah strategi memasarkan produk yang sudah 

ada atau dengan sedikit modifikasi kepada daerah, pelanggan atau wilayah pasar 

baru. Strategi ini dapat dilakukan dengan memperluas daerah pemasaran di daerah 

lain. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 152

 
BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 
 
5.1. Kesimpulan 

     Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya, 

maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pada analisis lingkungan eksternal Rumah Makan Saboten Shokudo 

tampak bahwa faktor sosial-budaya (pola pikir / gaya hidup), ekonomi, 

kebijakan pemerintah memegang peranan yang signifikan disamping faktor-

faktor lain yang mempengaruhi Rumah Makan Saboten Shokudo. Sedang dari 

lingkungan industri, banyaknya jumlah pesaing dalam bidang yang sama 

menjadi ancaman serius selain dari produk substitusi Rumah Makan Saboten 

Shokudo 

2. Analisis EFE yang didasarkan pada lingkungan eksternal terlihat bahwa 

Rumah Makan Saboten Shokudo memiliki nilai 2.86 yang menunjukkan nilai 

diatas rata-rata. Hal  ini berarti bahwa Rumah Makan Saboten Shokudo 

memiliki peluang yang lebih besar daripada ancaman. 

3. Analisis IFE yang berdasarkan lingkungan internal menunjukkan bahwa 

Rumah Makan Saboten Shokudo memiliki nilai 3.28 yang menunjukkan 

bahwa nilai tersebut di atas rata-rata. Hal ini berarti bahwa Rumah Makan 

Saboten Shokudo memiliki kekuatan yang lebih besar dibanding dengan 

kelemahan yang dimilikinya. 

4. Analisis Matriks TOWS menawarkan beberapa alternatif strategi yang 

didasarkan pada kekuatan dan kelemahan internal serta peluang dan ancaman 
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eksternal yang dihadapi Rumah Makan Saboten Shokudo. Berdasarkan 

analisis TOWS, maka strategi yang tepat bagi Rumah Makan Saboten 

Shokudo adalah : 

a. Strategi SO 

- Menjaga kualitas produk yang dihasilkan 

- Menambah fasilitas untuk menarik minat pelanggan 

- Mengoptimalkan promosi untuk meningkatkan pangsa pasar  

- Memanfaatkan teknologi informasi untuk menghasilkan terobosan 

  terobosan baru dalam hal apapun 

b. Strategi WO 

- Memperbaiki pengelolaan member card ntuk meningkatkan jumlah 

              pelanggan 

- Memperbaiki desain interior-eksterior untuk menarik minat pelanggan  

- Memperluas daerah pemasaran 

- Melakukan rekruitmen untuk menambah SDM  

c. Strategi ST 

- Meningkatkan daya saing melalui keunggulan produk, tempat, dan 

  fasilitas.  

- Mempertahankan dan meningkatkan kondisi keuangan 

- Mengoptimalkan variasi menu agar dapat tetap bersaing di pasar 

- Menjaga dan mempertahankan hubungan baik dengan pemasok 

d. Strategi WT 

- Lebih meningkatkan hubungan dengan pelanggan 

- Selalu memperhatikan perubahan tren kebutuhan pelanggan 
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5. Analisis Matriks Internal-Eksternal menggunakan nilai-nilai yang didapat 

dari analisis EFE dan IFE. Berdasarkan matriks IE tersebut, menunjukkan 

bahwa Rumah Makan Saboten Shokudo menempati sel IV yaitu strategi 

umum yang dapat digunakan oleh perusahaan berupa Strategi tumbuh dan 

kembangkan. 

6.  Analisis QSPM digunakan dalam menganalisa beberapa alternatif strategi yang 

mungkin untuk dipilih satu strategi umum yang tepat dan sesuai dengan 

kondisi Rumah Makan Saboten Shokudo. Berdasarkan hasil analisis, 

menunjukkan bahwa strategi yang menarik untuk diimplementasikan adalah 

Strategi Pengembangan Pasar. 

5.2.  Saran  
     Berdasarkan hasil dari analisis yang telah dijalankan serta kesimpulan yang berhasil diperoleh, 

berikut ini diberikan saran-saran dari penulis untuk meningkatkan kinerja Rumah makan Saboten 

Shokudo ataupun pihak lain yang berkepentingan. 

1. Bagi Rumah makan Saboten Shokudo 

a. Rumah makan Saboten Shokudo sebaiknya mengadakan program Research & 

Development untuk mengetahui menambah segmentasi pasar yang lebih menguntungkan 

Rumah makan Saboten Shokudo untuk dimasuki. 

b. Rumah makan Saboten Shokudo sebaiknya mengadakan program Research & 

Development untuk memperluas daerah pemasaran dengan cara membuka cabang sehingga 

Rumah makan Saboten dapat lebih dikenal oleh konsumen dari berbagai kota selain itu juga 

dapat meningkatkan volume penjualan. 

c. Rumah makan Saboten Shokudo sebaiknya menambah jam operasional, yaitu dengan cara 

buka lebih awal sehingga dapat memenuhi kebutuhan pelanggan lebih awal pula. 

2. Bagi peneliti lain 

     Penelitian ini membahas pada proses bagaimana perumusan strategi dilakukan pada Rumah 

makan Saboten Shokudo. Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan pemikiran untuk penelitian 

lainnya yang menindaklanjuti dari strategi utama Rumah makan Saboten Shokudo yang telah 
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ditetapkan. Penelitian selanjutnya dapat menindaklanjuti tentang implementasi ataupun evaluasi 

dan pengendalian terhadap kinerja Rumah makan Saboten Shokudo. 
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Lampiran 1 

DAFTAR ISIAN UNTUK RATING MATRIKS EFE DAN IFE 

 

 

Petunjuk : 

- Tentukan rating dari masing-masing faktor eksternal (peluang dan 

ancaman) dan faktor internal (kekuatan dan kelemahan) berikut ini dengan 

cara memberikan tanda (…) pada pilihan Bapak/Ibu. 

- Pilihan rating pada isian berikut terdiri dari: 

Rating 4 : responden superior terhadap faktor-faktor tersebut 

Rating 3 : responden di atas rata-rata terhadap faktor-faktor tersebut 

Rating 2 : responden rata-rata terhadap faktor-faktor tersebut 

Rating 1 : responde di bawah rata-rata terhadap faktor-faktor tersebut 

 

 

 

A. Rating EFE 4 3 2 1 

 
Peluang (Opportunity) 
- Pertumbuhan Industri makanan 
- Pendapatan perkapita masyarakat 
- Jumlah Penduduk Produktif 
- Perubahan pola dan gaya hidup masyarakat  
- Kondisi Politik 
- Pemasok 
- Pembeli 
- Kebijakan pemerintah 
- Perkembangan Teknologi 

    

Ancaman (Threat) 
- Ancaman Pendatang Baru 
- Produk Substitusi 
- Persaingan 

    

B. Rating IFE 4 3 2 1 

Kekuatan (Strength) 
- Variasi menu 
- Fasilitas 
- Promosi produk dan jasa 
- Harga 
- Lokasi 
- Hubungan dengan pemasok 
- Kondisi keuangan 
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Kelemahan (Weakness) 
- Lahan parkir 
- Deskripsi jabatan 
- Hubungan dengan pelanggan  
  (member card) 
- Desain interior-eksterior 
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DAFTAR ISIAN UNTUK WEIGHT DARI MATRIKS EFE DAN IFE 

Petunjuk: 

- Tentukan bobot atau tingkat kepentingan dari masing-masing faktor 

eksternal (peluang dan ancaman) dan faktor internal (kekuatan dan 

kelemahan) berikut ini dengan cara memberikan tanda (…) pada pilihan 

Bapak/Ibu 

- Pilihan bobot (weight) atau tingkat kepentingan faktor eksternal pada 

daftar isian ini terdiri dari: 

Lebih dari 0,20  : Sangat berpengaruh 

>0,15 s/d 0,20  : Berpengaruh 

>0,10 s/d 0,15  : Cukup berpengaruh 

>0,05 s/d 0,10  : Kurang berpengaruh 

0,00 s/d 0,05  : Tidak berpengaruh 

-    Jumlah bobot seluruh faktor eksternal yang ada di matriks EFE harus sama 

dengan 1,0  atau 100% 

- Jumlah bobot seluruh faktor internal yang ada di matriks IFE harus sama 

dengan 1,0 atau 100% 

 

A. Weight EFE 0,20 0,15 0,10 0,05 0,00 

Peluang (Opportunity) 
- Pertumbuhan Industri makanan 
- Pendapatan perkapita masyarakat 
- Jumlah Penduduk Produktif 
- Perubahan pola dan gaya hidup 
  masyarakat  
- Kondisi Politik 
- Pemasok 
- Pembeli 
- Kebijakan pemerintah 
- Perkembangan Teknologi 

     

Ancaman (Threat) 
- Ancaman Pendatang Baru 
- Produk Substitusi 
- Persaingan 

     

B. Weight IFE 0,20 1,15 0,10 0,05 0,00 
Kekuatan (Strength) 
- Variasi menu 
- Fasilitas 
- Promosi produk dan jasa 
- Harga 
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- Lokasi 
- Hubungan dengan pemasok 
- Kondisi keuangan 
Kelemahan (Weakness) 
- Lahan parkir 
- Deskripsi jabatan 
- Hubungan dengan pelanggan  
  (member card) 
- Desain interior-eksterior 
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DAFTAR ISIAN ATTRACTIVE SCORE UNTUK MATRIKS QSPM 

 

Petunjuk: 

- Tentukan attractive score (AS) atau daya tarik dari masing-masing faktor 

eksternal (peluang dan ancaman) dan faktor internal (kekuatan dan 

kelemahan) untuk alternatif-alternatif strategi berikut ini dengan cara 

memberikan tanda X pada pilihan Bapak/Ibu. 

- Pilihan attractive score (AS) pada isian berikut terdiri dari: 

1 : berarti not attractive 

2 : berarti somewhat attractive 

3 : berarti reasonable attractive 

4 : berarti highly attractive 

 

 

Pertumubuhan Terkosentrasi 

 

Attractive Score (AS) 

4 3 2 1 

Peluang (Opportunity) 

- Pertumbuhan Industri makanan 
- Pendapatan perkapita masyarakat 
- Jumlah Penduduk Produktif 
- Perubahan pola dan gaya hidup 
  masyarakat  
- Kondisi Politik 
- Pemasok 
- Pembeli 
- Kebijakan pemerintah 
- Perkembangan Teknologi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ancaman (Threat) 

- Ancaman Pendatang Baru 
- Produk Substitusi 
- Persaingan 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kekuatan (Strength) 

- Variasi menu 
- Fasilitas 
- Promosi produk dan jasa 
- Harga 
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- Lokasi 
- Hubungan dengan pemasok 
- Kondisi keuangan 

Kelemahan (Weakness) 

- Lahan parkir 
- Deskripsi jabatan 
- Hubungan dengan pelanggan  
  (member card) 
- Desain interior-eksterior 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 162

 

Pengembangan Pasar 

 

Attractive Score (AS) 

4 3 2 1 

Peluang (Opportunity) 

- Pertumbuhan Industri makanan 
- Pendapatan perkapita masyarakat 
- Jumlah Penduduk Produktif 
- Perubahan pola dan gaya hidup 
  masyarakat  
- Kondisi Politik 
- Pemasok 
- Pembeli 
- Kebijakan pemerintah 
- Perkembangan Teknologi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ancaman (Threat) 

- Ancaman Pendatang Baru 
- Produk Substitusi 
- Persaingan 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kekuatan (Strength) 

- Variasi menu 
- Fasilitas 
- Promosi produk dan jasa 
- Harga 
- Lokasi 
- Hubungan dengan pemasok 
- Kondisi keuangan 

    

Kelemahan (Weakness) 

- Lahan parkir 
- Deskripsi jabatan 
- Hubungan dengan pelanggan  
  (member card) 
- Desain interior-eksterior 
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Pengembangan Produk 

 

Attractive Score (AS) 

4 3 2 1 

Peluang (Opportunity) 

- Pertumbuhan Industri makanan 
- Pendapatan perkapita masyarakat 
- Jumlah Penduduk Produktif 
- Perubahan pola dan gaya hidup 
  masyarakat  
- Kondisi Politik 
- Pemasok 
- Pembeli 
- Kebijakan pemerintah 
- Perkembangan Teknologi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ancaman (Threat) 

- Ancaman Pendatang Baru 
- Produk Substitusi 
- Persaingan 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kekuatan (Strength) 

- Variasi menu 
- Fasilitas 
- Promosi produk dan jasa 
- Harga 
- Lokasi 
- Hubungan dengan pemasok 
- Kondisi keuangan 

    

Kelemahan (Weakness) 

- Lahan parkir 
- Deskripsi jabatan 
- Hubungan dengan pelanggan  
  (member card) 
- Desain interior-eksterior 
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Lampiran 2 

Tabulasi Jawaban Responden Untuk Penentuan Weight Dan rating Dalam  

Matriks EFE 

R1 R2 Rata- 
rata 

 

w r w r w r 

Peluang (Opportunity) 

- Pertumbuhan Industri makanan 
- Pendapatan perkapita masyarakat 
 
- Jumlah Penduduk Produktif 
- Perubahan pola dan gaya hidup   
   masyarakat 
- Kondisi Politik 
- Pemasok 
- Pembeli 
- Kebijakan pemerintah 
- Perkembangan Teknologi 
 
 

 
 
 
0,10 
0.09 
 
 
 
0.10 
 
0.10 
 
 
 
0.05 
0.13 
0.04 
 
0.06 
0.07 
 
 
 
 
 

 
 
 

3 
3 
 
 
 

4 
 

4 
 
 
 

3 
3 
3 
 

3 
4 

 

 
 
 

0,13 
0.07 

 
 
 

0.10 
 

0.10 
 
 
 

0.06 
0.12 
0.05 

 
0.06 
0.06 

 
 

 
 
 

3 
3 
 
 
 

4 
 

4 
 
 
 

3 
3 
3 
 

3 
4 

 
 
 

0,10 
0.08 

 
 
 

0.10 
 

0.10 
 
 
 

0.06 
0.10 
0.04 

 
0.06 
0.06 

 
 
 

3 
3 
 
 
 

4 
 

4 
 
 
 

3 
3 
3 
 

3 
4 

Ancaman (Threat) 

- Ancaman Pendatang Baru 
- Produk Substitusi 
- Persaingan 
 

 
 
 
0.12 
 
0.10 
 
0.10 

 
 
 
2 
 
2 
 
2 
 

 
 
 
0.08 
 
0.10 
 
0.10 

 
 
 
2 
 
1 
 
2 
 

 
 

 

 
 
 
0.10 
 
0.10 
 
0.10 

 
 
 
2 
 
1 
 
2 
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Lampiran 3 
 

Tabulasi Jawaban Responden Untuk Penentuan Weight Dan rating Dalam  

Matriks IFE 

R1 R2 Rata- 
rata 

 

w r w r w r 

Kekuatan (Strength) 

- Variasi menu 
- Fasilitas 
- Promosi produk dan jasa 
- Harga   
- Lokasi 
- Hubungan dengan pemasok 
- Kondisi keuangan 

 

 

0.13 

0.09 

0.12 

0.10 
 
0.10 
 
0.09 
0.09 
 

 

 

 

 

4 

3 

4 

4 
 

4 
 

3 
3 
 

 

 

0.12 

0.08 

0.13 

0.10 
 

0.10 
 

0.08 
0.08 

 

 

4 

3 

4 

4 
 

4 
 

3 
3 

 

 

0.12 

0.08 

0.12 

0.10 
 

0.10 
 

0.08 
0.08 

 

 

4 

3 

4 

4 
 

4 
 

3 
3 

Kelemahan (Weakness) 

- Lahan parkir 
- Deskripsi jabatan 
- Hubungan dengan pelanggan  
  (member card) 
- Desain interior-eksterior 

 
 
 

0.06 
0.09 

 
0.10 

 
 

0.08 
 
 
 
 

 
 
 

2 
3 
 

2 
 
 

3 

 
 
 

0.07 
0.08 

 
0.10 

 
 

0.09 

 
 
 

2 
2 
 

2 
 
 

3 

 
 
 

0.06 
0.08 

 
0.10 

 
 

0.08 

 
 
 

2 
3 
 

2 
 
 

3 
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Lampiran 4 
 

Tabulasi Jawaban Responden Untuk Penentuan Attractive Score  

(Strategi Pengembangan Produk) 

R1 R2 Rata-rata  

AS AS AS 

Peluang (Opportunity) 
- Pertumbuhan Industri makanan 
- Pendapatan perkapita masyarakat 
- Jumlah Penduduk Produktif 
- Perubahan pola dan gaya hidup   
   masyarakat 
- Kondisi Politik 
- Pemasok 
- Pembeli 
- Kebijakan pemerintah 
- Perkembangan Teknologi 

 
1 
2 
2 
3 
 
1 
3 
2 
3 
4 
 

 
2 
2 
2 
3 
 
2 
3 
2 
4 
4 

 
1 
2 
2 
3 
 
1 
3 
2 
3 
4 

Ancaman (Threat) 
- Ancaman Pendatang Baru 
- Produk Substitusi 
- Persaingan 

 
3 
4 
4 

 
2 
4 
4 

 
2 
4 
4 

Kekuatan (Strength) 
- Variasi menu 
- Fasilitas 
- Promosi produk dan jasa 
- Harga   
- Lokasi 
- Hubungan dengan pemasok 
- Kondisi keuangan 

 
4 
2 
2 
2 
1 
4 
4 
 
 

 
4 
2 
2 
2 
2 
4 
4 

 
4 
2 
2 
2 
1 
4 
4 

Kelemahan (Weakness) 
- Lahan parkir 
- Deskripsi jabatan 
- Hubungan dengan pelanggan  
  (member card) 
- Desain interior-eksterior 

 
1 
- 
1 
 
1 

 
1 
- 
1 
 
1 

 
1 
- 
1 
 
1 
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Lampiran 5 
 

Tabulasi Jawaban Responden Untuk Penentuan Attractive Score  

(Strategi Pengembangan Pasar) 

R1 R2 Rata-rata  

AS AS AS 

Peluang (Opportunity) 
- Pertumbuhan Industri makanan 
- Pendapatan perkapita masyarakat 
- Jumlah Penduduk Produktif 
- Perubahan pola dan gaya hidup   
   masyarakat 
- Kondisi Politik 
- Pemasok 
- Pembeli 
- Kebijakan pemerintah 
- Perkembangan Teknologi 

 
3 
4 
4 
4 
 
 
3 
4 
4 
4 
3 

 
3 
4 
4 
4 
 
 
2 
4 
4 
3 
2 

 
3 
4 
4 
4 
 
 
3 
4 
4 
4 
2 

Ancaman (Threat) 
- Ancaman Pendatang Baru 
- Produk Substitusi 
- Persaingan 

 
4 
2 
3 

 
4 
2 
3 

 
4 
2 
3 

Kekuatan (Strength) 
- Variasi menu 
- Fasilitas 
- Promosi produk dan jasa 
- Harga   
- Lokasi 
- Hubungan dengan pemasok 
- Kondisi keuangan 

 
2 
3 
3 
3 
4 
3 
2 

 
2 
3 
3 
3 
4 
2 
3 

 
2 
3 
3 
3 
4 
3 
2 

Kelemahan (Weakness) 
- Lahan parkir 
- Deskripsi jabatan 
- Hubungan dengan pelanggan  
  (member card) 
- Desain interior-eksterior 

 
3 
- 
3 
 

3 

 
4 
- 
3 
 

3 

 
4 
- 
3 
 

3 
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Lampiran 6 
 

Tabulasi Jawaban Responden Untuk Penentuan Attractive Score  

(Strategi Penetrasi Pasar) 

R1 R2 Rata-rata 

AS AS AS 

Peluang (Opportunity) 
- Pertumbuhan Industri makanan 
- Pendapatan perkapita masyarakat 
- Jumlah Penduduk Produktif 
- Perubahan pola dan gaya hidup   
   masyarakat 
- Kondisi Politik 
- Pemasok 
- Pembeli 
- Kebijakan pemerintah 
- Perkembangan Teknologi 

 
2 
3 
3 
2 
 
 
2 
2 
3 
2 
3 

 
2 
3 
4 
2 
 
 
2 
2 
4 
2 
3 

 
2 
3 
3 
2 
 
 
2 
2 
3 
2 
3 

Ancaman (Threat) 
- Ancaman Pendatang Baru 
- Produk Substitusi 
- Persaingan 

 
3 
3 
2 

 
3 
3 
2 

 
3 
3 
2 

Kekuatan (Strength) 
- Variasi menu 
- Fasilitas 
- Promosi produk dan jasa 
- Harga   
- Lokasi 
- Hubungan dengan pemasok 
- Kondisi keuangan 

 
3 
4 
4 
4 
3 
3 
3 

 
3 
4 
4 
4 
3 
2 
3 

 
3 
4 
4 
4 
3 
2 
3 

Kelemahan (Weakness) 
- Lahan parkir 
- Deskripsi jabatan 
- Hubungan dengan pelanggan  
  (member card) 
- Desain interior-eksterior 

 
2 
- 
4 
 
3 

 
2 
- 
4 
 
2 

 
2 
- 
4 
 
2 

 
 
 


