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RINGKASAN 

PERUMUSAN STRATEGI 
PADA RUMAH MAKAN SABOTEN SHOKUDO MALANG  

Oleh: 
Siti Hajnia  

Dosen Pembimbing: 
Dr. Achmad Helmy Djawahir, SE   

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu memberikan gambaran analisis 
tentang kondisi lingkungan perusahaan baik eksternal maupun internal. Penelitian 
ini bertujuan untuk merumuskan strategi yang tepat dilakukan oleh Rumah Makan 
Saboten Shokudo MalangMalangdalam upaya untuk meningkatkan produktifitas 
dan profitabilitas perusahaan ditengah kondisi lingkungan yang dinamis dan cepat 
berubah.   

Penelitian ini mengacu pada konsep strategi Fred R. David yang 
mengungkapkan bahwa perumusan strategi dilakukan melalui tiga tahap, yaitu 
tahap masukan (input stage), tahap pencocokan (matching stage), dan tahap 
keputusan (decision stage). Pada tahap masukan, alat analisis yang digunakan 
adalah analisis Internal Factor Evaluation (IFE) dan Eksternal Factor Evaluation 
(EFA). Pada tahap ini akan dilakukan analisis terhadap kekuatan, kelemahan, 
peluang, serta ancaman yang dimiliki perusahaan. Pada tahap pencocokan, alat 
analisis yang digunakan adalah Strength Weakness Opportunity Threath (SWOT), 
Strategic Positioning and Action Evaluation (SPACE), dan analisis Internal 
Eksternal (IE). Pada tahap ini, akan diketahui posisi perusahaan dalam industri 
dan alternatif startegi apa saja yang cocok bagi perusahaan.Untuk memilih saru 
strategi yang paling tepat diantara beberapa alternatif tersebut, maka dilakukan 
analisis lebih lanjut pada tahap keputusan. Pada tahap ini, alat analisis yang 
digunakan adalah Quantitive Strategic Planning Matrix (QSPM).     

Berdasarkan hasil analisis, maka strategi yang sesuai adalah strategi 
pengembangan pasar. Strategi pengembangan pasar adalah sebuah strategi 
memperkenalkan produk yang ada kedaerah atau pasar baru yang belum 
tersentuh. Strategi pengembangan pasar sekiranya dapat menjawab permasalahan 
dan harapan Rumah Makan Saboten Shokudo Malang yaitu untuk meningkatkan 
produktifitas dan profitabilitasnya ditengah kondisi perubahan kondisi 
lingkungan.  

Kata Kunci: perumusan strategi,strategi aggresive,  pengembangan pasar.   



    
BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

      Tanpa disadari pertumbuhan penduduk yang tinggi dapat berpengaruh 

terhadap pertumbuhan bisnis dan industri secara keseluruhan. Hal ini dikarenakan 

peningkatan jumlah penduduk menjadikan adanya peningkatan pada jumlah 

permintaan akan barang dan jasa, sebagai kebutuhan utama setiap makhluk hidup. 

Kebutuhan merupakan suatu hal mutlak yang harus dipenuhi oleh manusia agar 

dapat bertahan hidup. Salah satu kebutuhan utama manusia adalah kebutuhan 

akan pangan dan tidak dapat dipungkiri bahwa setiap penduduk atau individu 

selalu membutuhkan makanan. 

      Kota Malang, adalah sebuah kota di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Kota 

ini berada di dataran tinggi yang cukup sejuk, terletak 90 km sebelah selatan Kota 

Surabaya. Malang merupakan kota terbesar kedua di Jawa Timur, dan dikenal 

dengan julukan kota bunga. Kota Malang adalah salah satu kota di Jawa Timur 

yang memiliki tingkat pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi. Menurut data 

dari BPS, kota Malang memiliki luas 110.06 Km².  Kota dengan jumlah penduduk 

hingga tahun 2006 sebesar 807.136 jiwa dengan kepadatan penduduk kurang lebih 

7334 jiwa per kilometer persegi ini tersebar di 5 Kecamatan. (Klojen = 103.928 

jiwa, Blimbing = 166.239 jiwa, Kedungkandang = 177.530 jiwa, Sukun = 169.017 

jiwa, dan Lowokwaru = 190.422 jiwa). Data diatas belum termasuk jumlah pelajar 

dari luar daerah  yang menempuh pendidikan di Kota Malang. Kebanyakan 

pendatang berasal dari wilayah disekitar Kota Malang dan daerah lain seperti Bali, 

Nusa Tenggara, Timor Timur, Irian Jaya, Maluku, Sulawesi dan Kalimantan.  



    
      Kota Malang juga dikenal sebagai Kota Pendidikan, karena memiliki 

sejumlah perguruan tinggi negeri ternama. Perguruan tinggi negeri tersebut yaitu 

Universitas Brawijaya, Universitas Negeri Malang, Universitas Islam Negeri 

Malang, Akademi Penyuluh Pertanian (APP), Politeknik Negeri Malang 

(POLINEMA), Politeknik Kesehatan Malang, serta terdapat cabang Sekolah 

Tinggi Akuntansi Negara (STAN). Masih menurut data BPS (Malang Dalam 

Angka:2007), Kota Malang juga memiliki lebih dari 20 perguruan tinggi swasta, 

48 SMA Negeri dan swasta serta 90 SLTP Negeri dan Swasta yang tersebar di 5 

kecamatan. Berdasarkan pada kondisi diatas, maka industri Kota Malang 

berkembang dengan sangat pesat. Menurut data dari Dinas Perindustrian dan 

Perdagangan Kota Malang Tahun 2006-2007, terdapat beberapa jenis industri 

yang memiliki pendapatan tertinggi, yaitu. 

Tabel 1.1 
Industri dengan Pendapatan Tertinggi 

Kota Malang Tahun 2006-2007  

Jenis Pendapatan 
1. Industri makanan dan minuman 5.624.646.721 
2. Industri textile, pakaian, kulit    170.038.832 
3. Industri furniture dan pengolajan lainnya      78.220.027 
4. Industri kertas, percetakan      11.830.897 
5. Industri kimia, minyak bumi        9.663.171 

         Sumber: BPS Kota Malang, 2007 

      Dari data tersebut, dapat dilihat bahwa industri makanan dan minuman 

merupakan industri yang memiliki pertumbuhan tinggi. Dengan demikian dapat 

dikatakan bisnis makanan memiliki prospek yang sangat baik untuk 

dikembangkan di wilayah Malang. Namun perlu diingat bahwa semakin baik 

prospek suatu bisnis, maka akan semakin ketat pula persaingan yang dihadapi. 

Begitu juga kondisi yang saat ini terjadi di Kota Malang, semakin banyak investor 



    
yang menanamkan modalnya pada bisnis makanan. Hal ini dapat terlihat dari 

semakin menjamurnya bisnis makanan mulai dari yang berskala kecil seperti 

warung dan pedagang kaki lima (PKL) dipinggir jalan, sampai bisnis berskala 

menengah seperti depot, cafe, rumah makan, hingga yang berskala besar seperti 

restoran.  

      Berdasarkan data dari Dinas Pariwisata Kota Malang, jumlah rumah 

makan atau restoran yang resmi terdaftar sampai dengan bulan Desember 2007, 

adalah sebagai berikut:  

Tabel 1.2 
Jumlah Tempat Makan di Kota Malang 

Tahun 2007  

No. Jenis Jumlah 
1. Restoran 45 
2. Rumah Makan 180 
3. Café 19 
4. Kantin 159 

Sumber: Dinas Pariwisata Kota Malang, 2007 

      Namun sebenarnya jumlah ini sangatlah kecil jika dibandingkan dengan 

jumlah yang sebenarnya, karena data tersebut diatas belum termasuk jumlah 

pedagang kaki lima (PKL) dan warung-warung kecil lainnya. Tingginya tingkat 

pertumbuhan tempat makan di Kota Malang, sebenarnya juga dipicu oleh 

berubahnya pola dan gaya hidup masyarakat. Saat ini terdapat semacam tren 

bahwa makan dan minum dirumah makan bukan lagi sekedar untuk memenuhi 

kebutuhan akan rasa lapar, tetapi sudah menjadi gaya hidup tersendiri. Rumah 

makan menjadi tempat untuk bertemu dan bersosialisasi dengan relasi atau teman 

baru, menjalin hubungan bisnis, bahkan bagi beberapa konsumen tertentu, 

perilaku makan dan minum diluar rumah (rumah makan dan sebagainya) dapat 



    
memberikan prestige tersendiri bagi mereka. (www.tempointeraktif.com). Adanya 

tren ini, menjadikan pelaku bisnis rumah makan berlomba-lomba untuk membuat 

tempat makan yang unik dan berciri khas, sehingga dapat dengan mudah menarik 

perhatian konsumen dan menjadi tempat makan pilihan.  

      Salah satu bisnis rumah makan yang saat ini juga cukup berkembang dan 

mendapat tanggapan positif dari masyarakat Kota Malang adalah industri 

masakan Jepang. Rumah makan Jepang menawarkan berbagai macam menu khas 

masakan Jepang. Dalam arti sempit, masakan Jepang mengacu pada berbagai 

berbagai jenis makanan yang khas Jepang. Makanan seperti Gyudon atau 

Nikujaga dan sukiyaki merupakan contoh makanan Jepang karena menggunakan 

bumbu khas Jepang seperti shoyu, dashi dan mirin. Dalam arti luas, segala 

masakan yang dibuat dari bumbu-bumbu khas Jepang, baik itu makanan khas 

ataupun makanan modifikasi yang menggunakan bumbu khas Jepang bisa 

digolongkan sebagai masakan Jepang (www.wikipedia.com diakses tgl 26 

Desember 2008).  

      Saat ini, terdapat 8 rumah makan masakan Jepang di Kota Malang yang 

tersebar di mall dan beberapa tempat lainnya, antara lain Saboten Shokudo di 

jalan Jakarta, Japanesse Bento di Dieng Plaza, Kokochi di Istana Dieng, Iki 

Japanesse di Jalan Pahlawan Trip, Ropongi dan Oishi Bento di Malang Town 

Square, Hoka-Hoka Bento dan Ni Hao Ma di MOG. Walaupun sama-sama 

menjual makanan khas Jepang, namun masing-masing rumah makan Jepang 

tersebut memiliki segmen pasar yang berbeda. Selain itu, tiap rumah makan juga 

memiliki keunggulan dan kelemahan masing-masing. Akan tetapi perlu disadari 

bahwa target mereka secara umum adalah sama, yaitu para pecinta masakan 

http://www.tempointeraktif.com
http://www.wikipedia.com


    
Jepang. Sehingga dapat diartikan persaingan usaha rumah makan Jepang di Kota 

Malang sangatlah ketat sebanding dengan banyaknya competitor yang ada. 

Adapun rumah makan masakan Jepang yang ada di Kota Malang yang disajikan 

pada Tabel 1.3.  

Tabel 1.3 
Daftar Rumah Makan Masakan Jepang di Kota Malang 

Tahun 2008  

No. Nama Tempat 
1. Saboten Shokudo Jl. Jakarta No. 4 
2. Ropongi Malang Town Square 
3. Oishi Bento Malang Town Square 
4. Kokochi Istana Dieng 
5. IKI Japanesse Jl. Pahlawan Trip 
6. Japanesse Bento Dieng Plasa 
7. Hoka-Hoka Bento Mall Olympic Garden 
8. Ni Hao Ma Mall Olympic Garden 

   Sumber: Data Diolah, 2008 

      Rumah Makan Saboten Shokudo Malang, merupakan salah satu dari 

sekian usaha rumah makan masakan Jepang yang ada di Kota Malang yang secara 

tidak langsung bersaing dengan rumah makan lain pada umumnya, walaupun 

tetap fokus dengan keunggulannya sebagi salah satu rumah makan masakan 

Jepang. Rumah Makan yang berdiri sejak 26 Juli 2006 ini merupakan kerjasama 

gabungan empat mahasiswa asal Malang yang belajar mengembangkan bisnis 

makanan khusus masakan Jepang modern dengan harga terjangkau, bercita rasa 

eksklusif namun tetap menonjolkan keunikan budaya Jepang yang khas. Rumah 

Makan Saboten Shokudo Malang membidik kaum pelajar, mahasiswa, eksekutif 

muda, dan keluarga di Kota Malang. Dengan  motto “Cozy Taste, Cozy Price, 

Cozy Place”, Rumah Makan Saboten Shokudo Malang berharap agar dapat 

diterima dan memberikan pelayanan yang prima bagi konsumennya.  



     
Selama hampir 3 tahun beroperasi, Rumah Makan Rumah Makan Saboten 

Shokudo Malang mengalami perkembangan yang cukup baik. Hal ini ditandai 

dengan pertumbuhan penjualan dan laba perusahaan yang semakin meningkat. 

Keberhasilan ini tentunya dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik dari internal 

perusahaan seperti produk yang dijual, harga yang terjangkau, lokasi strategis 

maupun dari faktor eksternal perusahaan seperti pengaruh selera dan gaya hidup 

konsumen, pertumbuhan ekonomi yang meningkat dan lain sebagainya. Namun 

kondisi ini bisa berubah kapan saja mengingat faktor internal dan eksternal 

perusahaan merupakan suatu hal yang cenderung cepat dan banyak berubah, 

sehingga perubahan tersebut secara langsung maupun tidak akan berpengaruh 

terhadap kinerja perusahaan.  

Manajemen sebagai pihak pengelola perusahaan mempunyai peranan 

penting dalam melihat dan meramalkan perubahan-perubahan di masa datang 

serta dituntut untuk menyiapkan jawaban atas perubahan lingkungan sehingga 

mampu menempatkan perusahaan secara optimal di lingkungan persaingan. Hal 

ini, tidak lain dan tidak bukan adalah bagaimana manajemen dapat merumuskan 

strategi yang efektif dan efisien agar perusahaan dapat lebih terarah dalam 

mencapai tujuan dengan menerapkan konsep manajemen strategi untuk 

merumusakan strategi yang tepat bagi perusahaan.  

Secara definitif, strategi merupakan rencana yang disatukan, luas dan 

terintegrasi yang menghubungkan keunggulan strategis perusahaan dengan 

tantangan lingkungan yang dirancang untuk memastikan bahwa tujuan utama dari 

perusahaan itu dapat tercapai melalui pelaksanaan yang tepat oleh organisasi. 



    
Dalam menghasilkan strategi yang efektif dan efisien tadi, pihak 

manajemen dapat menggunakan konsep manajemen strategi sebagai dasarnya. 

Manajemen strategi merupakan sejumlah keputusan dan tindakan yang mengarah 

pada penyusunan suatu strategi atau sejumlah strategi yang efektif untuk 

membantu mengambil keputusan yang tepat agar tujuan perusahaan dapat 

tercapai. Pengambilan keputusan dilakukan dengan mengatur lingkungan 

internalnya dan memperhatikan, mewaspadai serta menyikapi lingkungan 

eksternalnya. Jadi manajemen strategi merupakan suatu proses yang ditujukan 

untuk mencapai tujuan perusahaan yang telah ditetapkan dengan cara mengatur 

hubungan antara perusahaan dengan lingkungannya. Manajemen strategi 

membantu pihak manajemen perusahaan dalam menganalisa kondisi dan situasi 

lingkungan internal maupun lingkungan eksternal. Dengan demikian, manajemen 

perusahaan dapat mengetahui posisi perusahaan saat ini ditengah persaingan 

bisnis sekaligus memprediksi langkah-langkah yang akan diambil untuk 

mengantisipasi perkembangan dunia bisnis yang akan datang. 

Menurut David (2006:5), manajemen strategi adalah seni dan ilmu untuk 

memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi keputusan lintas 

fungsi yang memungkinkan organisasi dapat mencapai tujuannya. Sedangkan 

menurut Pearce dan Robinson (1997:20), manajemen strategi mencakup segala 

keputusan dan tindakan yang menghasilkan perumusan strategi dan pelaksanaan 

rencana strategi yang dibuat untuk mencapai kinerja perusahaan yang optimal 

serta mengantisipasi pengaruh perubahan lingkungan terhadap kondisi 

perusahaan. Jadi dengan kata lain, manajemen strategi berguna bagi perusahaan 

untuk dapat meghadapi segala hal yang mempengaruhi pertumbuhan dan 



    
kemampuan kinerja perusahaan untuk menghasilkan kinerja yang maksimal. 

Proses manajemen strategi memiliki tiga tahap, yaitu formulasi strategi, 

implementasi strategi, dan evaluasi strategi. Formulasi atau perumusan strategi 

mencakup langkah mengembangkan visi dan misi, mengidentifikasi peluang dan 

ancaman eksternal perusahaan, menentukan kekuatan dan kelemahan internal, 

menetapkan tujuan jangka panjang, merumuskan alternatif strategi, dan memilih 

strategi tertentu yang akan dilaksanakan. Keseluruhan proses ini merupakan 

sebuah proses yang objektif, logis, dan sistematik yang akhirnya dapat 

menghasilkan sebuah keputusan besar dalam sebuah organisasi.   

Tujuan dari manajemen strategi adalah untuk memanfaatkan dan 

menciptakan peluang baru yang berbeda dimasa datang. Selain itu, diterapkannya 

manajemen strategi dapat membantu manajemen dalam memecahkan masalah 

karena menghasilkan dan mempertimbangkan lebih banyak alternatif yang 

dibangun dari suatu analisis yang lebih teliti dan lebih menjanjikan suatu hasil 

yang menguntungkan dan membuat pihak manajemen akan mempertimbangkan 

prioritas-prioritas penyelesaian masalah dengan lebih efektif dan efisien. 

Banyak teori yang menyatakan bahwa manejemen strategi merupakan 

sebuah ilmu yang sangat diperlukan bagi organisasi yang ingin terus bertahan 

ditengah persaingan yang semakin ketat. Menurut David (2006:11), umumnya 

sebuah perusahaan hanya mampu untuk mempertahankan keunggulan kompetitif 

hanya untuk periode tertentu, karena sudah mulai banyak pesaing dan pendatang 

baru yang bermunculan serta melemahnya keunggulan yang dimiliki tersebut.  

Oleh sebab itu, perusahaan tidak boleh terlalu cepat bangga dengan 

keunggulan kompetitif yang telah dimilikinya, karena perusahaan harus berusaha 



    
untuk mencapai keunggulan yang berkelanjutan dan menghasilkan peningkatan 

produktifitas serta profitabilitas secara terus menerus. Sehingga untuk 

mengantisipasinya, perusahaan harus secara terus-menerus beradaptasi dengan 

tren yang terjadi, kemampuan internal, kondisi eksternal dan secara efektif 

memformulasikan strategi pada perusahaan. 

Namun pada kenyataannya, banyak perusahaan yang masih tidak 

memperdulikan manfaat penerapan konsep manajemen strategi dalam 

organisasinya. Banyak perusahaan yang beranggapan bahwa penerapan konsep 

manajemen strategi dalam perusahaan hanyalah sesuatu yang membuang-buang 

waktu dan membutuhkan biaya yang besar. Selain itu, kebanyakan pihak 

manajemen telah merasa puas dengan segala kesuksesan yang dicapai dan 

beranggapan bahwa manajemen strategi merupakan hal yang rumit untuk 

diterapkan sehingga ada perasaan takut gagal sebelum mencobanya. Padahal 

penerapan manajemen strategi pada perusahaan memiliki banyak manfaat.  

Menurut David (2006:20) manajemen strategi memungkinkan suatu 

organisasi untuk proaktif dalam menentukan masa depannya, memungkinkan 

perusahaan untuk memulai dan mempengaruhi lingkungan, sehingga memiliki 

kontrol terhadap nasibnya sendiri. Selain itu, masih menurut David (2006:21)  

perusahaan yang menggunkan konsep manajemen strategi akan menunjukkan 

perbaikan yang signifikan dalam penjualan, profitabilitas, dan produktifitas 

dibandingkan dengan perusahaan yang tidak memiliki aktivitas perencanaan yang 

sistematis.  

Sebagai usaha yang berorientasi untuk menghasilkan keuntungan tentunya 

Rumah Makan Saboten Shokudo Malang juga memiliki harapan dapat 



    
meningkatkan produktifitas dan profitabilitasnya secara continue. Tujuan tersebut 

tentunya bukan tidak mungkin untuk diwujudkan, apalagi melihat prospek rumah 

makan yang semakin menjanjikan dengan adanya tren baru bahwa makan dan 

minum dirumah makan bukan lagi sekedar untuk memenuhi kebutuhan akan rasa 

lapar, tetapi sudah menjadi gaya hidup tersendiri. Rumah makan menjadi tempat 

untuk bertemu, bersosialisasi dan dapat memberikan prestige tersendiri bagi 

konsumen.   

Walaupun dalam prakteknya, tidak dipungkiri jika Rumah Makan Saboten 

Shokudo Malang memiliki banyak kendala yang harus segera diantisipasi agar 

dapat mencapai tujuannya. Kelemahan internal perusahaan seperti proses produksi 

yang kurang efektif dan efisien, layout tempat yang terbatas, hingga ancaman dari 

lingkungan eksternal seperti persaingan yang semakin kompetitif ditambah 

kemungkinan adanya dinamika lingkungan lainnya seperti perkembangan 

teknologi, situasi ekonomi yang fluktuatif, perubahan trend dan gaya hidup dalam 

masyarakat merupakan kendala bagi perusahaan untuk mencapai tujuan. Maka 

diperlukan strategi perusahaan yang integral di semua aspek manajemen 

perusahaan. Semua itu merupakan tantangan yang harus dihadapi Rumah Makan 

Saboten Shokudo Malang dengan merancang dan mempersiapkan perumusan 

strategi yang efektif. 

Pengalaman membuktikan bahwa hanya perusahaan yang mampu 

mengantisipasi masa depan dengan mempertimbangkan lingkungan mampu 

tumbuh dengan pesat. Oleh karena itu, penting bagi Rumah Makan Saboten 

Shokudo Malang untuk merumuskan strategi yang tepat guna menjaga 



    
kelangsungan hidupnya sekaligus unggul dalam persaingan bisnis ini, sehingga 

pada akhirnya tujuan perusahaan yang telah ditetapkan sebelumnya dapat tercapai.  

Berdasarkan pada beberapa hal tersebut diatas, diperlukan kajian secara 

mendalam tentang perumusan strategi perusahaan melalui suatu penelitian yang 

berjudul “Perumusan Strategi Pada Rumah Makan Saboten Shokudo 

Malang”. 

     Dari penelitian ini, diharapkan akan memberikan keyakinan bahwa terdapat 

pengaruh positif antara pelaksanaan perumusan strategi dengan peningkatan 

produktifitas dan profitabilitas sebagai tujuan dari Rumah Makan Saboten 

Shokudo Malang.    

1.2 Perumusan Masalah 

      Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan diatas, 

maka perumusan masalah dalam tulisan ini adalah sebagai berikut:  

1. Bagaimana analisis lingkungan internal dan eksternal pada Rumah 

Makan Saboten Shokudo Malang. 

2. Bagaimana rumusan strategi pada Rumah Makan Saboten Shokudo 

Malang?  

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Mengidentifikasi kondisi lingkungan internal dan eksternal Rumah 

Makan Saboten Shokudo 

2. Menentukan strategi yang tepat bagi Rumah Makan Saboten Shokudo 

Malang. 



    
1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah : 

1. Bagi Penulis 

a. Penelitian ini dapat digunakan sebagai sarana untuk memperoleh 

gambaran tentang proses pemilihan strategi yang tepat bagi perusahaan 

berdasarkan teori manajemen strategi. 

b. Penelitian ini merupakan studi banding antara teori yang didapatkan 

dibangku kuliah dengan kenyataan yang terjadi. 

c. Penelitian ini dapat digunakan sebagai sarana aplikasi teori secara nyata 

dalam dunia usaha. 

2. Bagi Perusahaan 

a. Penelitian ini merupakan sarana untuk menggambarkan fungsi dan 

peranan manajemen strategi bagi perusahaan. 

b. Penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan serta bahan pertimbangan 

dalam pengambilan keputusan dan penentuan strategi bagi perusahaan 

melakukan proses usahanya. 

3. Bagi Pihak Lain  

a. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan dasar acuan untuk penelitian 

yang akan datang. 

b. Penelitian ini dipandang dari segi ilmiah diharapkan dapat menambah 

wawasan pengetahuan.     



     
BAB 2  

LANDASAN TEORI  

2.1 Penelitian Terdahulu 

Angga Trismiyanang (2006) yang melakukan penelitian mengenai 

Perumusan Strategi pada PT. Karya Niaga Bersama, sebuah perusahaan yang 

bergerak dibidang manufaktur rokok kretek dan filter. Penelitian ini mengenai 

bagaimana perumusan strategi yang tepat untuk diterapkan pada PT. Karya Niaga 

Bersama agar dapat bertahan terhadap perubahan lingkungan dalam upaya untuk  

mencapai tujuannya. Penelitian ini menemukan bahwa perumusan strategi sangat 

diperlukan perusahaan untuk mengantisipasi perubahan lingkungan untuk dapat 

bersaing dan mencapai tujuan atau harapan perusahaan. Penelitian yang mengacu 

pada Fred R. David ini juga mengemukakan bahwa dengan melakukan perumusan 

strategi, maka perusahaan dapat mengetahui posisi bersaing perusahaan untuk 

kemudian mencari alternatif strategi apa yang dapat dilakukan untuk mencapai 

tujuan yang diharapkan. 

Meyla Herawati (2007) melakukan penelitian terhadap perusahaan Rokok 

Lembang Jaya Malang mengenai perumusan strategi pada perusahaan tersebut. 

Menemukan bahwa perumusan strategi merupakan suatu langkah antisipasi 

perusahaan untuk menghadapi persaingan yang ketat dan perubahan lingkungan 

yang cepat. Dengan melakukan perumusan strategi, perusahaan dapat cepat 

merespon perubahan tersebut dan mempertahankan eksistensi dalam industri. 

Perumusan strategi yang dilakukan sesuai dengan konsep dari Fred R. David, 

yaitu dimulai dari tahap pengumpulan data lingkungan internal dan eksternal 



    
perusahaan, untuk mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang 

dimiliki perusahaan. Kemudian dilanjutkan dengan tahap analisis menggunakan 

matriks Eksternal Factor Evaluation (EFE), Internal Factor Evaluation (IFE), 

Matriks Strenght Weaknesess Opportunity Threat (TOWS), Matriks SPACE, 

Matriks Internal Eksternal (IE), dan Quantitative Strategic Planning Matrix 

(QSPM) sehingga menghasilkan sebuah strategi yang paling sesuai untuk 

diimplementasikan. Hasil dari langkah analisis tersebut, berupa sebuah strategi 

yang tepat untuk diterapkan oleh manajemen perusahaan dalam upaya mencapai 

tujuannya.  

Novardha Handiyanto (2008), dalam penelitiannya tentang Perumusan 

Strategi Pada Lembaga Pendidikan Primagama Cabang Kota Malang, mengatakan 

bahwa perumusan strategi yang dilakukan memberikan gambaran kondisi 

perusahaan sehingga perusahaan dapat mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang 

serta ancaman yang dihadapi. Dari gambaran tersebut, dengan menggunakan alat 

analisis berupa Internal Factor Evaluation (IFE), Eksternal Factor Evaluation 

(EFE), Matriks Strenght Weaknesess Opportunity Threat (TOWS), Matriks 

SPACE, Matriks Internal Eksternal (IE), dan Quantitative Strategic Planning 

Matrix (QSPM) dirumuskanlah sebuah strategi yang diharapkan dapat 

memberikan masukan bagi perusahaan dalam mengambil langkah strategis untuk 

mencapai tujuan perusahaan. Hasil penelitian ini sesuai dengan konsep perumusan 

strategi yang dikemukakan oleh Fred R. David.     



    
2.2 Manajemen Strategi 

2.2.1 Pengertian Manajemen Strategi  

Definisi manajemen strategi Menurut David (2006:5), manajemen strategi 

adalah seni dan ilmu untuk memformulasikan, mengimplementasikan, dan 

mengevaluasi keputusan lintas fungsi yang memungkinkan organisasi dapat 

mencapai tujuannya. 

      Adapun definisi mengenai manajemen strategi yaitu menurut Pearce dan 

Robinson (1997:20), manajemen strategi didefinisikan sebagai sekumpulan 

keputusan dan tindakan yang menghasilkan perumusan (formulasi) dan 

pelaksanaan (implementasi) rencana-rencana yang dirancang untuk mencapai 

sasaran-sasaran perusahaan.  

Sedangkan menurut Wheelen dan Hunger (2003:4) manajemen strategi 

adalah serangkaian keputusan dan tindakan manajerial yang menentukan kinerja 

perusahaan dalam jangka panjang. Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa 

manajemen strategi merupakan serangkaian proses yang meliputi formulasi, 

implementasi, dan evaluasi strategi yang dilakukan untuk mencapai tujuan 

perusahaan.  

2.2.2 Manfaat Manajemen Strategi 

Secara historis, manfaat utama manajemen strategis menurut David 

(2006:20)  adalah membantu organisasi memformulasikan strategi yang lebih baik 

dengan menggunakan pendekatan yang lebih sistematik, logis, dan rasional untuk 

pilihan strategi. Menurut Greenley dalam David (2006:23), manajemen strategi 

memberikan manfaaat antara lain :  



    
1. Memungkinkan mengidentifikasi, menetapkan prioritas, dan memanfaatkan 

berbagai peluang. 

2. Menyediakan pandangan objektif mengenai masalah manajemen. 

3. Menjadi kerangka untuk memperbaiki koordinasi dan pengendalian aktivitas. 

4. Meminimalkan pengaruh kondisi dan perubahan yang merugikan. 

5. Memungkinkan keputusan utama yang lebih baik untuk mendukung sasaran 

yang telah ditetapkan. 

6. Memungkinkan alokasi waktu dan sumber daya yang lebih efektif untuk 

mengenali peluang.  

7. Memungkinkan sumber daya yang lebih kecil dan waktu yang lebih sedikit 

dicurahkan untuk mengoreksi kesalahan atau keputusan. 

8. Menciptakan kerangka  kerja untuk komunikasi internal antara staf. 

9. Membantu memadukan tingkah laku individual menjadi usaha total. 

10. Menyediakan dasar untuk penjelasan tanggung jawab individu. 

11. Memberikan dorongan untuk pemikiran masa depan. 

12. Menyediakan pendekatan kerjasama, terpadu, dan antusias dalam menangani 

berbagai masalah dan peluang. 

13. Mendorong sikap yang menerima perubahan. 

14. Memberikan tingkat disiplin dan formalitas yang tepat pada manajemen dari 

suatu bisnis. 

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. Hal ini karena pihak manajemen akan mepertimbangkan 

prioritas-prioritas penyelesaian masalah dengan lebih efektif dan efesien. 

2.2.3. Resiko  Manajemen Strategi 

Manajemen strategi juga membawa konsekuensi resiko jika diterapkan 

dalam suatu perusahaan. Menurut Pearce dan Robinson (1997:31), ada tiga resiko 

manajemen strategi yaitu : 

1. Waktu yang digunakan manajer untuk proses manajemen strategi dapat 

menimbulkan dampak negatif atas tanggung jawab operasional mereka. 

2. Jika para perumus strategi tidak terlibat secara dekat dalam implementasinya, 

mereka mungkin akan mengelakkan tanggung jawab individual atas keputusan 

yang diambil. 

3. Para manajer strategi harus mampu mengantisipasi dan menanggapi 

kekecewaan para bawahan yang berpartisipasi atas harapan-harapan yang 

tidak menjadi kenyataan. 

Dengan adanya resiko dalam manajemen strategi, manajemem akan lebih 

bijak dalam menggunakan bidang ilmu ini dan pemahaman terhadap bidang ilmu 

ini akan lebih baik agar manfaat yang dihasilkan pun maksimal. Selain itu, para 

pembuat keputusan menjadi peka terhadap kemungkinan-kemungkinan 

konsekuensi negatif ini dan menyiapkan mereka dalam cara-cara efektif untuk 

meminimalkan konsekuensi negatif akan memperkuat potensi manfaat 

perencanaan strategi dalam perusahaan.   



    
2.2.4 Proses Manajemen Strategi 

Menurut Fred R. David, proses manajemen strategi yang paling baik dapat 

dipelajari dan diterapkan menggunakan model yang menggambarkan proses. 

Model manajemen strategi tersebut adalah seperti gambar 2.1. berikut: 

Gambar 2.1. 
Model Manajemen Strategi Fred R. David 

Sumber: David (2006:19)       
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Sedangkan model manajemen strategi menurut Pearce dan Robinson 

(1997:18) adalah sebagi berikut: 

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.                 



    
Gambar 2.2 

Model Manajemen Strategi Pearce dan Robinson                 

Sumber : Pearce and Robinson. Manajemen Strategi. 1997  
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yang ingin kita capai?”. Visi yang baik akan sangat membantu perusahaan dalam 

perancangan perencanaan strategi secara keseluruhan. 

2.4 Misi 

Misi merupakan terjemahan dari visi yang dapat dijadikan sebagai acuan 

dalam pengembangan strategi dan aktivitas dalam organisasi. Pernyataan misi 

lebih detail jika dibandingkan visi. Misi perusahaan pada umumnya merupakan 

penjabaran dari perwujudan kepentingan stakeholders (pihak-pihak yang 

berkepentingan). 

Menurut David (2006:88) pernyataan misi adalah suatu deklarasi 

mengenai keberadaan suatu organisasi, mengungkapkan suatu keinginan untuk 

menjadi apa dan siapa yang akan dilayani. Pernyataan misi menjawab pertanyaan 

”Apakah bisnis kita?”. Pernyataan misi yang jelas adalah penting untuk 

perumusan tujuan dan formulasi strategi yang efektif. Menurut Pearce dan 

Robinson (1997:34) mendefinisikan misi sebagai tujuan (purpose) unik yang 

membedakannya dari perusahaan-perusahaan lain yang sejenis dan 

mengidentifikasi cakupan operasinya. Secara ringkas, misi menguraikan produk, 

pasar, dan bidang teknologi yang digarap perusahaan yang mencerminkan nilai 

dan prioritas dari pengambil keputusan strateginya.   

Dari beberapa definisi di atas, maka dapat diketahui bahwa pernyataan 

misi dengan jelas, merupakan suatu keharusan bagi perusahaan. Dengan adanya 

misi maka dapat digambarkan dengan jelas tentang ciri-ciri pokok produk, 

teknologi dan pasar utamanya.   



    
2.5 Tujuan  

Penetapan tujuan merupakan proses bagaimana perusahaan mampu 

bertahan dalam menghadapi lingkungan, dan pada selanjutnya adalah 

meningkatkan serta mencari peluang bagi investasi tambahan yang 

menguntungkan perusahaan. Penetapan tujuan perusahaan berguna untuk 

mengarahkan dan memberikan panduan bagi perusahaan untuk melangkah lebih 

jauh, sehingga keputusan dalam penetapan tujuan harus bersifat terukur 

(measureable). Penetapan tujuan perusahaan tidak akan terlepas dari pernyataan 

misi yang telah dibuatnya. Tujuan adalah hasil akhir aktivitas perencanaan. 

Tujuan  merumuskan apa yang akan diselesaikan dan kapan akan diselesaikan, 

dan sebaiknya diukur jika memungkinkan. Tujuan perusahaan berguna untuk 

mengarahkan serta memberikan panduan bagi perusahaan untuk melangkah lebih 

jauh. 

Secara umum tujuan yang ingin dicapai seperti yang diungkapkan Pearce 

dan Robinson (1997:60) adalah: 

1. Kelangsungan hidup. 

2. Pertumbuhan. 

3. Profitabilitas. 

Adapun alasan, mengapa tujuan merupkan suatu elemen penting dalam 

manajemen strategi seperti yang diungkapkan Glueck, William F. and Lawrence 

R. Jauch (1998:66) yaitu: 

1. Tujuan membantu mendefinisikan organisasi dalam lingkungannya. Sebagian 

besar organisasi perlu membenarkan keabsahan eksistensinya, untuk 

mengabsahkan diri dalam pandangan pemerintah, konsumen dan masyarakat 



    
luas. Dengan menetapkan tujuan, perusahaan akan menarik orang yang 

mengenali tujuan ini sehingga mau bekerja untuk mereka.  

2. Tujuan membantu koordinasi keputusan dan pengambilan keputusan. Tujuan 

yang dinyatakan mengarahkan perhatian karyawan pada norma perilaku yang 

dikehendaki. Tujuan dapat mengurangi pertentangan dalam pengambilan 

keputusan jika setiap karyawan mengerti apa tujuan yang akan dicapai. 

3. Tujuan menyediakan norma untuk menilai pelaksanaan prestasi organisasi. 

Tujuan merupakan norma terakhir untuk organisasi menilai dirinya. Tanpa 

tujuan, organisasi tidak mempunyai dasar yang jelas untuk menilai 

keberhasilannya. 

4. Tujuan merupakan sasaran yang lebih nyata dibanding pernyataan misi. 

Produk organisasi atau layanan yang diberikan (output) mungkin merupakan 

istilah yang paling akrab bagi masyarakat dalam tujuan mereka memikirkan 

tujuan dan sasaran. 

Oleh karena itu dengan tantangan yang semakin besar yang dihadapi oleh 

para pengambil keputusan dimana keputusan manajemen strategis menjadi lebih 

kompleks dan harus mempertimbangkan seluruh kepentingan, maka penetapan 

tujuan perusahaan tidak boleh diabaikan. 

2.6 Audit Eksternal  

Audit ekternal merupakan suatu proses dimana perusahaan mengevaluasi 

dan mengidentifikasi peluang dan ancaman yang memungkinkan perusahaan 

untuk merancang strategi dan mencapai tujuan yang diinginkan. Audit eksternal 

terfokus pada upaya mengidentifikasi dan menilai tren serta peristiwa yang dapat 

terjadi diluar kendali perusahaan. Selain itu audit eksternal berperan untuk 



    
mengungkapkan peluang dan ancaman yang dihadapi perusahaan (David, 

2006:118). Kekuatan ekternal dapat dibagi menjadi lima kategori, yaitu : 

1. Kekuatan Ekonomi 

Setiap daerah memiliki kondisi ekonomi yang berbeda dengan lainnya. Hal ini 

bergantung pada bagaimana daerah tersebut mengelola sumberdaya dan 

mengoptimalkan potensi daerah yang dimiliki. Kondisi ekonomi suatu daerah 

atau negara dapat berpengaruh pada iklim dan pertumbuhan bisnis. Kondisi 

ekonomi yang buruk, dapat menyebabkan iklim dan pertumbuhan bisnis yang 

juga buruk. Beberapa faktor yang perlu diperhatikan dalam menganalisis 

ekonomi suatu daerah, antara lain tingkat inflasi, harga-harga produk dan jasa, 

pola konsumsi serta pendapatan per kapita. 

2. Kekuatan sosial, budaya, demografi, dan lingkungan 

Kekuatan sosial yang mempengaruhi suatu perusahaan adalah kepercayaan, 

nilai, sikap, opini, dan gaya hidup orang-orang dilingkungan eksternal 

perusahaan yang berkembang dari pengaruh kultural, ekologi, dan demografi. 

Kekuatan sosial, budaya, demografi, dan lingkungan bersifat dinamis, dan 

membentuk cara hidup, bekerja, dan pola konsumsi masyarakat.  

3. Kekuatan politik, pemerintah, dan hukum 

Kebijakan, arah dan stabilitas politik pemerintah menjadi faktor penting bagi 

para pelaku bisnis dalam menjalankan usahanya. Tidak kondusifnya situasi 

politik, perubahan undang-undang, tingkat pajak, dan peraturan perundang-

undangan tenaga kerja dapat berdampak negatif pada kondisi usaha. Terutama 

bagi perusahaan yang sangat bergantung pada subsidi pemerintah, stabilitas 



    
dan ramalan politik akan sangat berpengaruh bagi audit eksternal perusahaan 

mereka.  

4. Kekuatan Teknologi 

Perkembangan dan penemuan teknologi baru, dapat berpengaruh secara 

signifiikan terhadap jalannya suatu bisnis. Teknologi tidak hanya bisa 

diterapkan pada sistem produksi, namun juga mencakup seluruh aspek seperti 

desain, hasil, distribusi, dan sebagainya. Setiap usaha yang ingin tetap eksis 

dan berjalan terus menerus harus memperhatikan perkembangan teknologi 

yang terjadi agar dapat memberikan nilai tambah dan mempermudah proses 

pada produk atau jasa yang dihasilkan. Beberapa hal yang perlu diperhatikan 

dalam penggunaan teknologi antara lain kecepatan transfer teknologi, 

keusangan teknologi, dan harga teknologi yang akan diadopsi. 

5. Kekuatan Persaingan 

Adanya pesaing memungkinkan perusahaan meningkatkan keunggulan 

bersaingnya. Mengumpulkan informasi mengenai kekuatan persaingan sangat 

penting untuk melakukan perumusan strategi. Menurut Porter (1993:5), sifat 

persaingan dalam suatu industri tergantung pada lima faktor, yaitu ancaman 

pendatang baru, daya tawar menawar pembeli, daya tawar menawar pemasok, 

ancaman produk substitusi, dan persaingan diantara para peserta pesaing yang 

ada. Persaingan tersebut digambarkan pada gambar 2.3. sebagai berikut:         



    
Gambar 2.3. 

Kekuatan-Kekuatan Yang Mempengaruhi Persaingan Industri  

                                               

                                                                                                                                                                       

        

                                                                                                                                                                          

Sumber : Porter dalam David (2006:131)  

Karakteristik yang mempengaruhi persaingan meliputi: 

1. Ancaman Pendatang Baru 

Pendatang baru yang masuk kedalam sebuah industri pasti membawa sebuah 

kapasitas dan keinginan untuk merebut bagian pasar (market share), dengan 

disokong sumberdaya yang cukup besar. Besarnya Ancaman masuk 

bergantung pada hambatan masuk yang ada. Terdapat enam sumber hambatan 

masuk, yaitu:   

Pesaing Industri 

Pemasok Pembeli 

Pendatang Baru yang 
Potensial 

PRODUK SUBSTITUSI 

Persaingan diantara 
perusahaan yang ada 

Ancaman 
pruduk atau 

jasa substitusi 

Daya tawar 
menawar 
pemasok 

Daya tawar-
menawar 
pembeli 

Ancaman 
pendatang 

baru 



    
a. Skala Ekonomi 

Skala ekonomi menghalangi masuknya pendatang baru kedalam suatu 

industri. Hal ini dikarenakan skala ekonomi memaksa pendatang baru 

harus memperhitungkan biaya yang dikeluarkan.  

b. Diferensiasi Produk 

Adanya identifikasi merk merupakan hambatan karena memaksa 

pendatang baru untuk mengeluarkan biaya besar guna merebut kesetiaan 

pelanggan. Adanya promosi, iklan dan layanan pelanggan menjadi yang 

utama dalam industri. Dan bisa dikatakan diferensiasi produk merupakan 

beberapa faktor yang menciptakan identifikasi merk.  

c. Kebutuhan Modal 

Kebutuhan modal dalam skala besar agar dapat bersaing saat masuk 

kepasar yang dituju, merupakan hambatan masuk. Karena kebutuhan 

modal tersebut merupakan beban perusahaan dan belum pasti waktu dan 

tingkat pengembaliannya. 

d. Hambatan biaya bukan karena skala 

Perusahaan yang sudah ada pasti memiliki keunggulan biaya yang tidak 

atau belum dimiliki oleh calon pendatang baru, terlepas dari ukuran dan 

skala ekonomis yang dapat mereka capai.  Keunggulan ini berasal dari 

kurva belajar (kurva pengalaman), teknologi rahasia, akses dengan 

pemasok dan sumber bahan baku, aset yang dibeli dengan harga murah, 

brand yang telah dikenal dan diterima konsumen, lokasi yang 

menguntungkan atau subsidi pemerintah.  



    
e. Akses ke saluran distribusi 

Pendatang baru harus memperhatikan distribusi produk dan jasa mereka. 

Makin pendek saluran distribusi dari pedagang besar ke pengecer, maka 

makin baik sistem produksi perusahaan. Selain itu pendeknya saluran 

distribusi menandakan eratnya ikatan perusahaan dengan saluran ini 

sehingga makin sulit usaha lain ntuk masuk dalam industri tersebut. 

f. Kebijakan pemerintah 

Pemerintah memiliki kewenangan dan hak untuk melarang atau membatasi 

masuknya pendatang baru kedalam suatu industri. Hal ini dapat dilakukan 

dengan penerbitan ijin dan pembatasan akses pada bahan baku, 

pengawasan standart polusi udara, air, dan peraturan mengenai 

pengamanan produk.  

2. Pemasok 

Pemasok dapat memanfaatkan kekuatan tawar menawarnya antar anggota 

industri dengan menaikkan harga atau menurunkan kualitas barang dan jasa 

yang dijualnya. Selain itu juga dapat menekan kemampulabaan suatu industri 

yang tidak dapat mengimbangi kenaikan biaya dengan menaikkan harganya 

sendiri. 

3. Pembeli 

Pembeli atau pelanggan dapat juga menekan harga, menuntut kualitas lebih 

tinggi atau pelayanan lebih banyak sehingga industri secara sukarela atau 

terpaksa mengikuti permintaan konsumen.   



    
4. Produk substitusi 

Dengan menetapkan batas harga tertinggi, produk atau jasa substitusi 

membatasi potensi suatu industri. Jika industri tidak dapat meningkatkan 

kualitas produk atau diferensiasinya, laba dan pertumbuhan industri dapat 

terancam.  

5. Persaingan antara anggota industri 

Persaingan diantara kalangan anggota industri terjadi karena berebut posisi 

dengan menggunakan taktik seperti persaingan harga, introduksi produk, dan 

perang iklan. Persaingan seperti ini bersumber pada sejumlah faktor, yaitu: 

a. Jumlah peserta persaingan banyak dan kurang lebih setara dalam hal 

ukuran dan kekuatan. 

b. Pertumbuhan industri lambat, menjadikan terjadinya perebutan pembagian 

pasar yang melibatkan perusahaan-perusahaan yang ingin melakukan 

ekspansi. 

c. Produk atau jasa tidak terdiferensiasi atau tidak membutuhkan biaya 

pengalihan. Jika produk terdiferensiasi atau melibatkan biaya pengalihan, 

pembeli akan terikat pada satu pemasok dan pemasok yang bersangkutan 

akan terlindung dari serbuan para persainganya. 

d. Biaya tetap (fixed cost) tinggi atau produk bersifat mudah rusak, 

menjadikan penyebab kuat untuk menurunkan harga. 

e. Penambahan kapasitas harus dalam jumlah besar. 

f. Hambatan keluar tinggi. 



    
g. Para peserta persaingan beragam dalam hal strategi, asal-usul, dan 

kepribadian, sehingga memiliki pemikiran yang berbeda dalam hal cara 

bersaing.   

2.6.1. Proses Audit Eksternal  

Proses audit eksternal harus melibatkan perwakilan dari semua elemen 

perusahaan. Keterlibatan dalam proses manajemen strategis dapat membantu 

menciptakan pemahaman dan komitmen antara anggota organisasi (David, 

2006:135). Pada proses melakukan audit eksternal, perusahaan harus mampu 

mengumpulkan data serta informasi mengenai tren terhadap kekuatan eksternal 

perusahaan yang meliputi: (1) kekuatan ekonomi; (2) kekuatan sosial, budaya, 

dan lingkungan; (3) kekuatan politik, pemerintahan, dan hukum; (4) kekuatan 

teknologi; (5) kekuatan persaingan. Pemantauan dan pengumpulan informasi 

secara periodik harus senantiasa dilakukan dalam proses audit eksternal. Ketika 

informasi sudah terkumpul, informasi tersebut harus dicerna dan dievaluasi untuk 

membuat peramalan (forecasting) sehingga perusahaan diharapkan mampu 

beradaptasi apabila terjadi perubahan kondisi eksternal serta mengetahui peluang 

dan ancaman bagi perusahaan.   

Peramalan adalah aktivitas yang kompleks karena factor-faktor seperti 

inovasi, teknologi, perubahan budaya, produk baru, jasa yang telah diperbarui, 

persaingan yang semakin kuat, pergeseran prioritas pemerintah, perubahan nilai-

nilai sosial, kondisi ekonomi yang tidak stabil, dan kejadian yang tidak 

diperkirakan (David, 2006:135).  



     
Ketika melakukan peramalan, manajer harus mencoba melakukan prediksi 

dari kondisi masa depan dari komponen penting lingkungan dalam semua 

tingkatan lingkungan. Karena peramalan begitu penting dalam manajemen 

strategis dan karena kemampuan untuk meramalkan merupakan hal yang penting, 

maka dibutuhkan beberapa alat peramalan. Beberapa dari teknik peramalan 

tersebut antara lain: 

1. Opini para ahli (Expert Opinion)    

Orang-orang yang berpengetahuan dipilih dan diberi pernyataan untuk 

kemudian memberikan ukuran-ukuran penting dan tidak dari rating 

kemungkinan bagi berbagai kemungkinan perkembangan. Versi metode 

paling baik adalah metode Delphi, dimana memposisikan para ahli untuk 

melewati beberapa tahap dari penafsiran fenomena, dan mereka tetap 

mempertahankan asumsi-asumsi dan perilaku mereka.  

2. Peramalan Tren (Tren Extrapolation)   

Peneliti melengkapi kurva terbalik (linear, kuadrat, atau kurva 

pertumbuhan) dengan data dari masa lalu untuk menyajikannya sebagai 

dasar dari perhitungan. Metode ini kurang dapat diandalkan dalam 

memperbarui pembangunan yang diharapkan dari aspek perdagangan.  

3. Korelasi Hubungan (Trend Correlations)  

Peneliti menghubungkan berbagai macam data time series dalam 

mengidentifikasi kecepatan dan kelambatan hubungan yang dapat 

digunakan untuk peramalan lingkungan.   



    
4. Model dinamis (Dynamic Modelling)  

Peneliti membuat beberapa kelompok persamaan yang digunakan untuk 

menjelaskan suatu sistem dasar. Koefisien dalam persamaan tersebut 

kemudian dicocokkan dengan menggunakan statistik. 

5. Analisis Dampak Silang (Cross Impact Analysis)   

Peneliti meengidentifikasi sekelompok tren kunci (yang paling tinggi dalam 

tingkat signifikansi dan probabilitas). Analisis ini mempertanyakan dampak 

suatu kejadian terhadap tren lainnya. Hasilnya digunakan untuk membuat 

kelompok-kelompok Rantai Domino, dengan suatu kejadian yang memicu 

kejadian lainnya.  

6. Skenario (Scenarios)  

Peneliti membuat beberapa alternatif di masa depan, masing-masing 

konsistensinya dan disertai dengan kejadian probabilitas tertentu. Tujuan 

utama dari skenario ini adalah untuk merangsang perencanaan 

kemungkinan. Hal ini juga berarti bahwa fenomena ataupun kejadian yang 

ada sekarang kemungkinan tidak akan mengalami perubahan di masa yang 

akan datang.  

7. Peramalan Permintaan (Demand or Hazard Forecasting) 

Peneliti mengidentifikasi kejadian-kejadian penting yang akan berpengaruh 

besar terhadap perusahaan. Setiap kejadian akan dibuat suatu rata-rata 

untuk penyatuannya dengan beberapa tren utama yang ada dalam 

lingkungan masyarakat dan keutamaanya bagi masing-masing kelompok 

dalam masyarakat.    



     
Secara ringkas, proses audit eksternal digambarkan pada gambar berikut:  

Gambar 2.4 
Proses Audit Eksternal    

Sumber: Data diolah, 2009  

2.7 Audit Internal  

Semua organisasi mempunyai kekuatan dan kelemahan dalam berbagai 

bidang fungsional bisnis. Namun tidak satupun perusahaan yang mempunyai 

kekuatan dan kelemahan yang sama pada semua bidang. Kekuatan dan kelemahan 

internal, digabungkan dengan peluang atau ancaman ekternal dan pernyataan misi 

yang jelas, menjadi dasar untuk penetapan tujuan strategi. Strategi ditetapkan 

dengan memanfaatkan kekuatan internal perusahaaan dan mengatasi 

kelemahannya.   

Pelaksanaan audit internal memberikan peluang kepada para elemen 

perusahaan untuk memahami fungsi pekerjaan, departemen, dan divisi masing-

masing dalam perusahaan. Menurut David (2006:171), pengumpulan dan 

pengolahan informasi dalam audit internal meliputi faktor-faktor sebagai berikut: 

1. Manajemen 

Fungsi manajemen terdiri dari lima aktivitas dasar, yaitu: perencanaan, 

pengorganisasian, pemberian motivasi, pengelolaan staf, dan pengendalian 

(David, 2006:171). Penggambaran aktivitas dasar manajemen tersebut 

disajikan secara ringkas pada Tabel 2.1. 

Data 
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(forecasting) 
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forecasting 
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Eksternal 

Peluang dan 
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Tabel 2.1. 

Fungsi Dasar Manajemen  

FUNGSI URAIAN 
TAHAP DALAM 
MANAJEMEN 

STRATEGI 
Perencanaan Perencanaan terdiri atas semua aktifitas yang terkait 

dengan persiapan masa depan. Pekerjaan spesifik 
mencakup peramalan, penetapan sasaran, formulasi 
strategi, pengembangan kebijakan, dan penetapan 
tujuan. 

Formulasi Strategi 

Pengorganisasian Pengorganisasian mencakup semua aktifitas 
manajerial yang menghasilkan struktur pekerjaan 
dan hubungan otoritas.  

Implementasi 
Strategi  

Pemberian 
Motivasi 

Pemotivasian mencakup usaha-usaha yang 
diarahkan untuk membentuk tingkah laku manusia. 

Implementasi 
Strategi  

Pengelolaan  Staf Aktifitas penyusunan staf dipusatkan pada 
manajemen staf atau sumber daya manusia. 

Implementasi 
Strategi 

Pengendalian / 
kontrol 

Pengendalian mengacu pada semua aktifitas 
manajerial yang yang diarajkan untuk memastikan 
bahwa hasil yang didapat konsisten dengan hasil 
yang direncanakan.  

Evaluasi Strategi 

Sumber: David, 2006:171   

2. Pemasaran  

Pemasaran digambarkan sebagai proses mendefinisikan, mengantisipasi, 

menciptakan, serta memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan atas barang 

dan jasa. Menurut David (2006:179), ada tujuh fungsi dasar pemasaran, yaitu: 

a. Analisis Pelanggan 

Analisis pelanggan adalah proses meneliti dan mengevaluasi kebutuhan, 

aspirasi, dan keinginan konsumen yang melibatkan survey pada 

pelanggan, analisis informasi konsumen, mengembangkan profil 

pelanggan, dan menentukan strategi segmentasi pasar yang optimal. 

Informasi yang dihasilkan oleh analisis pelanggan dapat menjadi penting 

dalam mengembangkan pernyataan misi yang efektif.   



    
b. Penjualan Produk atau Jasa 

Implementasi strategi yang berhasil biasanya bergantung pada kemampuan 

suatu organisasi untuk menjual produk/jasanya. Penjualan (selling) 

melibatkan banyak aktifitas pemasaran seperti iklan, promosi 

penjualan,publisitas, penjualan pribadi, managemen tenaga penjualan, dan 

hubungan dengan pelanggan.  

c. Perencanaan Produk dan Jasa 

Perencanaan produk dan jasa mencakup aktivitas seperti positioning 

produk dan merk, merencanakan garansi, pengemasan, menentukan 

pilihan produk, menghapus produk lama, serta menyediakan layanan 

konsumen.  

d. Penetapan Harga 

Terdapat lima faktor utama yang mempengaruhi stakeholders dalam 

mempengaruhi keputusan untuk menetapkan harga, yaitu: konsumen, 

pemerintah, pemasok, distributor, dan pesaing. Perencanaan strategi harus 

memandang harga dari perspektif jangka panjang, karena pesaing dapat 

mengikuti perubahan harga dengan relatif mudah. 

e. Distribusi 

Distribusi merupakan kegiatan yang mencakup pergudangan, saluran 

distribusi, cakupan distribusi, lokasi, wilayah penjualan, tingkat dan lokasi 

persedian, dan alat transportasi. Organisasi yang sukses mampu 

mengidentifikasi dan mengevaluasi cara alternatif untuk mencapai pasar 

sebenarnya.   



    
f. Riset Pemasaran 

Riset pemasaran adalah pengumpulan, pencatatan, dan analis data secara 

sistematis tentang masalah yang berkaitan dengan pemasaran barang dan 

jasa. Riset pemasaran dapat mengungkapkan kekuatan dan kelemahan 

penting dala proses pengumpulan informasi. 

g. Analisis Peluang 

Fungsi terakhir dari dari pemasaran adalah analisis peluang, yang 

melibatkan evaluasi terhadap biaya, manfaat, dan resiko yang 

berhubungan dengan keputusan pemasaran.  

3. Keuangan 

Kondisi keuangan sering kali dianggap sebagai suatu ukuran terbaik untuk 

posisi kompetitif dan daya tarik keseluruhan suatu perusahaan. Menentukan 

kekuatan dan kelemahan keuangan suatu organisasi merupakan hal yang 

penting guna memformulasikan strategi yang efektif.  

Menurut James Van Horne dalam David (2006:185), fungsi dari keuangan 

terdiri atas tiga keputusan, yaitu:  

1. Keputusan investasi, juga disebut sebagai pengaggaran modal adalah alokasi 

dan realisasi dari modal dan sumber daya untuk proyek, produk, dan aset. 

Setelah strategi diformulasikan, keputusan penganggaran modal dibutuhkan 

agar implementasi strategi dapat berjalan dengan sukses. 

2. Keputusan pendanaan, ialah keputusan yang menentukan struktur modal 

terbaik untuk perusahaan dan mencakup evaluasi berbagai metode yang dapat 

digunakan perusahaan untuk menghasilkan modal. Keputusan pendanaan 



    
harus mempertimbangkan kebutuhan jangka pendek dan panjang atas modal 

kerja.  

3. Keputusan deviden, ialah keputusan untuk menentukan pembagian laba yang 

dibayarkan kepada pemegang saham, stabilitas deviden yang dibayarkan 

sepanjang waktu.  

Rasio keuangan dihitung dari neraca dan laporan laba rugi perusahaan. 

Namun, tidak semua rasio keuangan signifikan untuk semua industri dan 

perusahaan.  

4. Produksi atau Operasional  

Fungsi produksi atau operasi dari suatu bisnis tersiri atas semua aktifitas 

yang mengubah input menjadi barang dan jasa (David, 2006:191). Kegiatan 

produksi atau operasi biasanya berhubungan dengan input, transformasi, dan 

output yang bervariasi antar industri. Aktifitas produksi/operasi seringkali 

mewakili bagian besar dari aset sumberdaya manusia dan modal suatu 

organisasi. Fungsi dasar manajemen produksi dijelaskan lebih lanjut dalam 

Tabel pada halaman berikutnya.         



    
Tabel 2.2. 

Fungsi Dasar Manajemen Produksi  

No.

 
Fungsi Deskripsi 

1. Proses Keputusan proses berhubungan dengan desain dari sistem produksi 

fisik 

2. Kapasitas Keputusan kapasitas berhubungan dengan penentuan tingkat output 

yang optimal untuk organisasi. 

3. Persediaan Keputusan persediaan mencakup pengelolaan tingkat bahan mentah, 

barang dalam proses, dan barang jadi. 

4. Tenaga 

Kerja 

Keputusan tenaga kerja berhubungan dengan pengelolaan karyawan 

yang terampil, tidak terampil, dan manajerial. 

5. Kualitas Keputusan kualitas ditujukan untuk memastikan bahwa barang dan 

jasa yang diproduksi berkualitas tinggi. 

Sumber: David (2006:195) 

5. Penelitian dan Pengembangan 

Bagian utama yang kelima dari pelaksanaan audit internal yang harus 

diteliti kekuatan dan kelemahannya adalah penelitian dan pengembangan 

(litbang). Manajemen fungsi litbang yang efektif memerlukan kemitraan 

strategis dan operasional antara fungsi litbang dan fungsi bisnis lainnya. 

Keputusan dan rencana litbang harus diintegrasikan dan dikoordinasikaan antar 

departemen dan divisi serta harus disebarluaskan secara terbuka. 

6. Sistem Informasi Manajemen 

Informasi menghubungkan semua fungsi bisnis menjadi satu dan 

menyediakan dasar untuk semua keputusan manajerial. Maka dari itu, 

informasi merupakan fondasi utama dari semua organisasi. Kegunaan sistem 

informasi manajemen adalah untuk memperbaiki kinerja suatu perusahaan 

dengan memperbaiki kualitas keputusan manejerial. Manfaat dari sistem 

informasi yang efektif salah satunya adalah memperbaiki pemahaman fungsi 



    
bisnis, memperbaiki komunikasi, pengambilan keputusan yang lebih 

informatif, analisis masalah dan kontrol yang lebih baik.   

Sistem informasi memiliki peranan yang semakin penting karena terjadi 

perkembangan bisnis yang menjadikan organisasi semakin kompleks. Yang 

lebih mendorong kemajuan ini adalah menurunnya biaya dan meningkatnya 

kekuatan dan kemampuan teknologi. Sistem informasi adalah sumberdaya 

strategis utama yang memonitor isu dan tren internal dan eksternal, 

mengidentifikasi ancaman kompetitif, dan membantu dalam pelaksanaan, 

tujuan, dan pengendalian strategi. 

2.7.1 Proses Audit Internal  

Proses audit internal memberi informasi kepada anggota organisasi untuk 

memahami fungsi pekerjaan masing-masing dalam perusahaan. Audit internal 

pada umumnya tidak memerlukan peramalan sebelumnya, namun hanya terbatas 

pada pengumpulan, pengidentifikasian, serta evaluasi tentang faktor-faktor 

internal dan kondisi perusahaan. Secara ringkas, proses audit internal 

digambarkan pada Gambar 2.5. pada halaman berikutnya. 

Gambar 2.5 

Proses Audit Internal    

Sumber: Data diolah, 2009  

2.8 Tujuan Jangka Panjang   

Menurut David (2006:220) tujuan jangka panjang menunjukkan hasil yang 

diharapkan dengan menjalankan strategi tertentu. Strategi mempresentasikan 

Data Historis  Audit Internal Kekuatan dan 
Kelemahan 



    
tindakan yang akan diambil untuk mencapai tujuan jangka panjang. Tujuan 

jangka panjang harus bersifat kuantitatif, terukur, realistis, dapat dimengerti, 

menantang, hierarkis, dapat dicapai, dan selaras antarunit organisasi. Tujuan 

biasanya menyatakan dalam bentuk pertumbuhan asset, pertumbuhan 

penjualan, profitabilitas, pangsa pasar, dan laba bersih perusahaan. Tujuan 

merupakan ukuran penting dalam kinerja perusahaan. Fungsi penetapan tujuan 

jangka panjang yaitu: 

a. Tujuan membantu stakeholder memahami peran mereka dalam masa depan 

organisasi. 

b. Tujuan menentukan prioritas organisasi serta mendorong usaha dan 

pencapaian. 

c. Tujuan memberikan dasar untuk desain pekerjaan dan mengorganisasikan 

kegiatan yang akan dijalankan dalam sebuah organisasi. 

d. Tujuan memberikan arah dan memungkinkan sinergi organisasi.   

2.9 Alat Analisis Data 

Setelah mengidentifikasi faktor-faktor yang penting dalam perencanaan 

strategi, maka selanjutnya adalah menentukan alat analisis yang mendukung 

pemecahan masalah dan pencapaian tujuan. Menurut David (2006:283), alat 

analisis yang dapat digunakan terdiri dari tiga tahap, yaitu input stage, matching 

stage, dan decision stage. Kerangka kerja ini dapat dipakai untuk semua ukuran 

dan tipe organisasi dan dapat membantu para ahli strategi mengenali, 

mengevaluasi, dan memilih strategi. Adapun kerangka kerja tersebut digambarkan 

pada Gambar 2.6. 



    
Gambar 2.6. 

Kerangka Kerja Analisis Perumusan Strategi  

Tahap 1 : The Input Stage/Tahap Masukan 

                   External Factor                          Internal Factor                         Competitive 

                  Evaluation (EFE)                      Evaluation (IFE)                         Profil (CP)  

                       Matrix                                        Matrix                                   Matrix 

Tahap 2: The Matching Stage 

Threat-Opportunity-      Strategic Position &      Boston Consulting        Internal-           Grand   

Weakness-Strength        Action Evaluation                 Group                    External         Strategy 

(TOWS) Matrix               (SPACE) Matrix          (BCG) Matrix)           (IE) Matrix        Matrix 

Tahap 3 : The Decision Stage/Tahap Keputusan 

Quantitative Strategic Planning Matrix (QSPM) 

Sumber : Fred, R.David, Manajemen Strategis (2006:283)  

Ada tiga buah alat analisis yang dapat dipakai pada tahap awal, yaitu tahap 

input (input stage). Alat yang dipakai sebagai masukan dalam proses perumusan 

strategi tersebut ialah External Factor Evaluation (EFE), Competitive Profile 

Matriks (CPM), Internal Factor Evaluation (IFE). Ketiga matriks ini bertugas 

mengumpulkan informasi dasar dalam perumusan strategi.  

Tahap yang kedua, yaitu tahap pencocokan (matching stage) fokus pada 

membangkitkan strategi-strategi alternatif yang dapat dilaksanakan melalui 

penggabungan penilaian faktor eksternal dan faktor internal yang utama. Terdapat 

lima alat analisis yang dapat digunakan pada tahap ini, yaitu Strengths Weakness 

Opportunities Threats  (TOWS) Matrix, Strategic Position and Action Evaluation 

(SPACE) Matrix, Boston Consulting Group (BCG) Matrix, Internal Eksternal 

(IE) Matrix, dan Grand Strategy Matrix.   



    
Tahap yang terakhir yaitu tahap keputusan (decision stage), hanya terdapat 

satu alat analisis yaitu berupa Quantitative Strategic Planning Matrix (QSPM). 

Matriks ini menggunakan input informasi dari tahap 1 untuk mengevaluasi secara 

obyektif strategi-strategi alternatif yang merupakan hasil dari tahap 2 yang dapat 

diimplementasikan, sehingga memberikan suatu dasar yang obyektif bagi 

pemilihan strategi yang paling tepat. 

Beberapa alat analisis yang akan digunakan, antara lain: 

1. Analisis External Factor Evaluation (EFE) atau Matriks EFE. 

Matriks EFE digunakan untuk mengevaluasi faktor-faktor kekuatan eksternal 

perusahaan. Data eksternal dikumpulkan untuk menganalisis hal-hal yang 

menyangkut persoalan ekonomi, sosial, budaya, demografi, lingkungan, 

politik pemerintahan, hukum, teknologi, persaingan dipasar industri dimana 

perusahaan berada, serta daya eksternal relevan lainnya. 

2. Analisis Internal Factor Evaluation (IFE) atau Matriks IFE. 

Matriks IFE digunakan untuk mengetahui faktor-faktor internal perusahaan 

yang berkaitan dengan kekuatan dan kelemahan yang dianggap penting dan 

dapat menjadi keunggulan perusahaan untuk bersaing. Data dan informasi 

aspek internal perusahaan dapat digali dari beberapa fungsional perusahaan, 

seperti misalnya dari aspek manajemen, pemasaran, keuangan, operasional, 

penelitian dan pengembangan, serta sistem informasi manajemen.  

3. Analisis Strengths Weakness Opportunities Threats  (TOWS)  

Matriks TOWS adalah alat untuk mencocokkan yang dapat membantu 

manajer mengembangkan empat tipe strategi perusahaan, antara lain:  



    
a. Strategi SO (Strengths-Opportunities)   

Strategi SO menggunakan kekuatan internal perusahaan untuk 

memanfaatkan peluang eksternal atau peluang yang berasal dari luar 

perusahaan.  

b. Strategi WO (Weaknessess-Opportunities) 

Strategi WO bertujuan untuk memperbaiki atau memperkecil kelemahan 

internal perusahaan dengan memanfaatkan peluang eksternal yang 

dimiliki. Terkadang perusahaan mengalami kesulitan untuk memanfaatkan 

peluang-peluang yang ada karena memiliki kelemahan internal. 

c. Strategi ST (Strengths-Threaths) 

Strategi ST digunakan perusahaan untuk menghindari atau mengurangi 

pengaruh dari ancaman eksternal.  

d. Strategi WT (Weaknesses-Threats) 

Strategi ini merupakan taktik untuk bertahan dengan cara mengurangi 

kelemahan internal serta menghindari hambatan yang berasal dari 

lingkungan.  

Matriks TOWS dapat digambarkan seperti Gambar 2.7. berikut 

Gambar 2.7. 
Matriks TOWS 

  Sumber: David (2006:287)   

Strengths (S) 
Daftar Kekuatan 

Weaknesses (W) 
Daftar Kelemahan 

Opportunities (O) Strategi SO 
Mengatasi kelemahan 
dengan memanfaatkan 
peluang 

Strategi WO 
Mengatasi Kelemahan 
dengan memanfaatkan 
peluang 

Threats (T) Strategi ST 
Menggunakan kekuatan 
untuk menghindari 
ancaman 

Strategi WT 
Meminimalkan kelemahan 
dan menghindari ancaman 
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4. Analisis Strategic Position and Action Evaluation atau Matriks SPACE. 

Matriks SPACE merupakan alat penting lain dalam tahap pencocokan 

(matching stage). Matriks SPACE dipakai untuk memetakan kondisi 

perusahaan dengan menggunakan model diagram cartesius yang terdiri dari 

emapat kuadran dengan skala ukuran yang sama. Masing-masing Sumbu 

untuk Matriks SPACE mewakili dua dimensi, yaitu: 

a. Dimensi Internal yang terdiri atas financial strengt (FS) dan competitive 

advantage (CA). 

b. Dimensi eksternal yaitu environtmental stabilit (ES) dan industrial 

strength (IS). 

Keempat kuadran mewakili pemilihan strategi yang disarankan bagi 

perusahaan, apakah konservatif, agresif, defensif, atau kompetitif. Diagram 

cartesius untuk matriks SPACE digambarkan sebagai berikut:  

Gambar 2.8. 
Matriks SPACE      

       

       

Sumber: David (2006:293)  
ES 

IS 

FS 
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5. Analisis Internal External (IE) 

Matriks internal external (IE) berguna untuk memposisikan berbagai divisi 

organisasi perusahaan kedalam sebuah diagram yang terdiri atas 9 sel. Matriks 

IE terdiri atas dua dimensi, yaitu total skor dari IFE Matrix pada sumbu X dan 

total skor dari EFE Matrix pada sumbu Y. Matriks IE digambarkan pada 

Gambar 2.9.  

Gambar 2.9. 
Matriks Internal Eksternal (IE)       

Sumber: David (2006:306)  

6. Analisis Quantitative Strategic Planning Matrix (QSPM) 

QSPM merupakan alat analisis perumusan strategi pada tahap 3 atau tahap 

keputusan (decision stage). Teknik ini secara objective mengindikasikan 

alternatif strategi mana yang terbaik berdasarkan key success factors internal 

dan eksternal yang telah diidentifikasi sebelumnya.  

I II III 

IV V VI 

VII VIII IX 



    
Jadi secara konseptual, tujuan QSPM adalah untuk menetapkan daya tarik 

relatif dari berbagai variasi strategi yang telah dipilih, untuk menentukan 

strategi mana yang dianggap paling baik untuk diimplementasikan. Seperti 

alat analisis lainnya, QSPM juga membutuhkan penilaian secara intuitif yang 

baik.   

2.10  Klasifikasi Strategi  

Strategi perusahaan diklasifikasikan atas dasar tingkatan tugas, yaitu 

strategi generik yang dijabarkan menjadi strategi utama atau strategi induk. 

Strategi induk ini selanjutnya dijabarkan menjadi strategi ditingkat fungsional 

perusahaan, yang disebut dengan strategi fungsional.  

Menurut David (2006:230) ada empat jenis strategi yang termasuk 

kedalam strategi generik yaitu: 

1. Strategi integrasi Vertikal (Vertival Integration Strtaegy) 

Strategi ini memiliki tiga jenis strategi utama, yaitu: 

a. 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 tersebut dengan sumber daya yang 

dimiliki. Alasan lain, karena bisnis di sektor distribusi tersebut memiliki 

prospek yang baik untuk dimasuki. 



    
b. Strategi Integrasi ke Belakang (Backward Integration Strategy) 

Merupakan strategi perusahaan agar pengawasan terhadap bahan baku 

dapat lebih ditingkatkan, apalagi bila para pemasok dinilai sudah tidak 

menguntungkan lagi bagi perusahaan, contohnya seperti keterlambatan 

pengiriman barang, kualitas bahan yang menurun, biaya yang meningkat 

sehingga tidak dapat lagi diandalkan. Tujuan strategi ini adalah untuk 

mendapatkan kepemilikan dan atau meningkatkan pengendalian bagi para 

pemasok. 

c. Strategi Integrasi Horisontal (Horisontal Integration Strategy) 

Strategi ini dimaksudkan agar perusahaan meningkatkan pengawasan 

terhadap para pesaing perusahaan walau harus dengan memilikinya. Hal 

ini dapat dilakukan jika perusahaan memiliki posisi monopoli seizin 

pemerintah, bersaing di industri yang berkembang, skala ekonomi 

meningkat, serta modal dan sumber daya yang dimiliki mampu melakukan 

ekspansi.  

2. Strategi Intensif (Intensive Strategy) 

Memiliki tiga bentuk strategi utama, yaitu: 

a. 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.    



    
b. Strategi Pengembangan Pasar (Market Development Strategy) 

Strategi ini bertujuan untuk memperkenalkan produk-produk atau jasa 

yang ada sekarang ke daerah-daerah yang secara geografis merupakan 

daerah baru atau dengan kata lain untuk memperbesar pangsa pasar. Hal 

ini dapat dilakukan jika perusahaan memiliki jaringan distribusi  yang 

baik, mengalami kelebihan kapasitas produksi, pendapatan laba yang 

sesuai harapan, serta adanya pasar baru atau pasar yang belum jenuh. 

c. Strategi Pengembangan Produk (Produk Development Strategy) 

Merupakan strategi yang bertujuan agar perusahaan dapat meningkatkan 

penjualan dengan cara memodifikasi dan meningkatkan produk atau jasa 

yang ada sekarang atau dengan kata lain memperbaiki dan/atau 

mengembangkan produk yang sudah ada. Hal ini dapat dilakukan jika 

produk sudah jenuh, pesaing menawarkan produk sejenis yang lebih baik 

atau lebih murah, memiliki kemampuan mengembangkan produk, dan 

berada pada industri yang sedang tumbuh. Umumnya strategi ini 

memerlukan penelitian secara luas dan lebih mendalam sehingga 

membutuhkan biaya yang cukup besar. 

3. Strategi Diversifikasi (Diversification Strategy) 

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

a. Strategi Diversifikasi Konsentrik (Concentric Diversification Strategy) 

Strategi ini dapat dilaksanakan dengan menambah produk dan jasa yang 

baru tetapi masih saling berhubungan. Tujuan strategi ini adalah membuat 

produk baru yang berhubungan untuk pasar yang sama. Hal ini dapat 

dilakukan jika bersaing pada industri yang pertumbuhannya lambat. 



    
b.   Strategi Diversifikasi Konglomerat (Conglomerate Diversification 

Strategy) 

Merupakan strategi dengan menambahkan produk atau jasa tang tidak 

saling berhubungan. Tujuan strategi ini untuk menambah produk baru 

yang tidak salaing berhubungan untuk pasar yang berbeda. Hal ini dapat 

dilakukan jika industri disektor ini telah mengalami kejenuhan, ada 

peluang untuk memiliki bisnis yang tidak berkaitan yang masih 

berkembang baik, serta memiliki sumber daya untuk memasuki industri 

baru tersebut. 

c. Strategi Diversifikasi Horizontal (Horizontal Diversification Strategy) 

Strategi ini dilakukan dengan menambahkan produk dan jasa pelayanan 

yang baru, tetapi tidak saling berhubungan untuk ditawarkan pada 

konsumen yang sekarang. Tujuan strategi ini dalah menambah produk 

baru yang tidak berhubungan dengan tujuan memuaskna pelanggan yang 

sama. Hal ini dapat dilakukan jika produk baru dapat mendukung produk 

lama, persaingan pada produk lama berjalan ketat dan dalam tahap 

kematangan, distribusi produk baru kecpelanggan lancar, dan musim 

penjualan dari kedua produk-produk relatif beda.  

4. Strategi Defensif (Defensif Strategy) 

Terdiri dari tiga jenis strategi utama: 

a. Strategi Rasionalisasi Biaya (Retrechment Strategy) 

Strategi ini dilaksanakan dengan cara mereduksi biaya dan aset 

perusahaan. Retrenchment disebut juga turnaround yang dirancang agar 

perusahaan mampu bertahan pada pasar persaingannya. Strategi ini 



    
dilakukan dengan cara menjual aktiva perusahaan, seperti tanah, gedung 

dalam rangka mendapatkan dana tunai.Selain itu, bentuk dari strategi ini 

bisa juga berupa penutupan pabrik yang dianggap kuno, penghentian 

produksi produk yang tidak laku di pasaran, pengurangan jumlah 

karyawan, dan pembuatan sistem pengendali yang lebih ketat. Tujuan 

strategi ini aadalah untuk menghemat biaya agar penjualan dan 

keuntungan perusahaan meningkat.  

b. Strategi Divestasi (Divesture Strategy) 

Menjual satu divisi atau bagian dari perusahaan. Strategi ini sering 

digunakan dalam rangka penambahan modal dari suatu rencana investasi 

atau untuk menindaklanjuti strategi akuisisi yang telah diputuskan untuk 

proses selanjutnya. Strategi ini dapat dilakukan jika suatu unit bisnis sudah 

tidak dapat dipertahankan lagi keberadaannya. 

c. Strategi Likuidasi (Liquidation Strategy) 

Strategi ini merupakan strategi menjual seluruh aset perusahaan yang 

dapat dihitung nilainya. Strategi ini bertujuan untuk menghentikan operasi 

perusahaan atau menutup perusahaan agar tidak rugi secara terus-menerus. 

Hal ini dapat dilakukan jika perusahaan sudah tidak dapat dipertahankan 

keberadaannya. Harta yang dijual dapat memperkecil kerugian yang 

diderita pemegang saham. 

Peran strategi umum dalam suatu organisasi  memang sangat penting karena 

hal tersebut sangat diperlukan untuk mencapai sasaran jangka panjang. Menurut 

Pearce dan Robinson (1997: 291), strategi umum atau yang dikenal dengan Grand 

Strategi sering dinamai 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.  

2.11 Pemilihan Strategi  

Setelah alternatif strategi dipelajari, maka harus dilakukan pemilihan  

strategi. Ini adalah keputusan untuk menerapkan satu dari beberapa pilihan 

strategi tersebut. Pada proses penelaahan strategi secara menyeluruh, para 

pengambil keputusan strategi sering dihadapkan pada beberapa alternatif yang 

layak dan bukan pada pilihan yang jelas.  

Menurut David (2006:316), terdapat beberapa hal yang membantu 

pemilihan strategi, yaitu: 

1. Akhir yang sama; sering kali hasil yang sama dapat dicapai dengan 

menggunakan cara atau jalur yang berbeda. Perencana strategi harus mulai 

memikirkan bahwa meraih strategi yang sukses lebih penting daripada 

memaksakan cara untuk mencapainya. Sangat mungkin untuk menggunakan 

alternatif baru untuk memberikan hasil yang sama, bahkan lebih baik lagi. 

2. Memuaskan; berusaha mencapai hasil yang memuaskan dengan menggunakan 

strategi yang sesuai akan lebih baik daripada gagal mencapai kesuksesan 

dengan menggunakan cara atau strategi lain yang tidak populer. 

3. Generalisasi; menggeser fokus dari masalah spesifik ke masalah yang lebih 

umum akan meningkatkan pilihan-pilihan para perencana strategi untuk 

memperoleh komitmen bagi organisasi. 



    
4. Pusatkan pada masalah yang lebih tinggi; bisa dilakukan dengan lebih fokus 

untuk hal-hal yang lebih penting. Bisa jadi kepentingan jangka pendek bisa 

ditunda demi kepentingan jangka panjang. 

5. Beri akses politik ke masalah penting; memberikan akses politik akan 

memberi informasi yang berguna bagi para perencana strategi untuk 

mengelola perilaku intervensi.  

2.12 Jasa 

2.12.1 Pengertian Jasa 

Pengertian jasa menurut Kotler (2005:486) adalah setiap tindakan atau 

kegiatan yang dapat ditawarkan oleh satu pihak kepada pihak lain, yang pada 

dasarnya tidak berwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan apapun. 

Produknya dapat dikaitkan atau tidak dikaitkan dengan satu produk fisik.  

Dari definisi tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa jasa pada intinya 

merupakan proses aktifitas yang tidak berwujud seperti layaknya suatu barang. 

Sehingga pihak yang menerima atau memanfaatkan jasa tidak dapat menyimpan 

jasa tersebut karena unsur ketidak berwujudan jasa tersebut. 

2.12.2 Karakteristik Jasa  

Berbagai riset dan literatur mengungkapkan bahwa jasa memiliki 

karakteristik yang membedakannya dengan barang dan hal ini akan berdampak 

pada bagaimana cara memasarkannya. Secara garis besar, menurut Kotler 

(2005:420) karakteristik jasa terbagi atas:   



    
1. Intangibility (tidak berwujud) 

Jasa tidak berwujud artinya jasa merupakan sesuatu yang tidak dapat 

dirasa dengan panca indra sebelum jasa tersebut dibeli dan dikonsumsi.  

Dengan demikian jasa berbeda dengan barang. Bila barang merupakan 

suatu objek, alat, atau benda, maka jasa adalah suatu perbuatan, tindakan, 

pengalaman, proses, kinerja, atau usaha. Konsumen akan menyimpulkan 

kualitas jasa dari tempat, orang, peralatan, alat komunikasi, simbol, dan 

harga yang mereka lihat. 

2. Inseparability (tidak dapat dipisahkan) 

Umumnya jasa dikonsumsi secara bersamaan. Interaksi antara penyedia 

jasa dengan pelanggan merupakan ciri khusus dalam penyampaian jasa. 

Dalam hubungan ini, efektivitas individu yang menyampaikan jasa 

merupakan unsur terpenting. Dengan demikina kunci utama keberhasilan 

jasa ada pada proses recruitment, pelatihan dan pengembangan 

karyawannya. 

3. Variability (keanekaragaman) 

Jasa bersifat sangat variable karena merupakan non-standarized output, 

artinya banyak variable bentuk, kualitas, dan jenis, tergantung pada siapa, 

kapan, dan dimana jasa tersebut diproduksi. Para konsumen jasa sangat 

peduli dengan keanekaragaman yang tinggi sehingga penyedia jasa harus 

selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan individual 

setiap pelanggan.    



    
4. Perishability (tidak tahan lama) 

Jasa bersifat tidak tahan lama dan tidak dapat disimpan. Kondisi ini akan 

sangat merugikan pihak penyedia jasa apabila permintaan yang datang 

bersifat fluktuatif atau tidak tetap, sehingga kapasitas jasa yang telah 

disediakan oleh penyedia jasa menjadi terbuang sia-sia. Namun apabila 

saat permintaan jasa meningkat dan penyedia jasa tidak dapat memenuhi 

dengan maksimal, maka akan sangat mengecewakan konsumen. 

5. Lack of ownership 

Lack of ownership merupakan perbedaan dasar antara jasa dan barang. 

Pada pembelian barang, konsumen memiliki hak penuh atas penggunaan 

dan manfaat produk yang dibeli. Sedangkan pada pembelian jasa, 

pelanggan hanya memiliki akses personal terhadap suatu jasa untuk jangka 

waktu yang terbatas.   

2.12.3. Klasifikasi Jasa  

Jasa diklasifikasikan menjadi beberapa kriteria. Menurut Lovelock (1987) 

yang dikutip Fandy Tjiptono (2006:8), klasifikasi jasa dapat dilakukan 

berdasarkan tujuh kriteria sebagai berikut: 

1. Segmen Pasar 

Berdasarkan segmen pasar, jasa dapat dibedakan menjadi jasa yang ditujukan 

bagi konsumen akhir (taksi, asuransi, dan pendidikan) dan jasa bagi konsumen 

organisasional (biro periklanan, jasa akuntansi, dan perpajakan).    



    
2. Tingkat keberwujudan 

3. Kriteria ini berhubungan dengan tingkat keterlibatan produk fisik dengan 

konsumen. Berdasarkan criteria ini, jasa dapat dibedakan menjadi tiga macam, 

yaitu: 

a. Rented-goods services 

Dalam jenis ini konsumen menyewa dan menggunakan produk tertentu 

berdasarkan tarif yang disepakati selama jangka waktu tertentu. 

b. Owned-goods services 

Pada tipe ini, produk-produk yang dimiliki konsumen direparasi, 

dikembangkan atau ditingkatkan kinerjanya, atau dipelihara dan dirawat 

oleh perusahaan jasa. Jenis jasa ini juga meliputi perubahan bentuk produk 

yang dimiliki konsumen. 

c. Non-goods services 

Karakteristik khusus pada jenis ini adalah jasa personal bersifat intangible 

(tidak berwujud) ditawarkan kepada pelanggan.   

4. Ketrampilan  penyedia jasa 

Berdasarkan tingkat ketrampilan penyedia jasa, terdapat dua tipe pokok jasa 

yaitu professional services (konsultasi manajemen, konsultasi hukum, 

konsultasi perpajakan) dan non-profesional services (sopir taksi, tukang 

parkir, penjaga malam). 

5. Tujuan organisasi jasa 

Berdasarkan tujuan organisasi, jasa dapat diklasifikasikan menjadi commercial 

services atau profit services.  



    
6. Regulasi 

Dari aspek regulasi, jasa dapat dibagi menjadi regulated services (pialang, 

angkutan umum, perbankan) dan non-regulated services (catering, pengecatan 

rumah, reparasi barang elektronik). 

7. Tingkat intensitas karyawan 

Berdasarkan tingkat intensitas karyawan, jasa dikelompokkan menjadi 

equipment based services dan people based services 

8. Tingkat kontak penyedia jasa dan pelanggan 

Berdasarkan tingkat kontak ini, jasa dibedakan menjadi high-contact services 

(Bank, dokter, salon, penata rambut, juru rias) dan low-contact services 

(bioskop, jasa layanan pos).  

2.13 Kualitas pelayanan 

2.13.1 Pengertian Kualitas Pelayanan 

Definisi kualitas jasa berfokus pada upaya pemenuhan kebutuhan dan 

keinginan pelanggan, serta ketepatan penyampaian untuk mengimbangi harapan 

pelanggan (Kotler, 2005:259). Menurut Goetsh dan Davis dalam Tjiptono 

(2006:46) kualitas merupakan kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, 

jasa, manusia, proses, dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan. 

Harapan pelanggan bisa berupa tiga macam (Rush, et al. 1996), yaitu: (1) will 

expectation, yaitu tingkat kinerja atau jasa yang diprediksi atau diperkirakan 

konsumen akan diterima, berdasarkan semua informasi yang diketahuinya; (2) 

Should expectation, yaitu tingkat kinerja atau jasa yang sepantasnya diterima oleh 



    
konsumen; (3) ideal expectation, yaitu tingkat kinerja optimum atau yang terbaik 

yang akan diterima oleh konsumen.   

Berdasarkan definisi diatas, maka kualitas pelayanan merupakan factor 

utama yang diprioritaskan dan dipertimbangkan oleh pelanggan dalam 

mengkonsumsi produk dan jasa, karena setiap pelanggan akan memiliki harapan 

terhadap jasa yang mereka terima.  

2.13.2 Dimensi kualitas jasa 

Pengukuran kualitas jasa didasarkan dan dirancang untuk mengukur 

harapan dan persepsi pelanggan. Terdapat lima dimensi utama untuk mengukur 

kualitas pelayanan (Lupiyoadi, 2006:273), yaitu: 

1. Reliabilitas (reliability), yakni kemampuan memberikan layanan yang 

dijanjikan dengan segera, akurat dan memuaskan. 

2.  Daya tanggap (responsiveness), yaitu keinginan para staf atau penyedia jasa 

untuk membantu para pelanggan untuk membantu para pelanggan dan 

memberikan layanan yang tanggap. 

3. Jaminan (assurance), mencakup pengetahuan, kompetensi, kesopanan, dan 

sifat dipercaya yang dimiliki para staf. 

4. Empati (emphaty), meliputi kemudahan dalam menjalin relasi, komunikasi 

yang baik, perhatian pribadi, dan pemahan atas kebutuhan individual para 

pelanggan. 

5. Bukti fisik (intangibles), meliputi fasilitas fisik, perlengkapan, pegawai, dan 

sarana komunikasi.    



    
2.13.3. Mengelola kualitas jasa 

Perusahaan jasa untuk dapat tetap unggul dalam bersaing salah satu 

caranya adalah memberikan jasa dengan kualitas yang lebih tinggi daripada 

persainganya secara konsisten. Hal ini dapat diwujudkan melalui pemahaman 

keinginan, kebutuhan dan harapan pelanggan. Harapan pelanggan dibentuk oleh 

pengalaman masa lalunya, pembicaraan dari mulut ke mulut serta promosi yang 

dilakukan oleh perusahaan jasa, kemudian dibandingkanya.                   



    
2.14.  Kerangka Pikir Penulisan  

Kerangka pikir peneliatian ini diringkas dalam gambar 2.10. 

Gambar 2. 10. 
Kerangka Pikir Penulisan                        

Sumber: Data Diolah, 2009 
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BAB III 

METODE PENELITIAN  

3.1 Pengertian Metode Penelitian 

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan 

tujuan dan kegunaan tertentu. Metode penelitian memberikan panduan berpikir 

dalam kegiatan penelitian, sehingga penelitian dapat berjalan secara efektif dan 

sistematis. Metode akan memberikan alur-alur yang harus dilalui peneliti, 

sehingga konsistensi penelitian akan tetap terjaga. Cara ilmiah berarti kegiatan 

penelitian dilakukan atas dasar ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris dan 

sistematis. Rasional artinya kegiatan penelitian tersebut dilakukan dengan cara 

yang masuk akal sehingga dapat terjangkau oleh penalaran manusia. Empiris 

artinya cara yang dilakukan dapat diamati dengan indera manusia sehingga orang 

lain dapat mengamati dan mengetahui cara-cara yang digunakan. Sistematis 

berarti proses yang digunakan dalam penelitian tersebut menggunakan langkah-

langkah tertentu yang bersifat logis (Sugiyono, 2008:2).  

3.2 Jenis Penelitian  

Ditinjau dari segi taraf penelitian, maka penelitian ini termasuk penelitian 

deskriptif. Penelitian deskriptif hanya menggambarkan keadaan objek atau 

persoalannya dan tidak dimaksudkan untuk mengambil atau menarik kesimpulan 

yang berlaku umum (Marzuki, 2002:7). Penelitian ini lebih bersifat penjelasan 

terhadap fenomena yang ada dengan mengembangkan konsep dan menghimpun 

fakta, tetapi tidak melakukan pengujian hipotesis.  



    
3.3. Obyek Penelitian  

Obyek penelitian ini dilakukan pada Rumah Makan Saboten Shokudo 

yang beralamat di Jl. Jakarta No. 4 Malang.  

3.4. Ruang Lingkup Penelitian 

Dalam melakukan penelitian (research), seorang peneliti perlu untuk 

menentukan ruang lingkup penelitian yang terdiri atas subyek penelitian dan 

obyek penelitian agar pembaca lebih mudah memahami hasil penelitian. Agar 

sasaran penelitian ini tercapai, maka penelitian ini difokuskan pada subjek 

penelitian yaitu perumusan strategi pada objek yaitu Rumah Makan Saboten 

Shokudo Malang dengan menggunakan alat analisis berupa External Factor 

Evaluation (EFE), Internal Factor Evaluation (IFE), Strengths Weakness 

Opportunities Threats  (TOWS) Matrix, Strategic Position and Action Evaluation 

(SPACE) Matrix, Internal Eksternal (IE) Matrix, dan Grand Strategy Matrix, dan 

Quantitative Strategic Planning Matrix (QSPM).  Adapun teori yang dijadikan 

acuan dalam proses penelitian ini adalah teori dari Fred R. David. Sedangkan 

literatur dari ahli manajemen strategi lainnya digunakan sebagai teori pendukung. 

Mengingat begitu banyak faktor yang mempengaruhi perumusan strategi 

suatu perusahaan, serta semakin kompleksnya lingkungan eksternal dan internal 

yang mempengaruhi kondisi perusahaan, maka akan dibuat batasan-batasan dalam 

penelitian ini, yaitu: 

1. Dari aspek eksternal, akan dibahas faktor kekuatan eksternal yang berada 

diluar kendali perusahaan sebagai peluang dan ancaman yang mempengaruhi 

obyek yaitu Rumah Makan Saboten Shokudo Malang, seperti: (1) faktor 



    
ekonomi; (2) faktor sosial, budaya, demografi; (3) faktor politik, 

pemerintahan, hukum; (4) faktor teknologi; (5) faktor persaingan.  

2. Dari aspek internal, akan dibahas faktor internal perusahaan yang menjadi 

sumber kekuatan dan kelemahan perusahaan meliputi: (1) manajemen; (2) 

pemasaran; (3) keuangan; (4) operasional; (5) penelitian dan pengembangan 

yang berkaitan dengan obyek yaitu Rumah Makan Saboten Shokudo Malang.   

3.5 Jenis dan Sumber Data   

Berdasarkan jenisnya, data dapat dibedakan menjadi: 

a. Data Internal, yaitu data yang diperoleh dari lingkungan perusahaan. Data 

internal dalam penelitian ini yaitu: 

 

Gambaran umum tentang sejarah Rumah Makan Saboten Shokudo 

Malang. 

 

Visi, misi, tujuan, budaya kerja, dan logo Rumah Makan Saboten 

Shokudo Malang. 

 

Aspek manajemen dan organisasi, yaitu perencanaan, 

pengorganisasian, motifasi, penyusunan staf, dan pengawasan. 

 

Aspek Pemasaran, yaitu analisis pelanggan, promosi penjualan, macam 

produk, penetapan harga jual produk makanan dan minuman, daerah 

pemasaran dan distribusi, riset pemasaran, dan analisis peluang Rumah 

Makan Saboten Shokudo Malang. 

 

Aspek Keuangan, yaitu mengenai sumber permodalan, penggunanaan 

dana, dan rasio keuangan Rumah Makan Saboten Shokudo Malang. 



     
Aspek Produksi dan Operasional, yaitu mengenai proses dan kapasitas 

produksi, penentuan lokasi, persediaan bahan baku, dan layout tempat. 

 
Aspek Penelitian dan Pengembangan, yaitu mengenai penelitian dan 

pengembangan yang dilakukan Rumah Makan Saboten Shokudo 

Malang. 

b. Data eksternal yaitu data yang diperoleh menyangkut perusahaan ditinjau 

dari referensi lain. Yang termasuk dalam data eksternal antara lain: 

 

Kondisi ekonomi, meliputi harga bahan baku, tingkat inflasi, nilai 

tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat, pertumbuhan ekonomi 

nasional dan pendapatan perkapita masyarakat. 

 

Sosial Budaya dan demografi, meliputi jumlah penduduk dan sikap 

masyarakat terhadap pola dan gaya hidup. 

 

Politik, Pemerintahan dan Hukum, meliputi kondisi politik dan 

kebijakan pemerintah.  

 

Teknologi yaitu teknologi yang digunakan oleh Rumah Makan 

Saboten Shokudo Malang. 

 

Persaingan yang meliputi ancaman pendatang baru, pemasok, pembeli, 

produk substitusi, dan persaingan diantara anggota industri.  

Menurut Marzuki (2002:10), berdasarkan sumbernya data dapat dibedakan 

menjadi: 

1. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari pihak lain selain peneliti, 

artinya data tersebut diperoleh dari bermacam-macam publikasi seperti dari 



    
Biro Pusat Statistik, IMF, Bank Indonesia, Dinas Perindustrian dan 

Perdagangan, majalah, internet, surat kabar, ataupun buletin perekonomian.  

2. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati, 

dan kemudian dicatat untuk pertama kalinya. Data tersebut menjadi data 

sekunder jika dipergunakan oleh orang lain yang tidak berhubungan 

langsung dengan penelitian tersebut. Pada penelitian ini, data primer 

khususnya tentang pemberian bobot dan nilai (rating) dalam alat analisis 

yang akan digunakan melalui pemberian kuesioner kepada pihak 

manajemen atau pihak pengambil keputusan pada Rumah Makan Saboten 

Shokudo Malang. Data tersebut diperoleh melalui wawancara dengan pihak 

manajemen perusahaan.   

3.6. Metode dan Teknik Pengumpulan Data 

3.6.1. Metode Pengumpulan Data 

Proses pengumpulan data merupakan salah satu tahapan dalam penelitian 

yang menentukan tingkat keakuratan hasil penelitian. Proses pengumpulan data 

yang sistematis akan membantu dalam proses penelitian selanjutnya. Proses 

pengumpulan data ditentukan oleh metode dan teknik pengumpulan data. Menurut 

Marzuki (2002:11) terdapat tiga metode pengumpulan data, yaitu sensus, 

sampling dan case study.  

Penelitian ini menggunakan metode studi kasus (case study), yaitu dengan 

mengambil beberapa elemen yang kemudian masing-masing elemen diselidiki 

secara mendalam. Kesimpulan yang ditarik selalu terbatas pada elemen-elemen 

yang diteliti saja.  



    
3.6.2. Teknik Pengumpulan Data  

Sesuai dengan jenis data yang diambil, maka teknik pengumpulan data 

yang dipakai dalam penelitian ini adalah observasi, yaitu pengamatan yang 

dilakukan pada objek penelitian. Adapun teknik observasi yang dilakukan dalam 

penelitian ini dilaksanakan dengan cara sebagai berikut: 

a. Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data denga mengadakan tanya jawab 

dengan pihak manajemen dan staf Rumah Makan Saboten Shokudo Malang 

untuk mengetahui proses bisnis yang dilakukan serta relevansinya dengan 

pokok bahasan.  

b. Dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan menggunakan laporan-

laporan tertulis dan catatan-catatan yang berkaitan dalam perusahaan.   

3.7 Alat Analisis Data   

Untuk mendapatkan informasi yang akurat sehingga dapat menghasilkan 

pemecahan masalah yang tepat bagi perusahaan , maka dibutuhkan pengolahan 

dari data-data yang telah didapatkan. Penelitian ini menggunakan analisis data 

non statistik yang digunakan dengan atau membaca Tabel-Tabel, grafik-grafik, 

atau angka-angka yang telah tersedia. Dalam penelitian ini, alat analisis yang 

digunakan memiliki ciri dan fungsi tersendiri. Alat analisis tersebut antara lain: 

1. Analisis External Factor Evaluation (EFE) atau Matriks EFE. 

Analisis EFE merupakan analisis terhadap faktor-faktor lingkungan eksternal 

untuk mengetahui peluang dan ancaman yang dihadapi perusahaan. Faktor-

faktor eksternal tersebut yaitu faktor ekonomi, faktor sosial, budaya, 

demografi, faktor politik, pemerintahan, hukum, faktor teknologi, faktor 



    
persaingan. Langkah-langkah yang digunakan dalam menyusun matriks EFE 

menurut David (2006:143) adalah sebagai berikut: 

1. Membuat daftar critical success factors (factor kunci yang memiliki 

dampak penting pada kesuksesan atau kegagalan usaha) untuk aspek 

eksternal yang mencakup peluang (opportunities) dan ancaman (threats) 

bagi perusahaan.  

2.  Menentukan bobot (weight) dari cirital success factors 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 (semakin berpengaruh suatu variabel 

eksternal terhadap kegiatan operasional dan kemajuan usaha suatu 

industri, maka semakin tinggi bobotnya). 

3. Menentukan rating setiap critical success factors antara 1 sampai 4, 

dimana: 

1 = jelek, 

2 = dibawah rata-rata, 

3 = rata-rata, 

4 = diatas rata-rata, 

Semakin tinggi respon perusahaan terhadap suatu variabel, maka rating 

variabel tersebut semakin tinggi. Pemberian nilai rating berdasarkan 

persepsi atau pandangan dari pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan 

operasional perusahaan.  

4.  Mengalikan nilai bobot dengan nilai ratingnya untuk mendapatkan skor 

semua critical success factors. 



    
5.  Menjumlahkan semua skor untuk mendapatkan skor total bagi perusahaan 

yang dinilai. Skor 4,0 mengindikasikan bahwa perusahaan merespons 

dengan cara yang luar biasa terhadap peluang-peluang yang ada dan 

menghindari ancaman-ancaman di pasar industrinya. Sementara itu, total  

skor kecil menunjukkan perusahaan tidak memanfaatkan peluang-peluang 

yang ada.   

Tabel analisis data menggunakan Matriks EFE dapat dilihat pada Tabel 3.1.   

Tabel 3.1 
Contoh Tabel Matriks EFE 

Key Eksternal Factors Bobot Rating Skor 

Peluang (opportunities) 
1. ................................... 
2. ................................... 
3. ...................................  

x 
x 
x  

x 
x 
x  

x 
x 
x 

Ancaman (threats) 
1. ................................... 
2. ................................... 
3. ...................................  

x 
x 
x  

x 
x 
x  

x 
x 
x 

TOTAL 1,00   

Sumber: David, 2006:143  

2. Analisis Internal Factor Evaluation (IFE) atau Matriks IFE 

Analisis matriks IFE digunakan untuk mengetahui faktor-faktor internal 

perusahaan untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan yang dimiliki 

perusahaan. Data dan informasi aspek internal perusahaan meliputi aspek 

manajemen, keuangan, personalia, pemasaran, sistem informasi dan 

produksi atau operasional. Langkah-langkah yang digunakan dalam 

menyusun matriks IFE menurut David (2006:143) adalah sebagai berikut: 



    
1. Membuat daftar critical success factors (faktor kunci yang memiliki 

dampak penting pada kesuksesan atau kegagalan usaha) untuk aspek 

internal yang mencakup kekuatan (strengths) dan kelemahan 

(weaknesses) bagi perusahaan.  

2. Menentukan bobot (weight) dari cirital success factors 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 (semakin berpengaruh 

suatu variabel eksternal terhadap kegiatan operasional dan kemajuan 

usaha suatu industri, maka semakin tinggi bobotnya). 

3. Menentukan rating setiap critical success factors antara 1 sampai 4, 

dimana: 

1 = jelek, 

2 = dibawah rata-rata, 

3 = rata-rata, 

4 = diatas rata-rata, 

Semakin tinggi respon perusahaan terhadap suatu variabel, maka rating 

variabel tersebut semakin tinggi. Pemberian nilai rating berdasarkan 

persepsi atau pandangan dari pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan 

operasional perusahaan. 

4.  Mengalikan nilai bobot dengan nilai ratingnya untuk mendapatkan skor 

semua critical success factors. 

5. Menjumlahkan semua skor untuk mendapatkan skor total bagi 

perusahaan yang dinilai. Bila nilai rata-rata menunjukkan angka 2,50, 



    
menandakan bahwa secara internal perusahaan adalah lemah, 

sedangkan nilai yang berada diatas 2,50 menandakan posisi internal 

perusahaan kuat.     

Tabel analisis data menggunakan Matriks IFE dapat dilihat pada Tabel 3.2.   

Tabel 3.2 
Contoh Tabel Matriks IFE 

Key Eksternal Factors Bobot Rating Skor 

Kekuatan (strengths)  
1. ................................... 
2. ................................... 
3. ...................................  

x 
x 
x  

x 
x 
x  

x 
x 
x 

Kelemahan (weaknesses) 
1. ................................... 
2. ................................... 
3. ...................................  

x 
x 
x  

x 
x 
x  

x 
x 
x 

TOTAL 1,00   

Sumber: David, 2006:143  

3. Analisis Threats Opportunities Weaknesses Strengths (TOWS) atau Matriks 

TOWS 

Analisis TOWS merupakan tahap analisis tingkat lanjut dari data yang telah 

diolah dalam matriks EFE dan IFE. Secara keseluruhan, analisis TOWS 

menunjukkan peranan penting dari identifikasi kekuatan dan kelemahan 

internal yang dimiliki dan ancaman serta peluang yang dihadapi sehingga 

menghasilkan strategi yang efektif bagi perusahaan. Menurut Robinson 

(1997:229) ”TOWS adalah singkatan dari kekuatan (strength) dan kelemahan 

(weakness) internal perusahaan serta peluang (opportunities) dan ancaman 

(threath) dalam lingkungan yang dihadapi perusahaan”. Terdapat delapan 



    
tahap pada penentuan strategi yang dibangun melalui TOWS menurut David 

(2006:286), yaitu: 

1. Membuat daftar peluang perusahaan. 

2. Membuat daftar ancaman eksternal perusahaan. 

3. Membuat daftar kekuatan kunci internal perusahaan. 

4.  Membuat daftar kelemahan kunci internal perusahaan. 

5. Mencocokkan kekuatan-kekuatan internal dan peluang-peluangeksternal 

perusahaan dan mencatat hasilnya dalam sel strategi SO. 

6. Mencocokkan kelemahan-kelemahan internal dan peluang-peluang 

eksternal perusahaan dan mencatat hasilnya dalam sel strategi WO. 

7. Mencocokkan kekuatan-kekuatan internal dan ancaman-ancaman eksternal 

perusahaan dan mencatat hasilnya dalam sel strategi ST. 

8. Mencocokkan kelemahan-kelemahan internal dan ancaman-ancaman 

eksternal perusahaan dan mencatat hasilnya dalam sel strategi WT.  

Analisis data dengan menggunakan Matriks TOWS digambarkan pada 

Gambar 3.1. pada halaman berikutnya.         



    
Gambar 3.1 

Matriks Threats Opportunities Weaknesses Strengths (TOWS) 

IFE

    

EFE  

Strength (S) 
Daftar Kekuatan   

Weakness (W) 
Daftar Kelemahan   

 

Opportunities (O) 
Daftar Peluang  

Strategi SO 
Gunakan kekuatan untuk 
memanfaatkan peluang   

Strategi WO 
Atasi kelemahan dengan 
memanfaatkan peluang 

 

Threat (T) 
Daftar Ancaman  

Strategi ST 
Gunakan kekuatan untuk 

menghindari ancaman   

Strategi WT 
Minimalkan kelemahan 

dan menghindari ancaman 

Sumber: David (2006:287)  

4. Analisis Strategic position and Action Evaluation (SPACE) atau Matriks 

SPACE 

Matriks SPACE digunakan untuk memetakan kondisi perusahaan dengan 

menggunakan model yang dipresentasikan dengan menggunakan sebuah 

diagram cartesius yang terdiri atas empat kuadran dengan skal ukuran yang 

sama. Langkah-langkah untuk menggambarkan Matriks SPACE menurut 

David (2006:292) adalah sebagai berikut: 

1. Memilih variable untuk mendefinisikan kekuatan keuangan (FS), 

keunggulan kompetitif (CA), stabilitas lingkungan (ES), dan kekuatan 

industri (IS). 

2.  Memberi  nilai yang berkisar antara -1 (paling buruk) hingga -6 (terbaik) 

untuk masing-masing variabel FS dan IS. Beri nilai berkisar antara -1 

(terbaik) hingga -6 (terburuk) untuk masing-masing variabel ES dan CA.  



    

CA 

COMPETITIVE 

+6 

0 -6 +6 

-6 

AGGRESSIVE CONSERVATIVE 

DEFENSIVE 

3. Menghitung nilai rata-rata untuk FS, CA, IS, dan IS. Kemudian petakan 

nilai rata-rata FS, CA, IS, dan ES pada sumbu di Matriks SPACE. 

4. Menjumlahkan kedua nilai pada sumbu X dan petakan hasilnya pada sumbu 

X. Jumlahkan juga kedua nilai pada sumbu Y dan petakan hasilnya pada 

sumbu Y. Selanjutnya, petakan perpotongan kedua titik X dan Y tersebut. 

5. Menggambar arah vector dari koordinat 0,0 melalui titik perpotongan yang 

baru. Tanda panah ini memperlihatkan tipe strategi yang disarankan untuk 

perusahaan, apakah strategi aggressive, competitive, defensive, atau 

conservative.  

Diagram cartesius untuk Matriks SPACE digambarkan pada Gambar 3.2. pada 

halaman berikutnya. 

Gambar 3.2 

Matriks SPACE           

Sumber: David (2006:292)  

ES 

IS 

FS 



    
5. Analisis Internal Eksternal (IE) 

Alat analisis ini adalah alat analisis yang menyatukan analisis internal dan 

eksternal yang telah diketahui hasil akhirnya dengan perkalian bobot rating 

pada masing-masing alat analisis. Alat analisis ini terdiri dari sembilan kolom 

dimana setiap kolom menentukan positioning perusahaan. Matriks IE terdiri 

dari dua dimensi, yaitu total skor pada matriks IFE pada sumbu X dan total 

skor pada matriks EFE pada sumbu Y.  Kesembilan Kolom matriks IE 

mewakili positioning perusahaan dan terbagi menjadi tiga, yaitu: 

a. Pertama, divisi yang dibentuk dalam sel I, II, atau IV dapat disebut 

tumbuh dan membangun. Strategi yang tepat untuk divisi ini ialah intensif, 

yang meliputi strategi penetrasi pasar, pengembangan pasar atau 

pengembangan produk atau integratif (integrasi kebelakang, integrasi ke 

depan, integrasi horisontal) 

b. Kedua, divisi yang masuk dalam sel III, V, atau VII. Paling baik dikelola 

dengan strategi pertahanan dan pelihara. Strategi yang umum digunakan 

adalah strategi penetrasi pasar dan pengembangan produk. 

c. Ketiga, divisi yang masuk dalam sel VI, VIII, atau IX, paling baik dikelola 

dengan strategi panen atau divestasi.  

Menurut David (2006:302) Matriks IE terdiri dari dua dimensi, yaitu total skor 

pada matriks IFE sumbu X dan total skor pada matriks EFE pada sumbu Y. 

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

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

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

internal perusahaan adalah kuat. Sedangkan pada sumbu Y, dengan 



    
menggunakan matriks EFE, skor 1,0-1,99 menyatakan bahwa posisi eksternal 

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

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

tinggi. 

Analisis data dengan menggunakan Matriks IE digambarkan pada Gambar 3.3 

pada halaman berikut.  

Gambar 3.3 

Matriks Internal-Eksternal    

Total Skor IFE 

      Kuat           Rata-Rata  Lemah           

Sumber : David, 2006:303  

6. Analisis Quantitative Strategic Palnning Matrix (QSPM) 

QSPM adalah alat yang direkomendasikan bagi para ahli strategi untuk 

melakukan evaluasi strategi alternatif secara objektif berdasarkan key success  

I  II  III 

 

VI  V  VI 

 

VII  VIII  IX 

3.0 

2.0 

1.0 

Tinggi  

Rata-rata  

Sedang  

 

Total 
Skor 
EFE 

4,0 2,0 3.0 1.0 



    
faktor internal dan eksternal yang telah diidentifikasi sebelumnya. Jadi tujuan 

analisis ini adalah untuk menetapkan keunggulan dari beberapa strategi 

alternatif yang telah dipilih, untuk menentukan strategi mana yang paling baik 

diimplementasikan.  Langkah-langkah dalam penyusunan QSPM menurut 

David (2006:310) antara lain: 

1. Membuat daftar peluang, ancaman, kekuatan, dan kelemahan perusahaan di 

kolom sebelah kiri QSPM. Informasi ini diambil dari EFE Matriks dan IFE 

Matriks.  

2. Memberi bobot (weight) pada masing-masing eksternal dan internal key 

success factors. Weight ini sama dengan yang ada di EFE Matriks dan IFE 

Matriks. 

3. Meneliti matriks-matriks pada tahap 2 dan mengidentifikasi strategi 

alternative yang pelaksanaannya harus dipertimbangkan oleh perusahaan. 

Catatlah strategi-strategi dibagian atas baris QSPM. Kelompokkan strategi-

strategi tersebut kedalam kesatuan yang mutually exclusive, jika 

memungkinkan.  

4. Menentukan Nilai Daya Tarik atau (Attractiveness Scores-AS), yaitu nilai 

yang menunjukkan kemenarikan yang relatif untuk masing-masing strategi 

yang terpilih. AS ditetapkan dengan cara meneliti masing-masing external dan 

internal key success factors. Tentukan bagaimana peran dari setiap factor 

dalam proses pemilihan strategi yang sedang dibuat. Jika peran dari factor 

tersebut adalah besar, maka strategi-strateginya harus dibandingkan relative 

pada faktor utama tersebut. Batasan nilai Attractiveness Scores (AS) adalah: 



    
1= tidak menarik, 2= agak menarik, 3= secara logis menarik, 4= sangat 

menarik. 

5. Menghitung Total Attractiveness Scores (TAS). TAS didapat dari perkalian 

weight (tahap 2) dengan Attractiveness Scores (tahap 4) pada masing-masing 

baris. Total Attractiveness Scores menunjukkan relative attractiveness dari 

masing-masing alternative strategi. 

6. Menghitung Sum Total Attractiveness Scores (STAS). Jumlahkan semua 

Total Attractiveness Scores pada masing-masing kolom QSPM. Dari beberapa 

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

yang menunjukkan bahwa alternatif startegi itu yang menjadi pilihan utama. 

Nilai TAS terkecil menunjukkan bahwa strategi alternatif itu menjadi pilihan 

terakhir.  

Tabel analisis data menggunakan QSPM dicontohkan pada Tabel 3.3. pada 

halaman berikut. 

Tabel 3.3 
Matriks QSPM 

Faktor Utama Alternatif Strategi 
Weight Strategi I Strategi II Strategi III 

Faktor Eksternal 
1. ........................ 
2. ........................  
3. ........................  

Faktor Internal 
1. ........................ 
2. ........................  
3. ........................     

Sumber: David (2006:312) 

Keterangan bobot (weight): 

Faktor Internal     Faktor Eksternal: 
> 0,08 – 0,12 : Sangat Penting (SP)    > 0,08 – 0,12 : Sangat Penting (SP) 
> 0,04 – 0,08 : Penting (P)   > 0,04 – 0,08 : Penting (P) 
> 0.04 – 0.06 : Cukup penting   > 0.04 – 0.06 : Cukup penting  
>        0.0 : Kurang Penting (KP)  >        0.0 : Kurang Penting (KP)    



    
BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

4.1 Perumusan Strategi 

Perumusan strategi merupakan tahap pertama dari tiga tahap proses 

manajemen strategi. Perumusan strategi mencakup kegiatan mengembangkan visi 

dan misi, menentukan kekuatan dan kelemahan factor internal perusahaan (audit 

lingkungan internal), mengidentifikasi peluang dan ancaman eksternal perusahaan 

(audit lingkungan eksternal), menetapkan tujuan jangka panjang, membuat 

strategi alternative, dan memilih strategi yang akan digunakan oleh perusahaan 

tersebut.  

4.1.1. Audit lingkungan Internal 

Audit lingkungan internal mrupakan kegiatan yang berfokus pada 

identifikasi dan evaluasi kekuatan dan kelemahan perusahaan di bidang-bidang 

fungsional yang mencakup manajemen dan organisasi, pemasaran, keuangan, 

produksi atau operasional, serta penelitian dan pengembangan. 

4.1.1.1. Gambaran Umum Objek Penelitian 

      Peluang bisnis makanan yang semakin menjanjikan membuat banyak 

orang merasa tertarik dan tertantang untuk menggelutinya. Semua orang 

berlomba-lomba membuat rumah makan dengan konsep dan ciri khas yang 

berbeda, untuk menarik konsumen sebanyak-banyaknya. Salah satu makanan 

yang mempunyai ciri khas dengan bentuk dan rasanya yang unik adalah makanan 

khas Negara Jepang. Makanan Jepang dikenal dengan makanan yang eksklusif, 

karena terbuat dari bahan baku pilihan dan cita rasa yang berbeda dengan 



    
makanan pada umumnya. Selain itu makanan Jepang juga dikenal dengan 

makanan yang tidak terjamin kehalalannya, sehingga tidak semua orang bisa 

dengan bebas mengkonsumsinya. Bagi sebagian besar masyarakat Indonesia, cita 

rasa masakan Jepang juga cukup sulit untuk diterima. Hal ini menjadikan rumah 

makan Jepang yang ada khususnya di Kota Malang cukup terbatas. Beberapa 

rumah makan masakan Jepang yang sudah ada lebih membidik kalangan 

menengah atas, dengan harga yang mahal, cita rasa asli Jepang dan konsep tempat 

yang sangat formal. Hal ini menjadikan masakan Jepang hanya menjadi konsumsi 

kalangan menengah atas dan kalangan yang memang menyukai masakan asli 

Jepang, termasuk para wisatawan asli Jepang maupun negara lain yang 

berkunjung ke Kota Malang.  

      Hal inilah yang kemudian menjadi latar belakang 4 orang mahasiswa 

Malang untuk membuka sebuah rumah makan Jepang dengan konsep yang 

berbeda dengan rumah makan Jepang yang sudah ada. Rumah makan yang diberi 

nama Saboten Shokudo tersebut, merupakan sebuah rumah makan dengan konsep 

sebagai rumah makan masakan khas Jepang dengan suasana dan dekorasi khas 

Jepang yang membidik kalangan mahasiswa dan pelajar Kota Malang. Selain itu 

Saboten Shokudo juga menyajikan konsep rumah makan masakan khas Jepang 

dengan cita rasa masakan yang dapat diterima oleh semua kalangan. Jadi dapat 

dikatakan, Saboten Shokudo merupakan pioner rumah makan masakan khas 

Jepang dengan harga yang terjangkau dan cita rasa masakan Jepang yang dapat 

diterima oleh lidah masyarakat lokal di Kota Malang, karena sebelumnya belum 

ada rumah makan Jepang dengan konsep seperti Saboten Shokudo.  



    
      Rumah makan ini didirikan oleh 4 orang mahasiswa asal malang pada 

tanggal 26 Juli 2006 dan melakukan grand opening pada tanggal 4 Agustus 2006. 

Saboten Shokudo terletak di Jalan Jakarta No. 4 Malang.  Dipilihnya lokasi ini 

dikarenakan, daerah tersebut merupakan lokasi yang strategis, akses 

transportasinya mudah, dekat dengan pusat kota, dan beberapa sekolah serta 

perguruan tinggi Kota Malang, antara lain: Universitas Brawijaya, Universitas 

Negeri Malang, Wearness, SOB, UNMER Pariwisata, SMA Negeri 8 Malang, 

MAN 3 Malang, MTS Negeri Malang, dan SD MIN Malang. Selain itu, daerah 

tersebut juga dekat dengan daerah perkantoran dan pusat perbelanjaan Kota 

Malang. 

      Nama Saboten Shokudo diambil dari bahasa Jepang. Saboten memiliki arti 

yaitu Kaktus dan Shokudo berarti rumah makan. Jadi Saboten Shokudo berarti 

Rumah Makan dengan nuansa atau konsep Kaktus. Nama Saboten atau Kaktus 

sendiri dipilih karena memiliki filosofi yang mendalam, yaitu mengenai 

perjuangan untuk bertahan hidup dari segala kondisi yang menerpa dan 

kemampuan untuk terus tumbuh tinggi dengan segala keterbatasan. ”Struggle of 

life” menjadi landasan Saboten Shokudo untuk belajar dan mengembangkan usaha 

di Malang yang mempunyai prospek cerah untuk merintis usaha kuliner , karena 

daerah ini mempunyai pangsa pasar yang luas dan keinginan dari masyarakatnya 

untuk selalu mencoba hal-hal yang baru.  

      Dalam perkembangannya, Rumah Makan Saboten Shokudo Malang selalu 

berusaha memberikan pelayanan terbaik bagi konsumen. Untuk mendukung citra 

Rumah Makan Saboten Shokudo Malang sebagai rumah makan yang nyaman, 

maka Rumah Makan Saboten Shokudo Malang menambahkan berbagai fasilitas 



    
penunjang seperti akses internet gratis bagi seluruh pengunjung, layanan delivery 

service, dan hiburan live music accoutic yang diadakan setiap hari Senin. Semua 

fasilitas ini diberikan untuk memberikan kemudahan dan pelayanan yang prima 

bagi konsumen serta memberikan nilai tambah bagi Rumah Makan Saboten 

Shokudo Malang sendiri. 

4.1.1.2. Visi, Misi, dan Tujuan Perusahaan 

Pada umumnya visi perusahaan dihasilkan oleh para pendiri perusahaan, 

yang tidak lain merupakan cita-cita yang ingin diwujudkan dalam jangka panjang. 

Visi dari Saboten Shokudo adalah “Menjadi rumah makan Jepang moderen yang 

unggul, terkemuka dan Mengglobal” 

Adapun Misi Saboten Shokudo yang pada umumnya merupakan 

penjabaran dari perwujudan kepentingan stakeholders, yaitu ”Menjadikan Saboten 

Shokudo sebagai media pembelajaran bagi semua pihak yang terlibat di dalamnya 

untuk menjadi lebih maju dan mandiri, serta memberikan pilihan baru di bidang 

kuliner Kota Malang dengan memberikan warna berbeda berupa rumah makan 

bernuansa budaya Jepang, dengan cita rasa tinggi, harga terjangkau dan mampu 

menjadi icon Kota Malang di bidang kuliner”. 

Tujuan Saboten Shokudo yaitu: 

1. Menyuguhkan makanan Jepang modern dengan cita rasa tinggi dan harga 

terjangkau. 

2. Memberikan suasana budaya Jepang dalam desain interior dan eksterior 

kepada konsumen. 

3. Menjadi sarana dalam proses pembelajaran usaha menengah terutama di 

bidang kuliner. 



    
4. Memberikan lapangan pekerjaan seluas-luasnya bagi generasi muda.  

 
Motto Saboten Shokudo 

Saboten Shokudo memiliki motto “Cozy Taste, Cozy Price, Cozy Place”, 

yang berarti Saboten Shokudo siap memberikan yang terbaik kepada 

konsumen dengan memberikan kualitas rasa, kesesuaian harga, dan 

kenyamanan tempat.  

 

Budaya Kerja Saboten Shokudo 

 

Integritas yang tinggi. 

 

Inovasi untuk kemajuan yang lebih baik. 

 

Kualitas dan Produktivitas yang tertinggi. 

 

Kerjasama Tim yang Solid.  

 

Kepuasan pelanggan melalui standar pelayanan yang terbaik.  

 

Logo dan Filosofi  

Gambar 4.1  
Logo Saboten Shokudo     

                       Sumber: Manajemen Saboten Shokudo Malang, 2008  

      Nama Saboten Shokudo diambil dari bahasa Jepang. Saboten memiliki arti 

yaitu Kaktus dan Shokudo berarti rumah makan. Jadi Saboten Shokudo berarti 

Rumah Makan dengan konsep Kaktus. Nama Saboten atau Kaktus sendiri dipilih 



    
karena memiliki filosofi yang mendalam, yaitu mengenai perjuangan untuk 

bertahan hidup dari segala kondisi yang menerpa dan kemampuan untuk terus 

tumbuh tinggi dengan segala keterbatasan. ”Struggle of life” menjadi landasan 

Saboten Shokudo untuk belajar dan mengembangkan usaha di Malang yang 

mempunyai prospek cerah untuk merintis usaha kuliner, karena daerah ini 

mempunyai pangsa pasar yang luas dan keinginan dari masyarakatnya untuk 

selalu mencoba hal-hal yang baru. 

      Berdasarkan uraian mengenai gambaran umum perusahaan tersebut, maka 

terdapat faktor yang dinilai sebagai kekuatan dari Rumah Makan Saboten 

Shokudo Malang. Kekuatan yang dimiliki Rumah Makan Saboten Shokudo 

Malang adalah produk yang dijual atau menu yang ditawarkan. Menu yang 

ditawarkan oleh Rumah Makan Saboten Shokudo Malang adalah menu makanan 

yang khas, yaitu masakan khas Jepang yang berbeda, unik, dan jarang disajikan 

pada rumah makan pada umumnya. Keunikan dan kekhasan produk makanan 

yang dijual oleh Rumah Makan Saboten Shokudo Malang ini merupakan 

kekuatan, mengingat jumlah rumah makan Jepang yang ada di Kota Malang juga 

cukup terbatas sehingga Rumah Makan Saboten Shokudo Malang lebih mudah 

diterima oleh konsumen. Untuk itu, diberikan bobot 0,10 pada aspek produk yang 

dijual. Rumah Makan yang memiliki produk yang unik dan khas akan memiliki 

keunggulan bersaing dibanding rumah makan pada umumnya. Oleh karena itu 

diberikan rating 4 untuk faktor ini.  

Rumah Makan Saboten Shokudo Malang merupakan salah satu dari sekian 

Rumah Makan Jepang yang ada di Kota Malang. Dengan menu yan khas, konsep 

yang unik sehingga berbeda dengan rumah makan pada umumnya, serta harga 



    
yang terjangkau bagi kalangan menengah membuat Rumah Makan Saboten 

Shokudo memiliki image yang kuat dimata konsumen Image perusahaan akan 

sangat mempengaruhi penilaian konsumen dan membedakan antara rumah makan 

satu dengan yang lainnya. Sehingga faktor ini diberi rating 0.10. Semenjak 

berdiri, Rumah Makan Saboten Shokudo Malang telah menancapkan image 

sebagai rumah makan masakan khas jepang untuk kalangan menengah dengan 

harga terjangkau. Adanya image ini membuat Rumah Makan Saboten Shokudo 

Malang mudah menjangkau segmen yang dituju dan dapat dengan mudah dikenal 

masyarakat luas. Maka dari itu aspek ini diberi rating 4.       

4.1.1.3  Manajemen dan Organisasi  

Pelaksanaan audit internal manajemen perusahaan terdiri dari lima 

aktifitas dasar, yaitu perencanaan, pengorganisasian, memotifasi, penyusuan staf, 

dan pengawasan.  

1. Perencanaan 

Perencanaan merupakan kegiatan yang terdiri dari semua aktifitas 

manajerial yang berkaitan dengan persiapan menghadapi masa depan. 

Penentuan tujuan merupakan kegiatan yang signifikan dalam perencanaan. 

Adapun tujuan umum dari Rumah Makan Saboten Shokudo Malang 

adalah mencapai laba yang maksimal guna mendanai perkembangan 

perusahaan dan menyediakan sumber daya yang dibutuhkan.  

2. Pengorganisasian 

Pengorganisasian termasuk semua aktifitas manajerial yang menghasilkan 

struktur organisasi dan hubungan wewenang. Struktur organisasi adalah 



    
suatu kerangka untuk mewujudkan pola hubungan diantara bidang-bidang 

kerja maupun orang. Kerangka ini mewujudkan kedudukan, wewenang, 

dan tanggung jawab dalam organisasi tersebut. Adapaun struktur 

organisasi pada Rumah Makan Saboten Shokudo Malang digambarkan 

pada Gambar 4.2 sebagai berikut.  

Gambar 4.2 
Strukur Organisasi Saboten Shokudo         

Sumber: Manajemen Saboten Shokudo Malang, 2008 

      Setiap bagian dalam perusahaan memiliki tugas dan tanggung jawab 

masing-masing. Adapun tugas dan tanggung jawab dari masing-masing bagian 

pada Saboten Shokudo adalah sebagai berikut: 

1. Manajemen 

 

Mengelola rumah makan dengan baik, sehingga tercipta lingkungan kerja 

yang baik dan kompak. 

Manajer 
Keuangan

 

Manajer SDM Manajer 
marketing

 

Manajer 
operational

 

Outlet  Manager 

koki kasir waitres juicer 

Admin 

prepare cleaning 



     
Menjalin kerjasama yang baik dengan pihak luar (stakeholders). 

 
Bertanggung jawab terhadap kegiatan pemasaran, operasional, sumber 

daya manusia, dan keuangan perusahaan. 

 
Memberikan laporan pertanggung jawaban kepada investor setiap bulan. 

 

Membuat keputusan strategis yang berkaitan dengan pengembangan 

perusahaan.  

2. Staf Administrasi 

 

Mencatat semua aliran uang masuk dan keluar yang terjadi setiap hari 

 

Mendata kebutuhan bahan baku, stock bahan, dan bahan baku yang perlu 

dipesan. 

 

Menyusun shift kerja karyawan (libur dan cuti). 

 

Memberikan resume kepada manajemen, mengenai stock barang dan 

bahan baku, laporan uang masuk dan keluar 

 

Menyimpan semua file, surat, arsip atau dokumen penting yang berkaitan 

dengan organisasi dan pihak luar. 

 

Membuat laporan rekap belanja harian, laporan rekap belanja bulanan. 

 

Membayar segala tagihan dan rekening Saboten. 

3. Koki 

 

Menyiapkan bahan baku makanan. 

 

Mengecek kualitas bahan baku makanan yang akan diproduksi. 

 

Menyiapkan peralatan yang akan digunakan dalam proses produksi. 

 

Menjaga kebersihan dan kelengkapan peralatan daerah kerja. 

 

Membuat atau memproses makanan sesuai order dari tamu. 



     
Menginformasikan kepada bagian prepare mengenai stock makanan yang 

habis atau kosong. 

 
Melaporkan kebutuhan belanja kepada bagian belanja. 

4. Prepare 

 

Menyiapkan alat makan. 

 

Menyiapkan bahan pelengkap makanan, seperti mayonnaise, salad, saos. 

 

Membantu koki untuk mempersiapkan makanan yang akan disajikan. 

 

Mengatur alur pengerjaan order dan mengecek order yang masuk untuk 

selanjutnya diproses oleh koki. 

 

Menjaga kebersihan area kerja prepare dan peralatan yang digunakan. 

 

Menginformasikan kepada bagian waitress mengenai stock makanan yang 

habis atau kosong. 

5. Juicer 

 

Menyiapkan dan mengecek kualitas bahan baku minuman yang akan 

digunakan. 

 

Menyiapkan peralatan untuk memproduksi minuman. 

 

Membuat minuman sesuai dengan order dari tamu. 

 

Menjaga kebersihan dan kelengkapan peralatan daerah kerja. 

 

Menginformasikan kepada bagian waitress mengenai stock makanan yang 

habis atau kosong. 

 

Melaporkan kebutuhan belanja kepada bagian belanja.    



    
6. Cleaning 

 
Mencuci peralatan makan dan minum yang digunakan oleh tamu (piring, 

gelas, mangkok nasi, sendok, garpu). 

 
Membantu koki mempersiapkan bahan baku sebelum operasional dimulai. 

 

Menjaga kebersihan area kerja 

  

Bertanggung jawab terhadap kebersihan area rumah makan secara 

keseluruhan meliputi halaman sampai area parkir. 

 

Bertanggung jawab terhadap kebersihan area wastafel.  

7. Kasir 

 

Bertanggung jawab terhadap penerimaan dan pengeluaran uang kasir 

selama jam operasional. 

 

Melayani tamu yang melakukan pembayaran dengan ramah, senyum dan 

cekatan. 

 

Melakukan rekap atau input transaksi kedalam computer. 

 

Melayani tamu dalam hal reservasi (pemesanan) tempat untuk kemudian 

menginformasikannya kepada bagian waitress dan produksi. 

8. Waitress 

 

Bertanggung jawab terhadap kebersihan area makan. 

 

Melayani tamu mulai dari menyambut tamu, mencarikan tempat, 

memberikan order, menjelaskan tentang macam menu yang tersedia, dan 

mengantarkan makanan yang telah dipesan. 

 

Menyerahkan menu order kepada bagian produksi. 

 

Mengecek kelengkapan menu yang telah disajikan kepada tamu. 

 

Mengkomunikasikan kepada tamu jika ada menu yang habis atau kosong. 



     
Memperlakukan tamu denga ramah, sopan, senyum, dan cekatan. 

 
Membersihkan meja dan piring kotor yang telah selesai dipergunakan oleh 

tamu. 

3. Memotifasi 

Fungsi dasar manajemen yang ketiga adalah memotifasi. Faktor ini 

merupakan usaha yang dilakukan perusahaan untuk mengarahkan dan 

membentuk tingkah laku seseorang dalam setiap bagian. Dalam upaya 

untuk memotifasi karyawan, Rumah Makan Saboten Shokudo Malang 

memiliki beberapa filosofi antara lain: 

1. Mengutamakan Kejujuran 

2. Selalu Berkerjasama 

3. Bekerja dengan penuh tanggung jawab 

4. Selalu memberikan yang terbaik 

4. Penyusunan Staf 

Salah satu faktor penentu keberhasilan perusahaan adalah pada sumber daya 

manusianya. Manusia atau pekerja merupakan ujung tombak berkembangnya 

suatu perusahaan. Faktor-faktor yang berkaitan dengan penyusunan staf atau 

manajemen personalia antara lain: 

a. Karyawan 

Dalam kegiatan operasionalnya, Rumah Makan Saboten Shokudo Malang 

membutuhkan tenaga kerja atau karyawan untuk menjalankan tugas dan 

kewajiban masing-masing. Rumah Makan Saboten Shokudo Malang 

memiliki 18 orang karyawan yang terbagi kedalam beberapa bagian.  



    
Pada umumnya Rumah Makan Saboten Shokudo Malang malakukan 

perekrutan karyawan dengan membuka lowongan secara umum. Setelah 

itu akan dilakukan seleksi sesuai bidang yang diperlukan. Karyawan yang 

dipilih akan menjalani masa uji coba selama 3 bulan. Jenjang pendidikan 

minimal untuk karyawan Rumah Makan Saboten Shokudo Malang adalah 

SMA. Berikut adalah data-data mengenai karyawan Rumah Makan 

Saboten Shokudo Malang, yang disajikan dalam Tabel 4.1, 4.2, dan 4.3 

sebagai berikut. 

Tabel 4.1 
Jumlah Karyawan  

Rumah Makan Saboten Shokudo Malang   

Sumber: Manajemen Saboten Shokudo Malang, 2008   

Tabel 4.2 
Tingkat Pendidikan Karyawan  

Rumah Makan Saboten Shokudo Malang            

         Sumber: Manajemen Saboten Shokudo Malang, 2008   

Jabatan Jumlah 
Administrasi 1 orang 

Koki 3 Orang 
Juicer 2 Orang 

Prepare 2 Orang 
Cleaning 2 Orang 

Kasir 1 Orang 
Waitress 5 Orang 

Manajemen 2 Orang 
Total 18 Orang 

Tingkat Pendidikan

 

Jumlah 
SMA 13 Orang 
D3  1 Orang 
S1  4 Orang 

Total 18 Orang 



    
Tabel 4.3 

Jenis Kelamin Karyawan  
Rumah Makan Saboten Shokudo Malang        

         Sumber: Manajemen Saboten Shokudo Malang, 2008 

b. Penjadwalan Kerja 

      Penjadwalan kerja pada Rumah Makan Saboten Shokudo Malang 

ditetapkan oleh pihak manajemen. Semua karyawan bekerja secara full 

time (tidak menggunakan shift). Selama jam kerja, setiap karyawan 

mendapatkan waktu istirahat selama 2 jam. Jadi, total jam kerja karyawan 

adalah selama 10 jam. Adapun jadwal kerja yang ditetapkan adalah 

sebagai berikut: 

 

Senin sampai dengan Kamis dan Minggu, masuk pkl. 10.00 – 22.00 

 

Jumat, masuk pkl. 12.00 – 22.00 

 

Sabtu, masuk pkl. 10.00 – 23.00   

Setiap karyawan berhak mendapatkan jatah libur selama 1 hari 

dalam seminggu. Selain itu, setiap karyawan juga berhak mendapatkan 

cuti sebanyak 2 hari dalam 3 bulan kerja. Jadwal libur dan cuti selanjutnya 

akan ditetapkan oleh pihak manajemen. 

c. Sistem Pengupahan  

Sistem pengupahan yang terdapat pada Saboten Shokudo adalah sebagai 

berikut: 

a. Setiap karyawan berhak mendapatkan gaji pokok yang dibayarkan 

pada tanggal 1 setiap bulannya. Adapun gaji pokok yang diterima 

Jenis Kelamin

 
Jumlah

 
Laki-laki 13 Orang 

Perempuan 5 Orang 
Total 18 Orang 



    
masing-masing karyawan ditentukan oleh jabatan dan Kemampuan 

yang dimiliki serta lama kerja. 

b. Setiap karyawan berhak mendapatkan bonus apabila memenuhi target 

porsi yang terjual. Besarnya bonus yang dikeluarkan berdasarkan 

ketetapan manajemen. 

c. Setiap karyawan berhak mendapatkan tunjangan hari raya (THR) dan 

tunjangan kesehatan apabila menderita sakit atau kecelakaan kerja. 

Besarnya keseluruhan tunjangan ditetapkan berdasarkan kondisi 

keungan perusahaan pada saat itu.  

Adapun kisaran gaji yang diberikan kepada karyawan Rumah Makan 

Saboten Shokudo Malang diuraikan pada Tabel 4.4 berikut:  

Tabel 4.4 
Kisaran Gaji Karyawan 

Rumah Makan Saboten Shokudo Malang 
(dalam Rupiah)  

Kisaran Gaji Jumlah 
Rp. 450.000 – 500.000 4 Orang 
Rp. 501.000 – 750.000 9 Orang 
Rp. 751.000 – 900.000 5 Orang 

  

      Sumber: Data Manajemen Saboten Shokudo Malang, 2008  

d. Pelatihan dan Pengembangan Tenaga Kerja 

Setiap tanggal 5 setiap bulannya, selalu diadakan pertemuan rutin 

untuk mengevaluasi kinerja seluruh bagian pada bulan sebelumnya. 

Selain itu, hal ini juga dilakukan untuk mempererat hubungan dan 

koordinasi antara seluruh karyawan Saboten Shokudo Malang. Dalam 

setiap pertemuan, setiap bagian atau setiap individu bisa memberikan 



    
kritik dan saran kepada manajemen dan juga bagi bagian lain untuk 

kemajuan dan perkembangan Saboten Shokudo ke arah yang lebih baik.  

Selain itu, setiap 6 bulan sekali diadakan training khusus untuk 

bagian koki. Training ini dimaksudkan untuk mempertajam 

kemampuan koki dalam penguasaan proses produksi makanan, 

kestabilan rasa makanan, dan mengajarkan menu baru yang akan 

dikeluarkan. 

5. Pengawasan 

Pengawasan dilakukan meliputi semua aktifitas manajerial yang 

diarahkan untuk memastikan apakah hasil yang dicapai telah sesuai 

dengan apa yang telah direncanakan. Pengawasan yang rutin dilakukan 

oleh pihak manajemen Rumah Makan Saboten Shokudo Malang adalah 

pemantauan rutin setiap bulan pada bidang keuangan, Operasional, dan 

pemasaran.   

Berdasarkan fungsi manajemen dan organisasi pada uraian Rumah 

Makan Saboten Shokudo Malang, maka terdapat kelemahan pada 

pelaksanaan deskripsi jabatan. Pada Rumah Makan Saboten Shokudo 

Malang, terdapat rangkap jabatan. Jabatan empat manajer yaitu manajer 

pemasaran, keuangan, operasional, dan sumberdaya manusia dijabat oleh 

dua orang. Itu artinya satu orang memegang dua fungsi jabatan. Meski hal 

tersebut dilakukan untuk mengefisienkan sumber daya yang ada, namun 

hal tersebut bisa berdampak pada kegiatan operasional perusahaan seperti 

kurangnya pengawasan dan sulitnya melakukan evaluasi pada kinerja 

karyawan. Padahal dengan adanya deskripsi jabatan yang jelas, akan 



    
memperlancar kegiatan operasional perusahaan, sehingga menghindari 

adanya tumpang tindih pekerjaan. Maka dari itu, diberi bobot 0,06 untuk 

faktor tersebut. Pembagian tugas yang jelas dapat memudahkan karyawan 

untuk menjalankan tugasnya yang akhirnya akan berdampak positif 

terhadap operasional perusahaan. Maka faktor tersebut diberi rating 3.  

4.1.1.4 Pemasaran 

      Aspek pemasaran memegang peranan penting dalam perusahaan. Dengan 

adanya fungsi pemasaran akan memungkinkan sampainya suatu produk atau jasa 

dapat dimanfaatkan oleh konsumen. Dalam fungsi pemasaran terdapat beberapa 

elemen yang menyusun seperti segmentasi pasar, positioning, bauran pemasaran 

yang bisaanya terdiri atas produk, promosi, harga dan distribusi. Elemen-elemen 

ini harus dipertimbangkan oleh perusahaan jika ingin dapat tetap bersaing dalan 

industri dimana perusahaan berada. Berdasarkan hasil penelitian pada Rumah 

Makan Saboten Shokudo Malang berikut akan disajikan beberapa informasi 

tentang fungsi pemasaran yang diterapkan oleh perusahaan. 

1. Analisis Pelanggan  

Analisis pelanggan adalah meneliti dan mengevaluasi kebutuhan, 

kemauan, serta keinginan pelanggan. Analisis pelanggan yang dilakukan oleh 

Rumah Makan Saboten Shokudo Malang adalah dengan melakukan pendekatan 

kepada konsumen untuk mengetahui selera dan kebutuhan konsumen akan trend 

dan produk makanan atau minuman yang diminati, mengingat konsumen sangat 

peka terhadap perubahan dan sesuatu hal yang baru.     



    
2. Promosi Penjualan 

      Promosi merupakan salah satu aspek penting dalam pemasaran, yang 

bertujuan mengarahkan, memberikan informasi dan mempengaruhi calon nasabah 

dan nasabah tetap. Dalam memasarkan produknya, Rumah Makan Saboten 

Shokudo Malang menggunakan sarana promosi periklanan. Dalam mengiklankan 

produknya, Rumah Makan Saboten Shokudo Malang  menggunakan media-media 

sebagai berikut: 

a. Brosur 

Brosur ini berisi tentang informasi produk-produk makanan dan minuman 

yang ditawarkan oleh Rumah Makan Saboten Shokudo Malang, fasilitas yang 

disediakan serta paket atau promo yang saat itu sedang ditawarkan.  

b.   Radio 

Secara berkala, Rumah Makan Saboten Shokudo Malang memasang iklan di 

radio favorit Kota Malang seperti Makobu Fm, Elfara FM, dan Mas Fm.. Hal 

ini bertujuan untuk memperkenalkan Rumah Makan Saboten Shokudo Malang 

pada khalayak luas. Selain itu, disampaikan juga produk, promo, dan fasilitas 

yang ditawarkan Rumah Makan Saboten Shokudo Malang. 

c.   Internet 

Rumah Makan Saboten Shokudo Malang berusaha untuk mengikuti kemajuan 

teknologi dengan jalan mengaktifkan blog pada situs internet yang bisa 

diakses setiap saat oleh siapa saja yang ingin mengetahui berbagai informasi 

penting perusahaan. Blog ini dibuat sebagai sarana bagi konsumen maupun 

calon konsumen yang ingin mengetahui lebih jauh tentang Rumah Makan 

Saboten Shokudo Malang dan produk-produknya. 



    
d. Sponsor Event 

Rumah Makan Saboten Shokudo Malang sering melakukan kerjasama dengan 

berbagai acara seminar, pentas seni, ulang tahun sekolah, dan lain sebagainya 

yang diadakan oleh sekolah dan kampus yang ada di Kota dan Kabupaten 

Malang. Dalam kerjasama ini, bisaanya Rumah Makan Saboten Shokudo 

Malang memberikan support berupa voucher makan bagi para peserta atau 

konsumsi bagi panitia, pembicara, atau bintang tamu acara tersebut. 

e. Selain itu Rumah Makan Saboten Shokudo Malang juga melakukan Promosi 

Penjualan dengan memberikan discount khsusus bagi konsumen yang 

merayakan ulang tahun atau acara lain di Rumah Makan Saboten Shokudo 

Malang. 

3. Pelayanan 

      Saboten Shokudo merupakan rumah makan yang menjual produk. Produk 

yang dijual yaitu produk makanan dan minuman. Disamping menjual produk 

makanan, Rumah Makan Saboten Shokudo Malang, secara otomatis juga 

melakukan kegiatan jasa pelayanan kepada konsumen. Rumah Makan Saboten 

Shokudo Malang merupakan salah satu Rumah Makan yang mengutamakan 

pelayanan yang prima terhadap konsumen. Hal ini ditandai dengan cara waitress 

atau pelayan dalam menyambut dan melayani konsumen yang datang. Setiap 

pelayan atau waitress diwajibkan selalu tersenyum, memberikan salam saat 

konsumen datang, dan ucapan terima kasih saat konsumen akan meninggalkan 

tempat. Selain itu, waitress harus selalu memberikan pelayanan dan penjelasan 

terbaik kepada konsumen. Memberikan pelayanan yang maksimal tidak hanya 

diberlakukan bagi waitress tetapi juga seluruh karyawan Rumah Makan Saboten 



    
Shokudo Malang. Kasir, koki, serta bagian lain juga harus memberikan pelayanan 

yang maksimal kepada konsumen sesuai dengan tugasnya masing-masing. Secara 

berkala, setiap enam bulan sekali, manajemen Rumah Makan Saboten Shokudo 

Malang juga menyebarkan kuesioner pada konsumen mengenai kepuasan 

konsumen atas pelayanan yang diberikan Rumah Makan Saboten Shokudo 

Malang.  

4. Penetapan Harga Jual 

      Penetapan harga jual produk makanan, minuman dan shisha di Rumah 

Makan Saboten Shokudo Malang didasarkan pada daya beli konsumen yang ada 

di Kota Malang. Selain itu, penetapan ini juga disesuaikan dengan harga bahan 

baku dan laba yang diharapkan oleh pihak Rumah Makan Saboten Shokudo 

Malang. Produk makanan pada Rumah Makan Saboten Shokudo Malang dijual 

mulai harga Rp.7.000 hingga Rp.15.500. Sedangkan untuk produk minuman 

dijual mulai harga Rp.2.000 hingga Rp.6.000. Perincian lebih lengkap mengenai 

harga produk yang ditawarkan Rumah Makan Saboten Shokudo Malang disajikan 

dalam Tabel 4.5, 4.6, dan 4.7 sebagai berikut:         



    
Tabel 4.5 

Daftar Harga Makanan 
Rumah Makan Saboten Shokudo Malang  

Nama Makanan Harga Nama Makanan Harga 
Kategori Ayam: 

 
Tori pirikaradon

  

Tori mayo ae

  

Tori robatayaki

  

Chicken katsu

  

Chicken katsu + cheese

  

Double cheesy tory katsu 

  

Tory maki eby

  

Spicy katsu

  

Sexy dancer 

 

Kategori Daging: 

 

Gyu Robatayaki  

 

Bulgogi 

 

Hambagu 

 

Gyu Katsu  

   
Rp.   7.500 

 

Rp.   9.500 

 

Rp. 10.500 

 

Rp. 10.000 

 

Rp. 10.500 

 

Rp. 13.500 

 

Rp. 13.000 

 

Rp. 12.000 

 

Rp. 11.500   

 

Rp. 12.000 

 

Rp. 12.500 

 

Rp.   9.500 

 

Rp. 12.000 

Kategori Seafood: 

 
Tempura 

 

Eby Chillie Sauce 

 

Age Sakana 

 

Sakana Pirikara 

 

Sakanan Teriyaki  

Kategori Lainnya: 

 

Tempura Soba 

 

Miso Shiru Soup 

 

Yaki Udon  

Snack: 

 

Doraboten 

 

Onion Ring 

 

Calamary 

 

Age Jagaimo  

 
Rp. 12.500 

 

Rp. 11.000 

 

Rp. 10.500 

 

Rp. 10.500 

 

Rp. 11.000   

 

Rp. 12.500 

 

Rp.   7.000 

 

Rp. 15.500   

 

Rp.   3.500 

 

Rp.   5.000 

 

Rp.   6.500 

 

Rp.   5.000 
Sumber: Data Manajemen Saboten Shokudo Malang, 2008  

Dari Table ini, dapat dilihat bahwa terdapat banyak variasi makanan yang 

terdapat di Rumah Makan Saboten Shokudo Malang. Dari sekian banyak menu 

yang disajikan, ada beberapa menu yang merupakan menu andalan dari Rumah 

Makan Saboten Shokudo. Menu andalan yang juga merupakan menu yang paling 

banyak diminati konsumen Rumah Makan Saboten Shokudo Malang yaitu, 

Double cheesy tori katsu, Tempura, Chicken Katsu, Bulgogi, dan Gyu 

Robatayaki. Menu tersebut, merupakan menu khas Jepang dengan bumbu dan 

citarasa khas Saboten Shokudo yang sesuai dengan selera konsumen.  

Harga jual yang ditetapkan oleh Rumah Makan Saboten Shokudo juga 

cukup terjangkau, sesuai dengan segmen pasar yang dibidik. Menurut data, 

kisaran uang saku pelajar dan mahasiswa kalangan menengah di Kota Malang 

yaitu antara Rp. 250.000 – Rp. 500.000, atau (www.tempointeraktif.com). Data 

http://www.tempointeraktif.com


    
ini sesuai dengan kisaran harga yang ditetapkan oleh Rumah Makan Saboten 

Shokudo Malang.   

Tabel 4.6 
Daftar Harga Minuman 

Rumah Makan Saboten Shokudo Malang  

Nama Minuman Harga Nama Minuman Harga 
Kategori Juice: 

 

Juice jeruk   

 

Juice melon   

 

Juice apel    

 

Juice sirsat   

 

Juice tomat   

 

Juice mangga   

 

Juice alpukat   

 

Juice red guava   

 

Juice strawbery   

 

Juice strawbery tea  

 

J. Strawbery creamy  

 

J. Lemonade berry  

 

Juice tom & jerry  

 

Your own juice   
Coffee: 

 

Cappucinno 

 

Choccolate      

 

Coreng   

 

Black Coffe  

 

Hot Ginger Coffee    

 

Rp.  3.500 

 

Rp.  4.000 

 

Rp.  4.000 

 

Rp.  4.000 

 

Rp.  3.500 

 

Rp.  4.000 

 

Rp.  4.500 

 

Rp.  4.500 

 

Rp.  5.000 

 

Rp.  4.500 

 

Rp.  5.500 

 

Rp.  4.500 

 

Rp.  4.000 

 

Rp.  4.500  

 

Rp. 4.000 

 

Rp. 3.500 

 

Rp. 3.500 

 

Rp. 3.500 

 

Rp.4.000 

Special Ice: 

 

Lime Squash  

 

Orange Squash  

 

Orange Punch  

 

Cappucino Float  

 

Choccolate Float 

 

Coreng Float  

 

Coffe Float 

 

Cola Float   

 

Fanta Float   

 

Orange Float  

 

Sweety Pink 

 

Dazzling Caramel  

 

Coffe Shake   
Tea: 

 

Hot / Ice Tea   

 

Hot / Ice Lemon Tea 

 

Hot Ginger Tea        
Lainnya: 

 

Mineral Botol 

 

Mineral Gelas 

 

Soft Drink  

 

Rp. 4.000 

 

Rp. 4.000 

 

Rp. 5.000 

 

Rp. 5.500 

 

Rp. 5.500 

 

Rp. 5.500 

 

Rp. 5.500 

 

Rp. 5.500 

 

Rp. 5.500 

 

Rp. 5.500 

 

Rp. 5.000 

 

Rp. 6.000 

 

Rp. 4.000  

 

Rp. 2.500 

 

Rp. 3.500 

 

Rp. 3.500  

 

Rp. 1.500 

 

Rp.    500 

 

Rp. 2.500 
Sumber: Data Manajemen Saboten Shokudo Malang, 2008   

Tabel 4.7 
Daftar Harga Sisha 

Rumah Makan Saboten Shokudo Malang  

Rasa Harga 
Apple 
Orange 
Mint 

Bubble Gum 
Madu 

Coctail 

Rp.20.000 

Grappe 
Strawbery 
Cappucino 

Mint Double 

Rp. 25.000 

   Sumber: Data Manajemen Saboten Shokudo Malang, 2008 



    
Disamping menu-menu tersebut, Saboten Shokudo juga menawarkan 

beberapa menu paket tambahan dengan harga yang telah ditentukan. Menu paket 

yang tersedia antara lain: 

 
Paket Saboten Lovers. Paket ini adalah paket makan untuk dua orang. Paket 

ini terdiri dari 2 makanan. 2 minuman dan 1 snack. Paket Saboten Lovers 

terdiri dari tiga pilihan, yaitu:  

a. Chicken lovers yaitu paket makanan yang terdiri dari menu sexy dancer, 

chicken katsu, 2 teh botol, dan 1 kentang goreng. Menu paket ini dijual 

dengan harga Rp. 28.000,-. 

b. Meat Lovers yaitu paket makanan yang terdiri dari menu bulgogi, gyu 

robatayaki, 2 teh botol, dan 1 kentang goreng. Menu paket ini dijual 

dengan harga Rp. 30.000,-. 

c. Seafood Lovers yaitu paket makanan yang terdiri dari menu tempura, 

sakana teriyaki, 2 teh botol, dan 1 kentang goreng. Menu paket ini dijual 

dengan harga Rp. 32.000,-.   

Dilihat dari faktor harga, Rumah Makan Saboten Shokudo Malang 

menetapkan harga yang cukup terjangkau dibandingkan dengan rumah makan 

lain. Hal ini dikarenakan bahan baku yang dipakai merupakan bahan baku lokal 

pilihan. Selain itu, penetapan harga juga disesuaikan dengan segmen yang dituju 

yaitu kalangan menengah. Maka dari itu, harga yang ditetapkan Saboten Shokudo 

menyesuaikan dengan daya beli kalangan tersebut.  

      Saboten Shokudo, juga sering memberikan discount khusus bagi 

konsumen yang merayakan ulang tahun, pertemuan, atau acara semacamnya dan 



    
juga discount pada acara-acara khusus seperti saat valentine, tahun baru, dan hari 

ulang tahun Saboten Shokudo. 

5.  Daerah Pemasaran dan Saluran Distribusi 

      Daerah pemasaran Rumah Makan Saboten Shokudo Malang berada pada 

Kota Malang. Namun  ada beberapa pendatang dari daerah atau kabupaten lain, 

seperti Kepanjen, Singosari, Lawang, dan Batu. Untuk mencakup daerah yang 

belum terjangkau, saat ini Rumah Makan Saboten Shokudo Malang menggunakan 

jasa delivery service. Pada dasarnya saluran distribusi yang terdapat pada Rumah 

Makan Saboten Shokudo Malang adalah distribusi langsung, yaitu dari produsen 

ke konsumen. Namun secara periodik, dilakukan promosi dan kerjasama dengan 

pihak lain untuk mengembangkan dan memperluas pangsa pasar yang berpotensi 

menjadi konsumen Rumah Makan Saboten Shokudo Malang. 

6.  Riset Pemasaran   

Riset pemasaran yang dilakukan oleh Rumah Makan Saboten Shokudo 

Malang adalah dengan langsung memberikan angket atau kuesioner kepada 

konsumen maupun calon konsumen Rumah Makan Saboten Shokudo Malang 

tentang produk dan pemasaran yang dilakukan oleh perusahaan.  

7.  Analisis Peluang  

Rumah Makan Saboten Shokudo Malang secara terus menerus melakukan 

analisis peluang sebagai sarana untuk mengevaluasi kinerja dan program 

pemasaran yang telah dilakukan. Dari hasil analisis peluang yang dilakukan, 

pemasaran yang paling efektif adalah dengan bekerjasama dengan kegiatan yang 

dilakukan oleh sekolah atau universitas. Dalam hal ini Rumah Makan Saboten 

Shokudo Malang memberikan bantuan berupa konsumsi bagi peserta dan panitia. 



    
Secara tidak langsung, kegiatan semacam ini menjadikan Rumah Makan Saboten 

Shokudo Malang semakin dikenal oleh konsumen dan produk yang ditawarkan 

juga dapat langsung dinikmati oleh konsumen. Kegiatan ini juga efektif untuk 

membangun hubungan baik dengan relasi dan sekolah atau universitas yang 

merupakan konsumen utama dari Rumah Makan Saboten Shokudo Malang.     

Dari aspek pemasaran, terdapat beberapa kekuatan internal yang dimiliki 

Rumah Makan Saboten Shokudo Malang. Kekuatan tersebut antara lain telah 

ditetapkannya kegiatan pemasaran yang intensif. Pemilihan media promosi yang 

digunakan juga sangat tepat sasaran dan sesuai dengan segmen yang dituju. 

Kegiatan pemasaran yang baik, akan sangat membantu keberhasilan perusahaan 

untuk dapat mempertahankan posisinya ditengah persaingan dan perubahan 

lingkungan yang begitu cepat. Sehingga untuk poin ini diberi bobot 0,08. Rumah 

Makan Saboten Shokudo Malang memasarkan produk dan jasanya dengan 

intensif, dengan maksud agar konsumen lebih mengenal semua produk dan jasa 

yang ditawarkan. Selain itu agar Rumah Makan Saboten Shokudo Malang lebih 

dikenal konsumen. Maka faktor tersebut diberi rating 4.    

Selain itu, Rumah Makan Saboten Shokudo Malang, juga memiliki 

kekuatan dalam hal pelayanan terhadap konsumen. Sebagai Rumah Makan, selain 

memiliki produk yang unggul juga harus memberikan pelayanan yang maksimal 

kepada konsumen agar konsumen merasa nyaman dan senang datang ke rumah 

makan tersebut. Oleh karena itu poin ini diberi bobot 0.08. Dengan memberikan 

pelayanan yang maksimal, maka Rumah Makan Saboten Shokudo Malang akan 

semakin diminati oleh konsumen dan memiliki keunggulan dibanding rumah 

makan lainnya.. Maka faktor tersebut diberi rating 4.  



     
Selain itu, Rumah Makan Saboten Shokudo Malang juga memiliki 

kekuatan dalam aspek penetapan harga jual. Harga jual produk makanan dan 

minuman Saboten Shokudo cukup terjangkau, sesuai dengan segmen pasar 

menengah kebawah. Penetapan harga jual yang terjangkau menjadikan image 

Saboten Shokudo sebagai rumah makan khas Jepang dengan harga terjangkau dan 

untuk kalangan menengah menjadi sangat kuat, sehingga mempermudah Saboten 

Shokudo menawarkan produknya kepada konsumen. Oleh karena itu, poin ini 

diberikan bobot 0,10.  Penetapan harga jual yang terjangkau tidak terlepas dari 

peranan supplier dan pihak manajemen dalam mengatur biaya operasional 

perusahaan. Maka faktor tersebut diberi rating 4.     

4.1.1.5.  Keuangan 

1.  Sumber dan Penggunaan Dana 

      Dana merupakan faktor yang sangat penting bagi perusahaan dalam 

rangka melaksanakan kegiatan operasionalnya. Bagi Rumah Makan Saboten 

Shokudo Malang, dana awal yang diperoleh untuk memulai kegiatan operasional 

perusahaan berasal dari pihak owner. Empat orang owner Rumah Makan Saboten 

Shokudo Malang menyetorkan sejumlah dana sesuai dengan prosentase masing-

masing. Dana yang dikumpulkan tersebut berjumlah kurang lebih Rp. 

100.000.000,-. Dana ini digunakan untuk sewa tempat dan membeli peralatan 

lainnya. Apabila proses kegiatan operational telah dimulai, penggunaan dana yang 

masuk ke kas perusahaan (periode bulanan) akan digunakan untuk pos-pos 

sebagai berikut:  



    
- Pembelian bahan baku dan operasional.  

- Pembayaran gaji pegawai. 

- Keuntungan pemilik perusahaan. 

- Promosi usaha. 

- Pembiayaan lain-lain2.  

2.  Rasio Keuangan 

      Untuk melihat kinerja keungan perusahaan bisa dilakukan dengan 

melakukan analisis terhadap laporan keuangan perusahaan.  

a. Rasio Profitabilitas 

      Perhitungan rasio profitabilitas digunakan untuk mengetahui efektifitas 

perusahaan dalam rangka memperoleh laba. Perhitungan rasio profitabilitas dalam 

penenlitian ini dilakukan dengan menghitung rasio pendapatan bersih atas aktiva 

(return on total assets).  

Tabel 4.8 
Rasio Profitabilitas  

Rumah Makan Saboten Shokudo Malang Tahun Periode Agustus 2006-
Agustus 2008  

Periode Laba Bersih 
Rasio 

Profitabilitas 
Agustus’06-Januari’07 Rp.  24.000.000 35% 

Februari’07-Juli’07 Rp. 32.400.000 49,69 % 
Agustus’07-Januari’08 Rp. 48.500.000 31,75 % 

Februari’08-Juli’08 Rp. 63.900.000 24,10 % 
Agustus’08-Januari’09 Rp. 78.000.000 18,07 % 

Rata-rata  31,72% 
    Sumber: Data Diolah berdasarkan data dari Manajemen Ruman Makan Saboten Shokudo, 2008 

      Rasio profitabilitas mengukur tingkat efektivitas manajemen dalam 

menghasilkan laba dari penjualan. Berdasarkan hasil penghitungan diatas, maka 



    
Rumah Makan Saboten Shokudo Malang mampu menghasilkan laba yang cukup 

tinggi dan menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun.  

b. Rasio Pertumbuhan 

Rasio pertumbuhan dihitung untuk mengetahui kemampuan perusahaan 

dalam mempertahankan posisi ekonominya dalam pertumbuhan ekonomi dari 

tahun ke tahun. Pada pembahasan ini, penghitungan rasio pertumbuhan dilakukan 

dengan metode pertumbuhan penjualan (sales) dari periode tahun 2006-2008 

Berikut data lengkap rasio pertumbuhan Rumah Makan Saboten Shokudo Malang.  

Tabel 4.9 
Rasio Pertumbuhan  

Rumah Makan Saboten Shokudo Malang 2006-2008  

Tahun Prosentase 
2006/2007 30,61% 
2007/2008 23,43% 
Rata-rata 27,02% 

    Sumber: Data Diolah berdasarkan data dari Manajemen Ruman Makan Saboten Shokudo, 2008 

     Hasil yang ditunjukkan Tabel diatas menunjukkan bahwa pertumbuhan 

penjualan Rumah Makan Saboten Shokudo Malang mengalami peningkatan. 

Semenjak beroperasi pada bulan Juli tahun 2006, Rumah Makan Saboten 

Shokudo Malang mengalami peningkatan penjualan rata-rata hingga 27,02%. Hal 

ini juga berpengaruh secara positif terhadap laba bersih yang diperoleh.    

Kondisi keuangan merupakan barometer yang cukup penting untuk 

menilai kekuatan sebuah perusahaan. Maka diberi bobot 0,06 untuk faktor 

keuangan. Kondisi keuangan Rumah Makan Saboten Shokudo Malang 

menggambarkan peningkatan yang cukup signifikan. Hal ini cukup menandakan 

bahwa Rumah Makan Saboten Shokudo Malang telah melakukan kegiatan 



    
operasional dengan cukup baik dan tepat dalam mengelola sumber keuangan yang 

dimiliki. Hal ini akan bermanfaat untuk mengembangkan usaha Rumah Makan 

Saboten Shokudo Malang. Karenanya diberikan rating 4 untuk faktor keuangan 

perusahaan.  

4.1.1.6.  Produksi dan Operasional 

      Produksi atau operasional adalah kegiatan untuk menciptakan dan 

menambah nilai guna suatu barang dan jasa dengan memanfaatkan sumber daya 

yang tersedia. Pada Rumah Makan Saboten Shokudo Malang, operasional 

merupakan kegiatan menghasilkan makanan dan minuman yang dapat dinikmati 

oleh konsumen.  

      Berikut adalah faktor-faktor yang mempengaruhi operasional Rumah 

Makan Saboten Shokudo Malang: 

1. Proses dan Kapasitas Produksi 

      Proses produksi pada Rumah Makan Saboten Shokudo Malang melibatkan 

beberapa bagian, antara lain koki sebagai bagian produksi makanan, juicer 

sebagai bagian produksi minuman, dan prepare sebagai bagian persiapan dan 

control akhir makanan yang sudah siap disajikan. Adapun proses produksi pada 

Rumah Makan Saboten Shokudo Malang dilakukan hanya saat ada pemesanan. 

Sebelumnya, bahan makanan atau minuman hanya diproses sampai tahap 

setengah jadi. Hal ini dilakukan untuk menjaga cita rasa masakan agar lebih segar 

saat disantap. Selain itu sistem ini dilakukan untuk menghindari produk yang 

terbuang karena stock makanan jadi yang diproduksi lebih banyak dari permintaan 

konsumen. Namun, proses produksi yang digunakan membuat waktu produksi 



    
makanan menjadi lebih lama sehingga konsumen harus menunggu terlebih dahulu 

makanan yang dipesan. Terutama saat kondisi ramai, proses produksi ini akan 

semakin terasa tidak efektif dan efisien karena waktu tunggu yang dibutuhkan 

konsumen akan lebih lama. Peralatan yang digunakan dalam proses produksi 

adalah peralatan standar yang cukup sederhana. Jumlah bahan makanan dan 

minuman yang disiapkan disesesuaikan dengan target penjualan dan diprediksi 

berdasar tren penjualan yang telah terjadi. Berikut data penjualan porsi makanan 

pada tahun 2006-2008 yang disajikan pada Tabel 4.10. berikut.   

Tabel 4.10 
Penjualan Makanan (dalam porsi) 

Tahun 2006-2008 
                                                            

                                 

Sumber: Manajemen Rumah Makan Saboten Shokudo Malang, 2008     

Bulan 
Porsi  

Tahun 2006

 

Porsi 
Tahun 2007

 

Porsi 
Tahun 2008

 

Januari - 4.600 5.300 
Februari - 4.000 4.750 
Maret - 5.100 5.600 
April - 4.800 5.300 
Mei - 5.100 5.200 
Juni - 4.800 4.800 
Juli 400 4.850 4.700 

Agustus 3600 5.150 4.650 
September 3300 5.000 5.400 

Oktober 3250 3.800 4.500 
November 4600 4.800 4.900 
Desember 4966 5.100 5.250 

Rata-rata per bulan

 

3.352 4.760 5.030 
Rata-rata per hari 111 158 167 



    
2. Penentuan Lokasi 

      Penentuan lokasi merupakan salah satu faktor penting dalam keberhasilan 

suatu usaha karena dapat mempengaruhi tingkat kemudahan akses bagi konsumen 

serta perkembangan usaha itu sendiri. Rumah Makan Saboten Shokudo Malang 

beralamat di jalan Jakarta nomor 4 Malang. Dipilihnya lokasi tersebut 

dikarenakan beberapa faktor, antara lain: 

a. Rumah Makan Saboten Shokudo Malang berusaha mendekati konsumen yang 

menjadi pasar potensialnya. Oleh karena itu, lokasi yang dipilih merupakan 

lokasi yang strategis. Lokasi yang dipilih berdekatan dengan beberapa sekolah 

serta perguruan tinggi Kota Malang, antara lain: Universitas Brawijaya, 

Universitas Negeri Malang, Wearness, SOB, UNMER Pariwisata, SMA 

Negeri 8 Malang, MAN 3 Malang, MTS Negeri Malang, dan SD MIN 

Malang. Selain itu, daerah tersebut juga dekat dengan daerah perkantoran dan 

pusat perbelanjaan Kota Malang.  

b. Kemudahan akses transportasi dan kendaraan umum juga merupakan faktor 

yang memudahkan konsumen untuk menjangkau lokasi rumah makan. Selain 

itu, lokasi dengan akses transportasi yang bagus dapat memudahkan 

pendistribusian barang sehingga akan meningkatkan proses pelayanan. 

c. Kemudahan fasilitas pendukung lainnya seperti air, listrik, dan jaringan 

telekomunikasi juga merupakan salah satu faktor yang menentukan 

perkembangan Rumah Makan Saboten Shokudo Malang di masa yang akan 

datang.   



    
3. Persediaan Bahan Baku 

      Bahan baku yang digunakan di Rumah Makan Saboten Shokudo Malang 

adalah bahan baku lokal dengan kualitas pilihan. Sebagian besar bahan baku yang 

digunakan didatangkan oleh suppliers dari Kota Malang. Namun, untuk beberapa 

bumbu, ada yang didatangkan dari Bandung dan Surabaya dan ada beberapa yang 

dibeli di pasar tradisional atau supermarket terdekat. Ada 5 jenis bahan baku 

utama yang digunakan untuk memproduksi makanan, antara lain fillet dada ayam, 

daging sapi, daging sapi giling, udang, dan ikan. Sedangkan untuk minuman, 

bahan baku utama adalah buah-buahan segar. 

      Bahan baku merupkan salah satu aspek penting yang menunjang 

keberhasilan produksi makanan dan minuman pada Rumah Makan Saboten 

Shokudo Malang. Kualitas dan ketersediaan bahan baku harus menjadi perhatian 

utama agar konsumen puas saat menikmati produk yang disediakan. Maka dari 

itu, semenjak beroperasi Rumah Makan Saboten Shokudo Malang berusaha 

menjalin hubungan yang baik dengan pemasok.  

4. Layout Tempat   

      Layout tempat usaha merupakan faktor yang akan mempengaruhi 

kefektifan dan kelancaran kegiatan operasional perusahaan. Tempat yang luas, 

bersih, dan menarik akan memberikan kenyamanan dan menjadi daya tarik lebih 

bagi konsumen.  

      Rumah Makan Saboten Shokudo Malang berdiri di sebidang tanah dengan 

luas 525m2, dengan bangunan berukuran 15m x 35m. Rumah makan ini terdiri dari 

5 ruang utama yang berfungsi sebagai ruang pelayanan customer. Setiap ruangan 

di desain dengan sentuhan nuansa khas Jepang yang unik dank has. Hal ini yang 



    
membuat Rumah Makan Saboten Shokudo Malang berbeda dengan rumah makan 

lain yang ada di Kota Malang. Selain itu terdapat 2 kamar mandi utama, 1 ruang 

dapur, 1 ruang operasioal umum, 1 ruang kerja manajemen, 1 ruang cleaning, 1 

ruang gudang, 2 ruang kamar tempat tinggal karyawan, dan lahan parkir bagi 

mobil  dan sepeda motor. Lahan parkir mobil Rumah Makan Saboten Shokudo 

Malang memang kurang memadai, karena tidak dapat memuat mobil dalam 

jumlah banyak.  

      Ruang pelayanan customer pada Rumah Makan Saboten Shokudo Malang 

terbagi menjadi dua, yaitu ruangan dengan meja dan kursi dan ruangan tatami 

atau lesehan (tanpa kursi). Rumah Makan Saboten Shokudo Malang memiliki 2 

ruang dengan meja dan kursi. Ruangan ini memiliki 15 meja yang terdiri dari 5 

meja berkapasitas 2 orang dan 10 meja berkapasitas 4 orang.  

      Selain itu terdapat 3 ruang tatami atau lesehan (tanpa meja dan kursi). 

Ketiga ruangan ini memiliki total 13 meja yang terdiri dari 6 meja berkapasitas 2 

orang dan 7 meja berkapasitas 4 orang. Jadi total keseluruhan Rumah Makan 

Saboten Shokudo Malang memiliki 28 meja yang bisa diisi oleh sekitar 90 orang 

pengunjung. Jumlah ini bisa dibilang sangat terbatas, jika dibanding dengan 

layout tempat rumah makan lainnya yang memiliki lahan lebih luas.   

Dari aspek produksi dan operasional tersebut, terdapat beberapa kekuatan 

dan kelemahan perusahaan yang akan sangat berpengaruh terhadap kelangsungan 

Rumah Makan Saboten Shokudo Malang.  

Rumah Makan Saboten Shokudo Malang memiliki kelemahan pada proses 

produksi yang kurang efektif. Efektifitas proses produksi akan sangat berpengaruh 

terhadap pelayanan dan kualitas produk yang dihasilkan. Untuk itu aspek ini 



    
diberikan bobot 0,10. Proses produksi pada Rumah Makan Saboten Shokudo 

Malang masih kurang efektif. Hal ini dikarenakan proses produksi masih 

menggunakan alat yang sederhana dan alur yang kurang efektif, sehingga waktu 

yang diperlukan untuk memproduksi makanan atau minuman memakan waktu 

yang cukup lama. Padahal seharusnya rumah makan harus mengutamakan jasa 

pelayanan yang cepat dan tepat bagi kepuasan konsumen. Maka dari itu aspek ini 

diberi rating 1.  

Kekuatan yang dimiliki ialah aspek lokasi dari Rumah Makan Saboten 

Shokudo Malang. Dalam sebuah usaha, pemilihan lokasi yang tepat akan sangat 

berpengaruh terhadap jalannya usaha. Maka diberi bobot 0,10 terhadap faktor ini. 

Rumah Makan Saboten Shokudo Malang telah memilih lokasi yang sangat 

strategis karena berada di area yang mudah dijangkau, dan dekat dengan berbagai 

pusat aktifitas di Kota Malang. Lokasi ini Akan sangat memudahkan konsumen 

dan memberikan citra tersendiri bagi Rumah Makan Saboten Shokudo Malang. 

Diberikan rating 4 untuk faktor ini.   

Layout tempat usaha Akan sangat mempengaruhi kenyamanan konsumen. 

Layout tempat yang luas, rapi, dan bersih akan sangat menunjang pelayanan bagi 

konsumen. Untuk itu faktor layout tempat usaha diberikan bobot 0,08. Rumah 

Makan Saboten Shokudo Malang memiliki kelemahan dalam layout tempat yang 

sempit sehingga ruangan yang disediakan bagi konsumen sangat terbatas dan 

tidak dapat menampung banyak konsumen. Hal ini dikarenakan luas bangunan 

yang memang terbatas, sehingga perlu diadakan renovasi dan penambahan 

ruangan agar daya tampung konsumen bisa lebih maksimal. Diberikan rating 2 

untuk faktor ini.   



     
Lahan parkir yang luas merupakan fasilitas penunjang yang akan 

memberikan kenyamanan bagi konsumen. Maka diberi bobot 0,10 untuk faktor 

ini. Lahan parkir yang disediakan Rumah Makan Saboten Shokudo Malang sangat 

terbatas. Terutama lahan parkir bagi kendaraan roda empat. Hal ini dirasa sangat 

menyulitkan konsumen. Rasa nyaman dan aman konsumen akan berkurang dan 

berdampak terhadap citra Rumah Makan Saboten Shokudo Malang sendiri. 

Diberikan rating 1 untuk faktor ini.      

4.1.1.7. Penelitian dan Pengembangan 

      Penelitian dan pengembangan (litbang) perlu diperhatikan guna mencapai 

tujuan perusahaan. Misi litbang memiliki dasar yang luas, termasuk mendukung 

bisnis yang sudah ada, meluncurkan produk baru, meningkatkan mutu produk, 

serta memperluas kemampuan teknologi perusaahan. Pada Rumah Makan Saboten 

Shokudo Malang, litbang yang dilakukan masih sebatas pada meluncurkan produk 

baru makanan secara berkala antara 3-6 bulan sekali.   

Pelaksanaan litbang pada Rumah Makan Saboten Shokudo Malang masih 

belum dilakukan dengan intensif dan inovatif. Sehingga diberi bobot 0,04 pada 

faktor ini. Hal ini ditandai dengan masih terbatasnya kegiatan litbang yang 

dilakukan. Hal ini merupakan kelemahan yang akan mengancam kinerja 

perusahaan dimasa yang akan datang. Maka diberikan rating 2 untuk faktor 

tersebut.     



    
4.1.1.8. Matriks Internal Factor Evaluation (IFE) 

      Dari penjelasan mengenai faktor-faktor internal diatas, maka audit internal 

dapat dilakukan dengan Matriks internal factor evaluation (IFE). Adapun matriks 

IFE digambarkan pada Tabel 4.11. sebagai berikut.  

Tabel 4.11 
Matriks Internal Factor Evaluation (IFE) 
Rumah Makan Saboten Shokudo Malang  

Key Internal Factors Bobot Rating Skor Keterangan 
Kekuatan (Srtength) 
1. Menu  
2. Image perusahaan 
3. Promosi  
4. Pelayanan 
5. Harga Jual 
6. Kondisi keuangan 
7. Lokasi 
                            Subtotal  

0.10 
0.10 
0.08 
0.08 
0.10 
0.06 
0.10   

4 
4 
4 
4 
4 
3 
4   

0.40 
0.40 
0.32 
0.32 
0.40 
0.18 
0.40 
2.42  

Khas, halal, cita rasa enak 
kuat 
Intensif dan tepat sasaran 
Baik 
Terjangkau 
Baik dan ada peningkatan 
Strategis, mudah 
dijangkau 

Kelemahan (Weaknesses) 
1. Deskripsi jabatan 
2. Proses produksi 
3. Layout tempat 
4. Lahan parkir 
5. Penelitian dan 
pengembangan 
                          Subtotal  

0.06 
0.10 
0.08 
0.10 
0.04   

3 
1 
2 
1 
2   

0.18 
0.10 
0.16 
0.10 
0.08  

0.62  

Ada rangkap jabatan  
Kurang efektif 
Kurang luas 
Terbatas, kurang luas 
Kurang maksimal  

TOTAL 1,00  3,04  
Sumber: Audit internal (Data Diolah), 2009 

4.1.2. Audit Lingkungan Eksternal 

      Audit lingkungan ekternal fokus kepada upaya mengidentifikasi dan 

menilai tren atau peristiwa diluar kendali perusahaan serta mengungkapkan 

peluang dan ancaman yang dihadapi oleh perusahaan. Faktor eksternal dapat 

dibagi menjadi lima kategori, yaitu: (1) ekonomi; (2) sosial, budaya dan 

demografi; (3) politik, pemerintahan, dan hukum; (4) teknologi; (5) persaingan.    



    
4.1.2.1. Ekonomi 

      Kondisi ekonomi memiliki peranan yang signifikan terhadap 

perkembangan sebuah perusahaan. Kondisi ekonomi bisaanya berbanding lurus 

dengan iklim bisnis di suatu negara. Perusahaan harus bisa memprediksi dan 

mempertimbangkan kecenderungan yang terjadi pada bisnisnya dan juga segmen 

apa saja yang mempengaruhi usahanya. Beberapa faktor ekonomi yang dianalisis 

dalam penelitian ini, yaitu: 

a. Daya Beli Mayarakat  

Daya beli masyarakat merupakan salah satu faktor yang sangat 

berpengaruh dalam bisnis rumah makan. Semakin tinggi daya beli masyarakat, 

menjadikan masyarakat semakin konsumtif sehingga akan sangat menguntungkan 

perusahaan. Daya beli masyarakat dapat ditentukan oleh tingkat kesejahteraan 

masyarakat yang dapat diukur dari rata-rata pendapatan perkapita daerah tersebut. 

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 4.12. 

mengenai proyeksi pendapatan perkapita penduduk Kota Malang.  

Tabel 4.12 
Proyeksi Pendapatan Perkapita Penduduk Kota Malang 

Tahun 2005-2010  

Tahun Proyeksi Pendapatan Perkapita 
2005 Rp. 11.105,63 
2006 Rp. 11.814,00 
2007 Rp. 12.523,49 
2008 Rp. 13.232,43 
2009 Rp. 13.941,35 
2010 Rp. 14.650,28 

  Sumber: BPS Kota Malang, 2007 



     
      Berdasar Tabel diatas, proyeksi pendapatan perkapita penduduk Kota 

Malang terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2008 diperkirakan sebesar Rp. 

13.232,43, tahun 2009 Rp. 13.941,35, dan pada tahun 2010 sebesar Rp. 14.650,28. 

Peningkatan ini menunjukkan bahwa Kota Malang tidak termasuk kategori kota 

miskin dan memiliki daya beli yang cukup tinggi, karena garis miskin bagi 

penduduk kota yang ditetapkan pemerintah adalah Rp. 143.455,00 per bulan 

(www.kompas.com diakses 26 Desember 2008).   

Peningkatan pendapatan perkapita penduduk Kota Malang yang 

berpengaruh terhadap peningkatan daya beli masyarakat merupakan peluang bagi 

perusahaan, karena berpengaruh positif terhadap keberlangsungan usaha. Maka 

daya beli masyarakat diberi bobot 0,10. Proyeksi pendapatan perkapita ini 

diperkirakan akan terus mengalami peningkatan dan akan berpengaruh positif 

terhadap peningkatan daya beli masyarakat sehingga dapat berdampak positif 

terhadap perkembangan usaha Rumah Makan Saboten Shokudo Malang. Faktor 

ini diberi rating 4.   

b. Harga Bahan Baku  

Harga bahan baku merupakan aspek yang sangat mempengaruhi 

operasional perusahaan. Stabilitas harga bahan baku akan sangat berpengaruh 

dalam proses produksi dan penetapan harga jual produk. Namun pada 

kenyataannya, harga bahan baku sangat tidak stabil. Banyak aspek yang 

menjadikan harga bahan baku menjadi sangat cepat berubah. Bahkan saat ini 

harga kebutuhan pokok dan berbagai bahan baku cenderung naik walaupun harga 

Bahan Bakar Minyak telah mengalami penurunan. Hal ini bisa dipengaruhi oleh 

http://www.kompas.com


    
banyak faktor seperti tingkat inflasi, kebijakan pemerintah, dan lain sebagainya. 

Berikut Tabel harga bahan baku yang digunakan dalam operasional Rumah 

Makan Saboten tahun 2007-2008 yang disajikan pada Tabel 4.13 sebagai berikut.  

Tabel 4.13 
Harga Bahan Baku (per kg)  

Di Kota Malang Tahun 2007-2008  

Bahan 
Harga 

Thn 2007 Thn 2008 

Minyak Goreng Rp.   8.500 Rp. 10.000 

Ayam Fillet Rp. 27.000 Rp. 30.000 

Daging Sapi Rp. 43.000 Rp. 47.000 

Telur Rp.   9.600 Rp. 11.500 

Beras Rp.   7.000 Rp.   5.500 

Udang Rp. 45.000 Rp. 47.500 

Tepung Terigu Rp.   5.500 Rp.   7.000 

Elpiji Rp. 53.000 Rp. 72.000 

Bawang Putih Rp.   6.000 Rp.   6.000 

Wortel Rp.   3.000 Rp.   3.500 

   

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang, 2009  

Berdasarkan data diatas, maka dapat diketahui ada kenaikan harga yang 

cukup signifikan antara tahun 2007 hingga tahun 2008. Kenaikan ini dipicu antara 

lain adanya kenaikan harga Bahan Bakar Minyak dari Rp. 4.000 menjadi Rp. 

6.500.  

Untuk mendapatkan proyeksi harga bahan baku di tahun mendatang, 

digunakan metode Delphi. Menurut keterangan data harian Dinas Perindustrian 

dan Perdagangan (Depperindag) Kota Malang pada tahun 2009, harga rata-rata 

minyak goreng (curah) akan mengalami kenaikan menjadi sekitar Rp. 10.500 per 



    
kilo dan sekitar Rp. 11.000 pada tahun 2011 (www.tempointeraktif.com diakses 26 

Desember 2008). Hal in dikarenakan adanya prediksi kenaikan bahan baku 

minyak goreng yaitu crude palm oil (CPO) yang diperkirakan akan menembus 

angka US$ 713,75 per ton. Selain itu harga gula tahun 2009 hingga 2010 

diprediksi juga akan mengalami kenaikan sekitar 10,01% dan beras sekitar 2,3%.  

Dari prediksi tersebut, dapat diketahui bahwa akan ada kenaikan harga 

bahan baku selama dua tahun kedepan. Kenaikan tersebut akan sangat berdampak 

pada tingginya biaya operasional perusahaan. Hal ini merupakan ancaman bagi 

industri makanan. Maka dari itu faktor ini diberi bobot 0.10. Sebagai usaha yang 

bergerak di bidang kuliner, Rumah Makan Saboten Shokudo Malang harus 

mengutamakan kualitas bahan baku yang digunakan. Kenaikan bahan  akan yang 

akan terjadi, harus disikapi secara serius mengingat adanya kenaikan harga bahan 

baku akan menyebabkan meningkatnya biaya produksi. Meningkatnya biaya 

produksi merupakan ancaman bagi Rumah Makan Saboten Shokudo Malang. 

Oleh karena itu faktor ini diber rating 1.   

c. Tingkat inflasi 

      Inflasi merupakan salah satu variable ekonomi yang memiliki pengaruh 

cukup besar pada perekonomian mikro maupun makro. Dalam definisi secara 

singkat, inflasi dapat diartikan sebagai kenaikan harga-harga barang secara umum 

dalam suatu wilayah pada waktu tertentu. Inflasi yang tinggi, menyebabkan 

pendapatan riil masyarakat menurun sehingga standart hidup juga menurun.Selain 

itu inflasi yang tidak stabil menciptakan ketidakpastian bagi pelaku ekonomi 

dalam mengambil keputusan dan menjadikan masyarakat sulit mengambil 

http://www.tempointeraktif.com


    
keputusan untuk melakukan konsumsi, investasi, dan produksi yang pada 

akhirnya akan menurunkan tingkat pertumbuhan ekonomi.  

      Dalam dunia bisnis, terjadinya inflasi akan berdampak pada naiknya biaya 

operasional perusahaan seperti biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya 

transportasi, dan lain sebagainya. Berikut data tentang tingkat inflasi yang terjadi 

di Kota Malang pada kurun waktu 2006-2008, adalah sebagai berikut. 

Tabel 4.14 
Tingkat Inflasi Kota Malang 

Tahun 2006-2008  

Bulan 2006 2007 2008 
Januari 1.36 1.04 1.77 

Februari 0.58 0.62 0.65 
Maret 0.03 0.24 0.95 
April 0.05 -0.16 0.57 
Mei 0.37 0.10 1.41 
Juni 0.45 0.23 2.46 
Juli 0.45 0.72 1.37 

Agustus 0.33 0.75 0.51 
September  0.38 0.80 0.97 
Oktober 0.86 0.79 0.45 

November 0.34 0.18 0.12 
Desember 0.21 1.10 -0.04 
Jan-Des 5.41 6.41 11.19 

         Sumber: www.bpskotamalang.go.id diakses 26 Januari 2009 

     Dari Tabel diatas dapat diketahui bahwa dari tahun 2006 hingga tahun 

2008, Kota Malang mengalami inflasi yang cukup tinggi. Inflasi tertinggi terjadi 

di tahun 2008, hingga mencapai 11,19. Hal ini dikarenakan terjadinya krisis 

ekonomi secara global dimana terjadi kenaikan harga minyak mentah dunia. 

Kenaikan ini menyebabkan pemerintah mengambil kebijakan untuk menaikkan 

harga bahan bakar minyak (BBM) pada bulan Juni hingga 20% yang akhirnya 

http://www.bpskotamalang.go.id


    
berdampak pada inflasi yang terjadi pada tiap-tiap daerah. Namun, pada bulan 

Desember, Kota Malang mengalami deflasi. Hal ini dikarenakan terjadinya 

penurunan harga minyak mentah dunia, sehingga pemerintah mengambil 

kebijakan untuk menurunkan harga BBM. Penurunan harga BBM, terjadi 

sebanyak 3 kali dalam kurun waktu 2 bulan. Penurunan ini, berdampak pada 

turunnya berbagai harga bahan kebutuhan pokok dan kebutuhan lainnya. Adanya 

penurunan ini tentunya memiliki dampak positif terhadap perkembangan industri 

di Kota Malang, karena harga berbagai kebutuhan bahan baku dan kegiatan 

operasional lainnya bisa dikendalikan. 

      Tingkat inflasi yang tidak stabil, termasuk salah satu ancaman bagi 

perusahaan. Inflasi yang tinggi bisa menyebabkan turunnya daya beli masyarakat. 

Walaupun saat ini sedang terjadi deflasi, namun hal ini tidak bisa dijadikan tolak 

ukur bahwa beberapa bulan kedepan kondisi perekonomian Indonesia tetap dalam 

posisi aman. Untuk mengetahui prediksi inflasi yang terjadi di tahun mendatang, 

maka digunakan metode Delphi. Menurut data dari BPS, inflasi yang terjadi pada 

komoditi bahan makanan, minuman, dan makanan siap saji ditahun 2009 adalah 

sebesar 12,35, lebih tinggi dibanding inflasi pada komoditi yang sama ditahun 

2007 yang hanya 11,26 (www.bps.go.id diakses 26 Desember 2009). Badan 

Pembangunan Nasional (BAPPENAS) memprediksi bahwa pada tahun 2009, 

akan terjadi inflasi sebesar 6,3%, sedangkan pada tahun 2010 mencapai 7% 

(www.bappenas.go.id diakses 26 Desember 2008).  

Tingginya tingkat inflasi merupakan ancaman bagi kelangsungan dunia 

usaha. Berdasarkan proyeksi yang ada dikatakan bahwa dalam 2 tahun kedepan 

tingkat inflasi di Kota Malang akan mengalami kenaikan yang cuku signifikan. 

http://www.bps.go.id
http://www.bappenas.go.id


    
Hal ini merupakan ancaman bagi perusahaan karena inflasi yang semakin tinggi 

akan berdampak negatif terhadap kondisi perekonomian secara menyeluruh. 

Bobot yang diberikan adalah 0.04. Walaupun stabilitas inflasi tidak berpengaruh 

secara langsung terhadap operasional Rumah Makan Saboten Shokudo Malang, 

namun hal ini tetap harus diantisipasi mengingat inflasi dapat berdampak pada 

kenaikan harga bahan baku, dan kondisi perekonomian secara menyeluruh. 

Adanya proyeksi bahwa tingkat inflasi akan semain tinggi merupakan ancaman 

terhadap Rumah Makan Saboten Shokudo Malang. Maka dari itu faktor ini diberi 

rating 2.   

d. Nilai Tukar Rupiah terhadap Dollar Amerika Serikat 

      Pertumbuhan ekonomi suatu negara juga bisa dilihat dari nilai tukar mata 

uangnya terhadap mata uang negara lain. Pada kenyataannya, saat ini nilai tukar 

Rupiah Indonesia terhadap Dollar Amerika Serikat masih belum stabil bahkan 

cenderung melemah dibanding tahun-tahun sebelumnya. Berikut data nilai tukar 

Rupiah terhadap Dollar Amerika Serikat yang disajikan dalam Tabel 4.15. 

berikut.         



    
Tabel 4.15 

Nilai Tukar Rupiah terhadap Dollar AS 
Tahun 2006 – 2008  

Bulan 2006 2007 2008 
Januari 9.370 9.110 9.291 

Februari 9.215 9.050 9.051 
Maret 9.143 9.118 9.217 
April 8.985 9.083 9.234 
Mei 9.895 8.828 9.318 
Juni 9.410 9.054 9.225 
Juli

 

9.210

 

9.186

 

9.118

 

Agustus 9.100 9.410 9.153 
September  9.130 9.137 9.378 
Oktober 9.155 9.103 10.995 

November 9.125 9.376 12.151 
Desember 9.074 9.419 11.130 

Sumber : www.bi.go.id diakses 26 Desember 2009  

      Berdasarkan Tabel 4.15. dapat diketahui bahwa pada tahun 2006, 2007 

dan awal tahun 2008 nilai tukar upiah cenderung stabil pada level Rp. 9.000,00. 

Namun pada penghujung tahun 2008 nilai tukar rupiah melemah terhadap Dollar 

US. Hal ini dipengaruhi oleh krisis ekonomi global yang melanda Amerika 

Serikat, sehingga berimbas pada nilai tukar rupiah.   

Untuk mendapatkan proyeksi nilai tukar rupiah terhadap Dollar Amerika 

Serikat, digunakan metode Delphi. Menurut keterangan Aslim Tadjuddin, Deputi 

Gubernur Republik Indonesia, nilai tukar rupiah sepanjang tahun 2009 akan tetap 

pada level Rp. 11.000 (www.okezone.com diakses 11 Februari 2009). Sedangkan 

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) memproyeksikan nilai 

tukar Rupiah terhadap Dollar AS pada tahun 2010 berkisar antara Rp. 10.200,00, 

dan tahun 2011 berkisar Rp. 10.500,00 (www.bappenas.go.id diakses pada tanggal 

12 Februari 2009).  

http://www.bi.go.id
http://www.okezone.com
http://www.bappenas.go.id


    
      Tidak stabilnya nilai tukar rupiah ini merupakan ancaman bagi 

kelangsungan dunia usaha. Namun, berdasarkan proyeksi yang ada dikatakan 

bahwa dalam 2 tahun kedepan nilai tukar Rupiah terhadap Dollar Amerika Serikat 

akan mengalami penurunan atau dengan kata lain Rupiah akan lebih menguat 

dibanding tahun-tahun sebelumnya. Hal ini merupakan peluang bagi perusahaan 

karena nilai Rupiah yang menguat akan berdampak positif terhadap kondisi 

perekonomian secara menyeluruh. Bobot yang diberikan adalah 0.06. Walaupun 

stabilitas nilai tukar rupiah tidak berpengaruh secara langsung terhadap 

operasional Rumah Makan Saboten Shokudo Malang, namun stabilitas nilai tukar 

rupiah dapat berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan 

harga bahan baku yang akan memperngaruhi jalannya operasional Rumah Makan 

Saboten Shokudo Malang. Diharapkan dengan adanya proyeksi bahwa nilai 

Rupiah beberapa tahun mendatang akan menguat akan memberikan dampak 

positif terhadap Rumah Makan Saboten Shokudo Malang. Maka dari itu faktor ini 

diberi rating 3.   

4.1.2.2 Sosial Budaya dan Demografi  

      Dalam merumuskan strateginya, suatu perusahaan harus memperhatikan 

kondisi sosial budaya masyarakat dimana perusahaan itu beroperasi. Hal ini 

disebabkan oleh perubahan-perubahan pada kondisi sosial masyarakat tersebut 

dapat mempengaruhi operasi perusahaan dan kebijakan-kebijakan perusahaan. Hal 

ini secara langsung maupun tidak akan menimbulkan dampak yang sifatnya 

ekonomis bagi perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan harus jeli melihat peluang 

dan kekuatan yang ada dan masih bisa dijadikan faktor kunci untuk 



    
memaksimalkan kinerja perusahaan.  Adapun faktor-faktor yang berperan antara 

lain: 

a. Jumlah Penduduk  

Pertumbuhan penduduk akan berbanding lurus dengan tingkat kebutuhan. 

Terutama dalam bisnis makanan, peningkatan jumlah penduduk akan 

menyebabkan peningkatan jumlah konsumsi. Apalagi, makanan merupakan salah 

satu kebutuhan primer masyarakat. Adapun yang menjadi segmentasi pasar utama 

dari Rumah Makan Saboten Shokudo Malang adalah kalangan menengah yang 

berada pada usia sekolah, yaitu antara 12 hingga 25 tahun. Namun, secara umum 

Rumah Makan Saboten Shokudo Malang juga membidik segmen pekerja dan 

keluarga. Data jumlah penduduk Kota Malang yang berada pada kisaran sekolah 

tersebut disajikan pada Tabel 4.16 berikut 

Tabel 4.16 
Jumlah Penduduk Usia Sekolah 
Kota Malang Tahun 2005-2008  

Tahun Jumlah Penduduk 
Usia 12-25 Tahun  

2005 336.120 
2006 340.504 
2007 345.018 
2008 355.668 

    Sumber: www.pemkotmalang.go.id diakses 26 Desember 2008   

Dari Tabel diatas, dapat diketahui jumlah penduduk usia sekolah di Kota 

Malang selalu mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Berdasarkan metode 

trend, jumlah penduduk Kota Malang usia sekolah pada tahun-tahun berikutnya 

digambarkan pada Tabel 4.17.   

http://www.pemkotmalang.go.id


    
Tabel 4.17 

Proyeksi Jumlah Penduduk  
Kota Malang Tahun 2006-2010  

Tahun Proyeksi Jumlah Penduduk 
Usia 12-25 Tahun  

2006 402.818 
2007 407.959 
2008 413.257 
2009 418.714 
2010 424.334 

                   Sumber: www.bps.go.id diakses 26 Desember 2008  

      Dari Tabel diatas, dapat diproyeksikan bahwa jumlah penduduk usia 

sekolah di Kota Malang mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Bagi Rumah 

Makan Saaboten Shokudo, peningkatan penduduk merupakan peluang untuk 

memperluas pasar. Faktor ini diberi bobot 0,06. Peningkatan penduduk Kota 

Malang merupakan peluang yang cukup menjanjikan bagi Rumah Makan Saboten 

Shokudo Malang untuk mengembangkan usahanya, maka faktor ini diberi rating 

3.   

b. Sikap Masyarakat terhadap Pola dan Gaya Hidup 

Pengaruh dari perubahan dan pola pikir masyarakat yang terus 

berkembang menyebabkan perubahan pada gaya hidup dan nilai yang dianut oleh 

masyarakat. Saat ini terdapat semacam tren bahwa makan dan minum dirumah 

makan bukan lagi sekedar untuk memenuhi kebutuhan akan rasa lapar, tetapi 

sudah menjadi gaya hidup tersendiri. Rumah makan menjadi tempat untuk 

bertemu dan bersosialisasi dengan relasi atau teman baru, menjalin hubungan 

bisnis, bahkan bagi beberapa konsumen tertentu, perilaku makan dan minum 

http://www.bps.go.id


    
diluar rumah (rumah makan dan sebagainya) dapat memberikan prestige 

tersendiri bagi mereka.  

Peramalan sikap masyarakat terhadap pola dan gaya hidup menggunakan 

metode Delphi, menurut Ketua umum Gabungan Pengusaha Makanan dan 

Minuman Indonesia (Gapmmi), Thomas Dharmawan industri makanan dan 

minuman (mamin) di tahun 2009 diprediksikan akan mengalami pertumbuhan 

yang lebih tinggi dari proyeksi target sebelumnya yaitu sebesar 12%. Hal ini 

dikarenakan gaya hidup masyarakat yang semakin konsumtif. Selain itu adanya 

trend “nongkrong” dikalangan remaja sebagai sarana untuk bersosialisasi dan 

mencari hiburan menjadikan peran rumah makan semakin berkembang bukan 

hanya sebagai tempat makan.  

Masih menurut Thomas Darmawan, pada tahun 2009 sampai dengan tahun 

2012 perkiraan omzet bisnis makanan bisa mencapai sekitar Rp 380 triliun. 

Prediksi ini mengalami kenaikan yang cukup signifikan dibandingkan penjualan 

makanan pada tahun 2007 yang hanya sebesar Rp. 326 Triliun.    

Dari prediksi tersebut, dapat dilihat bahwa hingga beberapa tahun kedepan 

industri rumah makan akan terus tumbuh dan memiliki peluang yang cerah. Hal 

ini ditunjang oleh perubahan gaya hidup konsumen yang menganggap Rumah 

Makan, Café dan semacamnya tidak hanya sebagai tempat makan tetapi juga 

sebagai tempat untuk bersosialisasi, mencari hiburan, dan meningkatkan prestige.    

Sikap masyarakat terhadap pola dan gaya hidup tersebut merupakan peluang bagi 

Rumah Makan Saboten Shokudo Malang untuk mengembangkan usahanya. Maka 

hal tersebut diberi bobot 0,10. Sikap masyarakat yang terus mengikuti trend akan 



    
sangat berpengaruh terhadap keberadaan Rumah Makan Saboten Shokudo 

Malang, maka faktor tersebut diberi rating 4.  

4.1.2.3. Politik, Pemerintahan, dan Hukum 

      Terdapat beberapa variabel yang termasuk dalam kekuatan politik, 

pemerintahan dan hukum. Variabel tersebut antara lain: 

a. Kondisi Politik 

Kondisi politik suatu negara dapat menjadi peluang ataupun ancaman bagi 

kelangsungan hidup suatu perusahaan. Kondisi politik yang kondusif merupakan 

peluang yang baik bagi suatu perusahaan untuk dapat mengembangkan usahanya 

sedangkan kondisi politik yang tidak stabil dapat menjadi ancaman yang besar 

bagi kelangsungan hidup suatu perusahaan.  

Pada skala lokal, kondisi politik Kota Malang relatif stabil. Walaupun 

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

itu tidak mengganggu stabilitas politik Kota Malang.  

Tahun 2009 merupakan tahun berlangsungnya Pemilihan Umum (Pemilu), 

yang mana bisaanya diidentikkan dengan terganggunya stabilitas politik dan 

kemanan daerah. Untuk mendapatkan proyeksi kondisi politik, digunakan metode 

Delphi. Menurut Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makan dan Minuman 

(Gapmmi), Thomas Darmawan dampak Pemilu tahun 2009 malah akan 

berdampak positif terhadap pertumbuhan industry makanan. Prediksi yang 

dipergunakan untuk membeli makanan dan minuman saja mencapai Rp 15 triliun.  

Kestabilan politik merupakan peluang bagi Rumah Makan Saboten 

Shokudo Malang, sehingga hal ini diberi bobot 0,04. Dalam kaitannya dengan 



    
Rumah Makan Saboten Shokudo Malang, kestabilan politik akan sangat 

berpengaruh terhadap kegiatan operasional sehingga diberi rating 3.  

b. Kebijakan Pemerintah 

Perubahan-perubahan kebijakan pemerintah seperti penetapan peraturan 

dan perundangan-perundangan akan mempengaruhi kelangsungan usaha 

perusahaan secara keseluruhan. Tidak dipungkiri bahwa peraturan dan perudang-

undangan baru tersebut akan memberikan suatu peluang bagi perusahaan, tetapi di 

sisi lain akan mengakibatkan suatu ancaman bagi keberadaan perusahaan. Secara 

global, kebijakan pemerintah Indonesia untuk menurunkan harga bahan bakar 

minyak (BBM) sebanyak tiga kali berturut-turut dalam kurun waktu satu tahun 

terakhir berdampak positif terhadap banyak sektor. Bagi industri rumah makan, 

kebijakan turunya harga BBM tersebut sangat meringankan beban operasional 

perusahaan.  

Untuk proyeksi tahun-tahun mendatang, kemungkinan pemerintah akan 

menurunkan suku bunga kredit perbankan hingga 8 persen atau mendekati BI 

Rate sebesar 7,75% sehingga akan berimbas pada bergairahnya daya beli 

konsumen. 

Berdasarkan hal tersebut, kebijakan pemerintah merupakan peluang bagi 

Rumah Makan Saboten Shokudo Malang dalam pengembangan usaha maka diberi 

bobot 0,06. Namun hal ini perlu ditunjang dengan respon yang cepat terhadap 

setiap perubahan kebijakan yang terjadi. Maka dari itu, diberikan rating 4 sebagai 

bentuk respon dari Rumah Makan Saboten Shokudo Malang terhadap kebijakan 

yang telah ditetapkan pemerintah.   



    
4.1.2.4. Teknologi 

      Teknologi merupakan salah satu aspek yang berperan dalam upaya 

peningkatan daya saing. Perubahan atau kemajuan teknologi sangat 

mempengaruhi perkembangan suatu perusahaan atau organisasi. Perkembangan 

teknologi komunikasi dan komputer dewasa ini akan sangat menunjang tujuan 

perusahaan khususnya yang bergerak dalam bisnis makanan dalam meningkatkan 

kinerja dan pelayanan kepada konsumen, serta dapat memasarkan perusahaan 

secara luas. Maka dari itu, faktor teknologi diberi bobot 0,04. 

Rumah Makan Saboten Shokudo Malang tidak menggunakan teknologi 

tinggi dalam proses produksinya. Hal ini dikarenakan alat-alat produksi makanan 

dan minuman yang digunakan telah mampu melakukan proses sesuai dengan 

standart kualitas dan rasa yang diharapkan. Teknologi lain yang diterapkan pada 

Rumah Makan Saboten Shokudo Malang lebih saat ini lebih mengarah pada 

teknologi yang dapat meningkatkan fasilitas dan pelayanan dan kepuasan 

konsumen sehingga secara tidak langsung dapat berdampak pada meningkatkan 

profitabilitas perusahaan. Penerapan teknologi tersebut antara lain dengan 

diberlakukannya area hot spot  atau internet gratis di area Saboten Shokudo. 

Sehingga pengunjung yang dating dapat menikmati fasilitas ini sambil menikmati 

makanan dan suasana dari Rumah Makan Saboten Shokudo Malang. Selain itu 

digunakannya website, facebook, dan blog oleh Rumah Makan Saboten Shokudo 

Malang dalam upaya untuk memasarkan produk dan memperkenalkan Saboten 

Shokudo secara luas pada masyarakat.  Perkembangan teknologi yang pesat 

membuka banyak peluang bagi Rumah Makan Saboten Shokudo Malang untuk 

dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi biaya dalam hal promosi. Selain itu 



    
juga keunggulan teknologi diharapkan dapat membantu Rumah Makan Saboten 

Shokudo Malang dalam meningkatkan pelayanan dan kepuasan pada konsumen 

sehingga dapat meningkatkan dapat profit perusahaan. Faktor ini diberi rating 3. 

4.1.2.5. Persaingan 

     Persaingan merupakan hal yang harus dihadapi dalam dunia bisnis. 

Informasi tentang persaingan sangat penting bagi perusahaan untuk 

mengembangkan usahanya. Lima faktor yang mempengaruhi kekuatan persaingan 

antara lain: 

a. Ancaman Pendatang baru 

Pendatang baru yang masuk suatu lingkungan persaingan menjadikan 

intensitas persaingan antar perusahaan semakin meningkat karena adanya 

keinginan pendatang baru untuk merebut market share. Pada Rumah Makan 

Saboten Shokudo Malang, hambatan masuk bagi pesaing bisa dikatakan cukup 

kecil, karena bisa dikatakan Rumah Makan Saboten Shokudo Malang sebagi 

pioner masakan Jepang dengan konsep unik dan harga terjangkau yang ada di 

Kota Malang memiliki kekuatan yang cukup untuk menghambat masuknya 

pendatang baru. Namun adanya Peraturan Daerah (Perda) Kota Malang nomor 13 

tahun 2005 mengenai pencabutan Perda nomor 3 tahun 1970 tentang pajak 

pendaftaran perusahaan cukup mempermudah pendatang baru masuk dalam 

industri Rumah Makan di Kota Malang. Dalam perkembangannya, ancaman 

pendatang baru tetap harus diperhatikan, maka diberi bobot 0,10. Kemudahan 

masuknya pendatang baru bisa menjadi ancaman serius bagi Rumah Makan 

Saboten Shokudo Malang, karena masuknya pendatang baru tentu menawarkan 

berbagai pilihan bagi mayarakat, sehingga faktor ini diberi rating 1.  



    
b. Pemasok 

Dalam industri makanan, pemasok merupakan penghubung perusahaan 

dengan bahan baku yang dibutuhkan. Pasokan utama pada Rumah Makan Saboten 

Shokudo Malang adalah bahan baku mentah, bumbu, dan bahan pelengkap 

lainnya. Setiap bahan baku yang digunakan memiliki karakteristik dan spesifikasi 

tersendiri karena berkaitan erat dengan output produk yang akan dijual. Selain 

karena faktor kecocokan harga dan fleksibilitas pembayaran, kualitas serta 

kesesuaian bahan baku dengan spesifikasi yang ditentukan merupakan faktor 

utama yang harus diperhatikan. Sehingga Rumah Makan Saboten Shokudo 

Malang tidak bisa sembarangan dalam memilih pemasok. Walaupun demikian, 

hal tersebut tidak menjadikan Rumah Makan Saboten Shokudo Malang memiliki 

ketergantungan yang tinggi terhadap satu pemasok. Hal ini dikarenakan Rumah 

Makan Saboten Shokudo Malang memiliki beberapa pemasok yang siap untuk 

memenuhi kebutuhan akan bahan baku yang berkualitas dan sesuai spesifikasi, 

dengan sistem pembayaran yang fleksibel dan harga yang kompetitif.  

Hal ini tidak terlepas dari terjalinnya hubungan yang baik dengan 

pemasok. Dengan kata lain, terjalinnya hubungan baik antara Rumah Makan 

Saboten Shokudo Malang dengan pemasok merupakan peluang untuk mendukung 

kelancaran kegiatan operasional perusahaan. Maka diberi bobot 0,08 terhadap 

variabel tersebut. Hubungan baik dengan pemasok yang terus terjalin juga 

merupakan kunci utama dalam kelancaran operasional Rumah Makan Saboten 

Shokudo Malang, sehingga variabel pemasok diberi rating 4.    



    
c. Pembeli 

Pembeli dari produk makanan sangatlah luas, karena makanan merupakan 

kebutuhan pokok dan semua orang membutuhkannya. Pangsa pasar tersebut 

sangatlah luas dan masih sangat potensial.  Pembeli memiliki kemampuan untuk 

menekan harga, menuntut kualitas lebih tinggi atau layanan lebih banyak. Namun 

pada Rumah Makan Saboten Shokudo Malang, pembeli tidak memiliki kekuatan 

tawar-menawar yang kuat. Hal ini dikarenakan produk Rumah Makan Saboten 

Shokudo Malang merupakan produk yang khas dan berbeda dengan produk 

makanan pada umumnya. Walaupun demikian pihak Rumah Makan Saboten 

Shokudo Malang tetap memberikan fasilitas tambahan untuk memberikan 

pelayanan dan kenyamanan sehingga meningkatkan loyalitas dan kesetiaan 

pembeli terhadap Rumah Makan Saboten Shokudo Malang. Variabel pembeli 

diberi bobot 0,10. 

Hal ini merupakan peluang, karena Rumah Makan Saboten Shokudo 

Malang memiliki posisi yang kuat dan memiliki kekuatan untuk mempengaruhi 

pembeli agar tetap loyal pada Rumah Makan Saboten Shokudo Malang. Maka 

diberikan rating 4 untuk variabel pembeli. 

d. Produk Substitusi 

Ancaman produk substitusi dalam industri makanan sangatlah besar. Hal 

ini dikarenakan Rumah Makan Saboten Shokudo Malang, merupakan usaha yang 

bergerak pada industri makanan yang merupakan kebutuhan utama setiap orang. 

Produk makanan sangat banyak dan beragam. Banyaknya produk makanan yang 

ada walaupun berbeda jenisnya namun memiliki fungsi yang sama, merupakan 

substitusi bagi produk yang dijual Rumah Makan Saboten Shokudo Malang, maka 



    
diberi bobot 0,06. Hal ini merupakan ancaman bagi Rumah Makan Saboten 

Shokudo Malang karena dapat mempengaruhi pangsa pasar yang seharusnya 

dapat diperoleh, sehingga diberikan rating 1 untuk variabel ini.   

e. Persaingan diantara Anggota Industri 

Dalam beberapa tahun terakhir, usaha rumah makan yang ada di Kota 

Malang berkembang sangat pesat. Bagitu juga pada rumah makan khas Jepang. 

Makin banyak pesaing yang membuka outlet baru di mall atau tempat lain. 

Walaupun berebeda konsep dan segmen, namun keberadaan rumah makan lainnya 

tetap menjadi ancaman yang harus diperhatikan. Variabel persaingan diberi bobot 

0,06. Persaingan yang diprediksi akan semakin ketat membuat manajemen Rumah 

Makan Saboten Shokudo Malang harus melakukan tindakan antisipasi sedini 

mungkin, maka persaingan diberi rating 2.              



    
4.1.2.6. Matriks External Factor Evaluation (EFE) 

Tabel 4.18 
Matriks Eksternal Factor Evaluation (EFE) 
Rumah Makan Saboten Shokudo Malang  

Key Internal Factors Bobot Rating Skor Keterangan 
Peluang (Opportunity) 
1. Daya Beli Masyarakat 
2. Nilai Tukar Rupiah terhadap 

Dollar 
3. Jumlah Penduduk 
4. Sikap masyarakat terhadap 

pola dan      gaya hidup 
5. Kondisi Politik 
6. Kebijakan Pemerintah 
7. Teknologi 
8. Pemasok 
9. Pembeli 

                        Subtotal  

0.10 
0.06  

0.06 
0.10  

0.04 
0.06 
0.04 
0.08 
0.10  

4 
3  

3 
4  

3 
4 
3 
4 
4  

0.40 
0.18  

0.18 
0.40  

0.12 
0.24 
0.12 
0.32 
0.40 
2.36  

Tinggi 
Semakin menguat  

Peluang pasar makin luas 
Sangat Mendukung  

Stabil 
Mendukung Industri 
Percaya dan loyal 
Hubungan Baik 
Loyal 

Ancaman (Threats) 
1. Harga bahan baku 
2. Tingkat Inflasi 
3. Ancaman Pendatang Baru 
4. Produk Substitusi 
5. Persaingan antar anggota 

industri 
                               Subtotal  

0.10 
0.04 
0.10 
0.06 
0.06  

1 
2 
1 
1 
2  

0.10 
0.08 
0.10 
0.06 
0.12  

0.46  

Meningkat 
Meningkat 
Cukup Besar 
Banyak 
Cukup kompetitif 

TOTAL 1.00  2.82  
Sumber: Audit eksternal (Data Diolah), 2009  

4.1.3. Penetapan Tujuan Jangka Panjang  

Penetapan tujuan jangka panjang berfungsi untuk memberikan pedoman 

secara lebih spesifik untuk mengevaluasi kemajuan perusahaan dalam mencapai 

cita-citanya.   

Tujuan perusahaan merupakan dasar untuk perencanaan, 

pengorganisasian, dan pengendalian suatu perusahaan (Setiawan, 1999:65). 

Secara umum tujuan biasanya dikategorikan menjadi dua, yaitu tujuan jangka 

pendek dan tujuan jangka panjang. Tujuan jangka pendek adalah tujuan yang 



    
berusaha dicapai perusahaan dalam kurun waktu satu atau dua tahun. Sedangkan 

tujuan jangka panjang adalah tujuan yang berusaha dicapai perusahaan dalam 

kurun waktu tiga sampai lima tahun.    

Berdasarkan audit lingkungan internal dan eksternal yang telah 

dilaksanakan, maka Rumah Makan Saboten Shokudo Malang mempunyai banyak 

peluang dan memiliki banyak kekuatan untuk mengembangkan usahanya. Hal 

tersebut bisa dijadikan dasar penetapan tujuan jangka panjang secara spesifik. 

Namun sebelum menentukan tujuan jangka panjang, maka sebelumnya harus 

ditetapkan tujuan jangka pendek perusahaan.   

Tujuan jangka pendek Rumah Makan Saboten Shokudo Malang 

berdasarkan hasil audit lingkungan internal dan eksternal yang telah dilakukan 

adalah sebagai berikut:  

a. Profitabilitas : Rumah Makan Saboten Shokudo Malang mampu meningkatkan 

total porsi yang terjual minimal 5%  setiap bulannya 

b. Produktivitas : Rumah Makan Saboten Shokudo Malang mampu melakukan 

efisiensi biaya operasional sebesar 5% setiap tahunnya 

c. Posisi Bersaing : Rumah Makan Saboten Shokudo Malang dikenal oleh 

masyarakat Kota Malang sebagai Rumah Makan masakan 

Jepang dengan harga terjangkau.   

Dari tujuan jangka pendek tersebut, maka dapat dibuat tujuan jangka 

panjang perusahaan. Adapun tujuan jangka panjang yang ingin dicapai perusahaan 

dalam kurun waktu tiga sampai lima tahun mendatang antara lain: 



    
a. Profitabilitas : Rumah Makan Saboten Shokudo Malang mengalami 

peningkatan laba yang diterima setiap tahunnya 

b. Produktivitas : Rumah Makan Saboten Shokudo Malang memiliki alur atau 

sistem produksi yang efektif dan efisien 

c. Posisi Bersaing : Rumah Makan Saboten Shokudo Malang menjadi pemimpin 

di bidang kuliner di Kota Malang dengan menambah minimal 

satu cabang setiap dua tahun sekali.   

4.1.4. Matriks Threats Opportunity Weaknesses Strengths (TOWS) 

      Setelah melakukan audit eksternal dan internal, maka tahap selanjutnya 

adalah melakukan analisis dengan menggunakan matriks TOWS. Mencocokkan 

faktor-faktor eksternal dan internal merupakan bagian yang mengembangkan 

matriks TOWS dan memerlukan penilaian yang baik (David, 2006:288). 

      Adapun hasil analisis matriks TOWS pada Rumah Makan Saboten 

Shokudo Malang dijelaskan pada Gambar 4.3. pada halaman berikutnya.          



    
Gambar 4.3 

Matriks TOWS (Threats Opportunities Weaknesses Stregths) 
Rumah Makan Saboten Shokudo Malang   

                                     
IFA       

EFA 

    Strength (S) 
1. Produk  
2. Image perusahaan 
3. Promosi  
4. Pelayanan 
5. Harga Jual 
6. Kondisi keuangan 
7. Lokasi  

    Weakness (W) 
1. Deskripsi jabatan 
2. Proses produksi 
3. Layout tempat 
4. Lahan parkir 
5. Penelitian dan 
pengembangan 

Opportunities (O) 
1. Daya Beli Masyarakat 
2. Nilai Tukar Rupiah 

terhadap Dollar 
3. Jumlah Penduduk 
4. Sikap masyarakat 

terhadap pola dan      
gaya hidup 

5. Kondisi Politik 
6. Kebijakan Pemerintah 
7. Teknologi 
8. Pemasok 
9. Pembeli  

          Strategi WO 
1. Memperluas tempat 

usaha (W3 W4 O1 O4) 
2. Membuka cabang baru 

(O1,O4,O6,W3,W4) 
3. Mengadopsi teknologi 

untuk melakukan 
penelitian dan 
pengembangan yang 
lebih baik (W5 O7) 

4. Mengembangkan 
teknologi untuk 
efektifitas produksi (W2 
W5 O7 O1) 

5. Melakukan rekruitmen 
untuk menambah SDM 
(W1 O4) 

    Threats (T) 
1. Harga bahan baku 
2. Tingkat Inflasi 
3. Ancaman Pendatang 

Baru 
4. Produk Substitusi 
5. Persaingan antar 

anggota industri  

            

Sumber: Audit Eksternal dan Internal (Data diolah), 2009       



    
4.1.5. Matriks Strategic Positioning and Action Evaluation (SPACE) 

      Matriks SPACE adalah alat pencocokan (matching tools) yang penting 

pada analisis strategi. Alat ini merupakan kerangka kerja empat kuadran yang 

menunjukkan apakah strategi agresif, konservatif, defensive, atau kompetitif yang 

paling cocok bagi sebuah organisasi. Variabel yang digunakan pada penelitian ini 

digambarkan pada Tabel 4.19. pada halaman berikutnya.                   



    
Tabel 4.19 

Faktor-faktor Sumbu Matriks SPACE 
Rumah Makan Saboten Shokudo Malang  

Sumbu Rating Jumlah Rating rata-
rata 

Arah Vektor 

Financial Strengths (FS) 
1. Rasio Profitabilitas 
2. Rasio Pertumbuhan  

5 
5 

10 10:2=5 

Y = 5 + (-3,8) 
= 1.2 

Environmental Stability (ES) 
1. Harga bahan Baku 
2. Inflasi 
3. Ancaman Pendatang Baru 
4. Produk Substitusi 
5. Persaingan  

-5 
-3 
-4 
-3 
-4 

-19 -19:5 = -3,8 

Industry Strenghts (IS) 
1. Daya Beli Masyarakat 
2. Nilai Tukar Rupiah terhadap 

Dollar 
3. Jumlah Penduduk 
4. Sikap masyarakat terhadap 

pola dan      gaya hidup 
5. Kondisi Politik 
6. Kebijakan Pemerintah 
7. Teknologi 
8. Pemasok 
9. Pembeli   

6 
3  

4 
6  

3 
5 
4 
5 
6      

42     42:10 = 4,2  

X = 4,2 + (1,8)

 

   = 2,4 
Competitive Advantage (CA) 

1. Produk  
2. Image perusahaan 
3. Promosi produk dan jasa 
4. Produk dan jasa yang 

ditawarkan 
5. Harga Jual 
6. Kondisi keuangan 
7. Lokasi 

  

-1 
-2 
-2 
-3  

-2 
-2 
-1 

  

-13  -13:7 = -1,8 

Sumber: Data diolah, 2009 

          



    

CA 

COMPETITIVE 

+6 

0 -6 +6 

-6 

AGGRESSIVE CONSERVATIVE 

DEFENSIVE 

  2,4

 

1,2

 
Berdasarkan Tabel diatas, maka Matriks SPACE digambarkan pada Gambar 4.4. 

pada halaman berikut.   

Gambar 4.4 
Matriks SPACE 

Rumah Makan Saboten Shokudo Malang           

Sumber: Data Diolah, 2009  

      Berdasarkan Gambar 4.4. tersebut, maka strategi yang cocok bagi 

perusahaan adalah strategi agresif (aggressive), dimana perusahaan dapat 

menggunakan kekuatan internalnya untuk memanfaatkan peluang eksternal, 

mengatasi kelemahan internal, dan menghindari ancaman eksternal. Strategi yang 

dapat dipilih dari tipe strategi agresif yaitu strategi intensif yang memiliki strategi 

utama antara lain strategi penetrasi pasar, pengembangan pasar, dan 

pengembangan produk.    

IS 

FS 



    

Skor Total IFE 

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 

(2,82;3,04)

 

IV

 
4.1.6. 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 Malang digambarkan pada gambar 4.5. pada 

halaman berikut.  

Gambar 4.5 
Matriks Internal Eksternal (IE) 

Rumah Makan Saboten Shokudo Malang     

               Sumber: Data Eksternal dan Internal, 2009 

      Dari hasil analisis diatas, Rumah Makan Saboten Shokudo Malang 

menempati posisi pada kuadran IV, dimana perusahaan berada pada posisi yang 

baik untuk memanfaatkan kekuatan internal untuk mengatasi kelemahan internal, 

mengantisipasi ancaman eksternal, serta mengambil keuntungan dari peluang 

yang ada. Strategi yang tepat digunakan pada posisi ini adalah strategi tumbuh 

dan kembangkan. Penerapan strategi yang dapat dipilih adalah strategi intensif 

atau integratif. 

I II III 

  

V VI 

VII VIII IX 



    
      Berdasarkan posisi perusahaan, maka sasaran perusahaan adalah untuk 

mengembangkan usaha dengan meningkatkan penjualan, keuntungan dan pangsa 

pasar. Setelah melalui tahap masukan (input stage) dan tahap pencocokan 

(matching stage), maka didapat beberapa alternatif strategi yang dapat digunakan 

oleh Rumah Makan Saboten Shokudo Malang. Alternatif tersebut dijelaskan pada 

Tabel 4.20. berikut. 

Tabel 4.20 
Alternatif Strategi 

Rumah Makan Saboten Shokudo Malang  

Jenis Matriks Alternatif Strategi 

SPACE 

Agresif 
Strategi Intensif. Antara lain: 

1. Strategi penetrasi pasar. 
2. Pengembangan Pasar. 
3. Pengembangan Produk  

Internal External (IE) 

Tumbuh dan Kembangkan 
Strategi intensif, antara lain: 

1. Strategi Penetrasi Pasar. 
2. Strategi pengembangan Pasar. 

3. Strategi Pengembangan Produk.  

Strategi Integratif, antara lain: 
1. Strategi Integrasi ke Depan. 

2. Strategi Integrasi ke Belakang. 
3. Strategi Integrasi Horisontal. 

Sumber: Data Diolah, 2009.   

4.1.7. Quantitatif Strategic Planning Matrix (QSPM) 

      Berdasarkan hasil analisis SPACE dan IE, maka strategi yang tepat 

digunakan bagi Rumah Makan Saboten Shokudo Malang adalah Strategi Intensif. 

Strategi Intensif terdiri dari beberapa alternatif strategi utama, yaitu strategi 

penetrasi pasar, strategi pengembangan pasar, dan strategi pengembangan produk. 

      Untuk memilih yang terbaik dari beberapa alternatif strategi ini, maka 

digunakan alat analisis data yang terakhir yaitu Quantitatif Strategic Planning 



    
Matrix (QSPM). QSPM merupakan alat yang digunakan pada tahap keputusan 

(decision stage). Dari analisis QSPM dapat diketahui besarnya total Total 

Alternatif Score (TAS) atau Nilai Daya Tarik. Adapun hasil QSPM pada Rumah 

Makan Saboten Shokudo Malang adalah sebagai berikut.                     



    
Tabel 4.21 

Quantitatif Strategic Planning Matrix (QSPM) 
Rumah Makan Saboten Shokudo Malang 

Faktor Utama Bobot 

Alternatif Strategi 
Penetrasi 

Pasar 
Pengembangan 

Pasar 
Pengembangan 

Produk 
AS TAS AS TAS AS TAS 

Peluang (Opportunity) 
1. Daya Beli Masyarakat 
2. Nilai Tukar Rupiah 

terhadap Dollar 
3. Jumlah Penduduk 
4. Sikap masyarakat 

terhadap pola dan      
gaya hidup 

5. Kondisi Politik 
6. Kebijakan Pemerintah 
7. Teknologi 
8. Pemasok 
9. Pembeli   

0.10 
0.06  

0.06 
0.10   

0.04 
0.06 
0.04 
0.08 
0.10  

3 
2  

2 
2   

2 
3 
2 
3 
3  

0.30 
0.12  

0.12 
0.20   

0.08 
0.18 
0.08 
0.24 
0.30  

4 
3  

4 
3   

4 
2 
4 
2 
4  

0.40 
0.18  

0.24 
0.30   

0.16 
0.12 
0.16 
0.16 
0.40  

2 
1  

3 
1   

3 
4 
3 
4 
2  

0.20 
0.06  

0.18 
0.10   

0.12 
0.24 
0.12 
0.32 
0.20 

Ancaman (Threats) 
1. Harga Bahan Baku 
2. Inflasi 
3. Ancaman Pendatang 
Baru 
4. Produk Substitusi 
5. Persaingan  

0.10 
0.04 
0.08  

0.06 
0.06  

1 
1 
3  

3 
2  

0.10 
0.04 
0.24  

0.18 
0.12  

2 
2 
4  

2 
3  

0.20 
0.08 
0.32  

0.12 
0.18  

4 
3 
2  

4 
4  

0.40 
0.12 
0.16  

0.24 
0.24 

Kekuatan (Srtength) 
1. Produk  
2. Image perusahaan 
3. Promosi  
4. Pelayanan 
5. Harga Jual 
6. Kondisi keuangan 
7. Lokasi   

0.10 
0.10 
0.08 
0.08 
0.10 
0.06 
0.10   

2 
3 
4 
4 
4 
3 
3   

0.20 
0.30 
0.32 
0.32 
0.40 
0.18 
0.30   

3 
4 
3 
3 
3 
4 
4   

0.30 
0.40 
0.24 
0.24 
0.30 
0.24 
0.40   

4 
2 
2 
2 
2 
1 
2   

0.40 
0.20 
0.16 
0.16 
0.20 
0.06 
0.20  

Kelemahan (Weaknesses) 
1. Deskripsi jabatan 
2. Proses produksi 
3. Layout tempat 
4. Lahan parkir 
5. Penelitian dan 
pengembangan  

0.06 
0.10 
0.08 
0.10 
0.04   

2 
1 
2 
1 
2   

0.12 
0.10 
0.16 
0.10 
0.08   

3 
3 
3 
4 
3   

0.18 
0.30 
0.24 
0.40 
0.12   

1 
4 
1 
2 
4   

0.06 
0.40 
0.08 
0.20 
0.16 

TOTAL   4.88  6.38  4.98 
Sumber: Audit eksternal dan Internal (Data Diolah), 2009 
        



    
Berdasarkan analisis QSPM pada Tabel 4.21. dapat diketahui bahwa 

strategi utama atau strategi induk yang dianggap lebih menarik daripada strategi 

lainnya adalah strategi pengembangan pasar. Dengan Total Attractive Score 

tertinggi sebesar 6,38. Strategi pengembangan pasar dipilih karena factor-faktor 

eksternal dan internal menarik secara keseleruhan jika dibandingkan dengan dua 

alternatif strategi yang lain. Hal ini juga sesuai dengan hasil analisis matriks IE 

yang menempatkan perusahaan pada kuadran IV dengan alternative strategi 

penetrasi pasar, pengembangan pasar, dan pengembangan produk.   

      Menurut David (2006:227) strategi pengembangan pasar ialah strategi 

memperkenalkan produk atau jasa ke area geografis baru atau memasarkan 

produk yang sudah ada kepada daerah, pelanggan atau wilayah pasar baru. 

Strategi ini dapat dilakukan dengan membuka cabang baru di daerah lain, 

memperluas area pemasaran di daerah lain, dan upaya lain dalam rangka 

menjangkau pasar baru yang selama ini belum tersentuh. Sesuai dengan pendapat 

Fred R. David (2006:58), syarat-syarat untuk dapat menerapkan strategi 

pengembangan pasar agar berjalan efektif adalah ketika perusahaan telah berhasil 

dengan apa yang telah dilakukannya dan ketika ada pasar baru yang belum 

tersentuh atau belum jenuh.    

Melihat dari kondisi internal dan eksternal perusahaan serta harapan 

perusahaan yang ingin dicapai, maka strategi pengembangan pasar merupakan 

alternative strategi yang tepat dilakukan Rumah Makan Saboten saat ini untuk 

meningkatkan produktifitas dan profitabilitasnya. Langkah penerapan strategi 

pengembangan pasar yang bisa dilakukan oleh Rumah Makan Saboten Shokudo 

Malang antara lain membuka cabang baru, memperluas tempat, memperluas atau 



    
mencari daerah pemasaran baru yang kesemuanya dapat berdampak pada 

meningkatkan produktifitas dan profitabilitas perusahaan.  

4.1.8. Alternatif Strategi  

Setelah merumuskan strategi yang tepat bagi Rumah Makan Saboten 

Shokudo Malang yaitu strategi pengembangan pasar, maka perlu juga dibuat 

sebuah alternatif strategi. Alternatif strategi disini yaitu strategi yang dirumuskan 

apabila terjadi perubahan pengaruh lingkungan terhadap perusahaan. Atau dalam 

arti lain terdapat perubahan nilai dari faktor internal dan eksternal yang 

berpengaruh terhadap perusahaan. Penjelasan lebih lanjut dapat dilihat pada Tabel 

4.22 sebagi berikut. 

Tabel 4.22 
IFE dan EFE Scores 

Rumah Makan Saboten Shokudo Malang  

Nilai Internal Nilai Eksternal Strategi 

S > W (+) O > T (+) Berkembang 

S < W (-) O < T (-) Bertahan 

S > W (+) O < T (-) Diversifikasi 

S < W (-) O > T (+) Stabil 

       Sumber: David (2006:224)   

Dari Tabel diatas, dapat diketahui posisi strategi dari Rumah Makan 

Saboten Shokudo Malang yang mana berada pada posisi berkembang karena 

memiliki kekuatan yang lebih besar dari kelemahan ( 2.42 > 0.62 ), dan peluang 

yang lebih besar dari ancaman ( 2.36 > 0.46 ).  

Mengingat kondisi lingkungan yang sangat dinamis, maka posisi atau nilai 

dari kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dimiliki Rumah Makan 



    
Saboten Shokudo Malang juga bisa berubah. Sehingga apabila terjadi penurunan 

atau peningkatan nilai dari masing-masing factor, baik internal maupun eksternal, 

maka pihak Rumah Makan Saboten Shokudo Malang sudah dapat memperkirakan 

langkah atau strategi apa yang sebaiknya digunakan untuk menghadapi perubahan 

tersebut.    

4.2 Proyeksi Implementasi Strategi 

Pelaksanaan strategi merupakan penerjemahan dari perumusan strategi 

yang lebih terfokus pada efisiensi dan proses operasional perusahaan. Pelaksanaan 

strategi membutuhkan instrumen agar dilaksanakan dengan efektif dan efisien 

serta dipahami oleh semua pihak yang terlibat secara keseluruhan dalam kegiatan 

operasional perusahaan. Instrumen tersebut antara lain penetapan strategi 

fungsional sebagai penjabaran dari strategi umum yang telah ditentukan.   

4.2.1 Strategi Fungsional 

Setelah mengetahui strategi utama yang dinilai paling layak bagi 

perusahaan, langkah selanjutnya adalah menentukan strategi fungsional yang akan 

digunakan perusahaan untuk menerapkan strategi utama perusahaan. Strategi 

fungsional berupa tugas-tugas khusus yang dibentuk sebagai realisasi dari strategi 

utama. 

Strategi pengembangan pasar merupakan strategi utama dari Rumah 

Makan Saboten Shokudo Malang. Dari strategi utama ini, Rumah Makan Saboten 

Shokudo Malang diharapkan dapat mengembangakan strategi fungsional yang 

mengarah atau fokus pada terciptanya strategi pengembangan pasar yang telah 



    
dipilih. Pada strategi pengembangan pasar, produk diharapkan sudah harus 

memiliki keunggulan kompetensi dibanding produk lain. Sehingga, produk tidak 

akan mengalami kesulitan saat masuk atau dipekenalkan di wilayah atau 

konsumen baru (www.google.com diakses 14 Juni 2009). Rumah Makan Saboten 

Shokudo Malang sendiri, merupakan rumah makan yang memiliki produk yang 

unik dan khas. Sehingga, secara tidak langsung Rumah Makan Saboten Shokudo 

Malang telah memberikan semacam trend kepada konsumen dan terus 

berkembang dan menjadi semacam gaya hidup dikalangan pelajar dan mahasiswa 

di Kota Malang. Maka dari itu, produk-produk Saboten Shokudo Malang sudah 

sangat dikenal dan dan menjadi ikon tersendiri sebagai rumah makan Jepang 

dengan harga terjangkau di Kota Malang. Sehingga dapat dikatakan bahwa 

Rumah Makan Saboten Shokudo Malang memiliki keunggulan pada konsep 

produk serta mempunyai kekuatan untuk mempengaruhi pasar untuk terus loyal 

dan membeli produknya. Kondisi ini sangat mendukung Rumah Makan Saboten 

Shokudo Malang untuk melakukan pengembangan pasar. Untuk itu, harus ada 

perencanaan yang matang di tingkat fungsional agar strategi utama yang dipilih 

dapat berjalan dengan optimal. Adapun strategi fungsional yang akan ditetapkan 

pada Rumah Makan Saboten Shokudo Malang antara lain: 

a. Manajemen dan Organisasi 

Pada divisi ini, strategi fungsional yang perlu dilakukan untuk menunjang 

strategi utama yang telah dipilih adalah peningkatan jumlah dan kualitas 

tenaga kerja. Apabila Rumah Makan Saboten Shokudo Malang membuka 

cabang atau memperluas pasarnya, maka dibutuhkan semakin banyak 

tenaga kerja. Selain itu keahlian atau skill tenaga kerja juga harus 



    
ditingkatkan, mengingat tingkat produksi dan operasional Rumah Makan 

akan lebih tinggi.   

b. Pemasaran 

Pemasaran yang intensif merupakan salah satu kunci utama untuk 

menunjang keberhasilan strategi pengembangan pasar. Terutama dalam 

bisnis rumah makan yang menawarkan keunggulan produk dan jasa 

pelayanan. Strategi pemasaran yang dapat dilakukan pada tingkat 

fungsional perusahaan antara lain:  

1. Melakukan pemasaran yang intensif di wilayah yang menjadi 

sasaran pengembangan pasar baru dan memperluas area 

pemasaran secara menyeluruh. Hal ini sangat penting 

dilakukan, karena akan sangat menunjang keberhasilan strategi 

yang dipilih. Pemasaran yang intensif bisa berupa pemasangan 

iklan, spanduk atau flyer ditempat-tempat strategis agar 

keberadaan Rumah Makan Saboten Shokudo Malang di daerah 

baru dapat segera diketahui oleh konsumen. Selain itu, perlu 

diadakan pemasaran yang luas, mencakup daerah-daerah yang 

selama ini belum tersentuh agar konsuemn di daerah tersebut 

mengenal produk dan brand Saboten Shokudo. 

2. Menambah fasilitas servis, seperti fasilitas delivery service. 

Pengembangan pasar tidak harus dengan membuka outlet di 

wilayah baru, namun bisa juga dengan membidik pasar yang 

selama ini belum tersentuh. Salah satunya adalah dengan 

melakukan delivery service. Adanya fasilitas ini memberikan 



    
keleluasaan bagi Rumah Makan Saboten Shokudo Malang untuk 

menjangkau daerah atau konsumen yang selama ini belum 

tersentuh atau belum pernah mengenal produk dari Rumah 

Makan Saboten Shokudo Malang.  

3. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pada Konsumen  

Dalam pengembangan pasar, perusahaan juga harus tetap focus 

pada pelayanan konsumen. Kualitas pelayanan akan sangat 

menentukan kepuasan konsumen, sehingga konsumen akan 

semakin loyal dengan brand  Rumah Makan Saboten Shokudo 

Malang.  

4. Bekerjasama dengan badan atau institusi tertentu sebagai salah 

satu strategi pemasaran untuk masuk atau memperkenalkan 

produk ke pasar baru. Kerjasama yang dilakukan bisa berupa 

penyediaan makan siang bagi karyawan kantor, catering untuk 

acara-acara tertentu seperti arisan, rapat, dan lain sebagainya. 

Selama ini Rumah Makan Saboten Shokudo Malang lebih focus 

melayani segmen menengah kebawah dengan kalangan pelajar 

dan mahasiswa sebagai konsumen utama. Untuk dapat 

menerapkan strategi pengembangan pasar, Rumah Makan 

Saboten Shokudo Malang harus mencoba memperkenalkan 

produknya pada kalangan lain yang selama ini mungkin belum 

tersentuh.    



    
c. Keuangan 

Untuk merapkan strategi secara maksimal, maka harus didukung oleh 

kondisi keuangan perusahaan. Adapun strategi fungsional yang dapat 

dilakukan pada divisi keuangan antara lain:  

1. Membuat perencanaan anggaran secara berkala. Hal ini 

dilakukan agar dalam pelaksanaan strategi, tidak terdapat over 

budget yang nantinya akan menyulitkan perusahaan.  

2. Menerapkan system pencatatan keuangan yang lebih baik. 

Sebagai sebuah Rumah Makan yang akan melakukan 

pengembangan pasar, secara tidak langsung Rumah Makan 

Saboten Shokudo Malang juga akan mengalami peningkatan 

transaksi dan kegiatan keuangan lainnya. Maka perlu ada 

kesiapan manajemen terutama dalam hal keuangan agar 

pencatatan dapat terorganisir dan berjalan baik.  

d. Produksi dan Operasional 

Adapun strategi pada divisi Produksi dan Operasional yang dapat 

dilakukan untuk mendukung strategi utama yang akan dijalankan adalah: 

1. Menambah dan Memperbaiki layout tempat. Semakin luas pasar, 

maka tempat yang dibutuhkan juga akan semakin bertambah. 

Tidak hanya itu, design dan pengaturan letak juga akan 

mempengaruhi citra Rumah Makan Saboten Shokudo Malang di 

mata konsumen.  



    
2. Memperbaiki layout produksi, hal ini dilakukan agar proses 

produksi berjalan lebih optimal. Hal ini juga akan sangat 

berpengaruh terhadap kualitas produk yang dihasilkan sehingga 

menunjang kepuasan konsumen secara menyeluruh. 

3. Meningkatkan hubungan baik dengan supplier. 

Kualitas bahan baku merupakan usur penting dalam produksi 

rumah makan. Meningkatkan hubungan baik dengan supplier 

dapat berdampak pada membaiknya kualitas bahan baku yang 

diterima. Strategi ini dilakukan untuk meningkakan kualitas 

produk agar lebih mudah diterima oleh konsumen, baik di pasar 

lama maupun konsumen yang baru. Kualitas bahan baku yang 

baik akan meningkatkan citra Rumah Makan Saboten Shokudo 

Malang dimata konsumen. Selain itu, penerapan strategi ini juga 

berdampak positif pada kontinuitas bahan baku yang diterima 

Rumah Makan Saboten Shokudo Malang. Dalam pelaksanaan 

strategi pengembangan pasar, ketersediaan bahan baku secara 

terus menerus merupakan hal penting yang harus diperhatikan. 

4. Penambahan kuantitas dan kualitas alat-alat produksi. Hal ini 

sangat berguna untuk menunjang proses produksi agar semakin 

efektif dan efisien yang nantinya akan berdampak pada 

meningkatnya kepuasan konsumen sekaligus mengantisipasi 

lonjakan permintaan produksi karena berhasilnya strategi 

pengembangan pasar yang dilakukan.   



    
e. Pelatihan dan Pengembangan 

Sebagai Rumah Makan yang menerapkan strategi pengembangan pasar, 

maka dibutuhkan strategi di bidang Pelatihan dan Pengembangan yang 

baik. Strategi fungsional dalam bidang Pelatihan dan Pengembangan yang 

dapat dilakukan antara lain:  

a. Pembentukan tim Litbang. Selama ini Rumah Makan Saboten 

Shokudo Malang belum memiliki tim Litbang yang resmi atau 

berdiri secara independent. Maka untuk menunjang pelaksanaan 

strategi utama, Rumah Makan Saboten Shokudo Malang harus 

memiliki tim Litbang yang diharapkan dapat memberikan 

banyak kontribusi dalam penyelenggaraan operasional 

perusahaan. Pelatihan dan Pengembangan yang diharapkan 

dalam bentuk munculnya inovasi berbagai variasi menu, 

pelatihan untuk meningkatkan skill  karyawan, dan lain 

sebagainya.  

Adapun penjelasan mengenai Strategi dan kebijakan pada Rumah Makan 

Saboten Shokudo Malang disajikan pada Tabel 4.23 pada halaman berikutnya.        



    
Tabel 4.23 

Strategi Fungsional dan Kebijakan 
Rumah Makan Saboten Shokudo Malang  

Strategi Fungsional Kebijakan Perusahaan 
1. Manajemen dan Organisasi 

a. Peningkatan Jumlah Karyawan 

 
Menambah jumlah karyawan tetap ataupun karyawan 
tidak tetap di masing-masing bidang. 

b. Peningkatan kualitas sumber daya 
manusia. 

 

Mengadakan program pelatihan dan pengembangan 
sumberdaya manusia secara intensif. 

2. Pemasaran 
a. Pemasaran yang intensif dan 
memperluas area pemasaran 

 

Pemasaran melalui berbagai media, seperti radio, flyer, 
spanduk, internet dan lain sebagainya di berbagai 
tempat yang belum pernah tersentuh. 

b. Meningkatkan kualitas pelayanan 
pada Konsumen 

 

Memberikan diskon khusus bagi pelanggan  sebesar 
10%. 

 

Memberikan pelayanan yang ramah dan cepat kepada 
konsumen. 

c. Meningkatkan fasilitas 

 

Melakukan kegiatan delivery servis  
d. Memperluas kerjasama  

 

Menawarkan kerjasama dengan lembaga lain untuk 
acara rapat, arisan dan semacamnya. 

 

Membuat paket khusus dengan menu yang variatif dan 
harga terjangkau bagi kalangan pelajar. 

3. Keuangan 
a. Memperbaiki sistem pencatatan 
keuangan 

 

Memberlakukan sistem komputerisasi yang lebih baik 
untuk mendukung aktifitas pencatatan transaksi 

 

Melakukan pencatatan dan evaluasi keuangan setiap 
bulan. 

b. Membuat perencanaan anggaran   

 

Membuat rencana anggaran secara periodik yang dapat 
dijadikan bahan pertimbangan setiap aktifitas 
operasional 

4. Produksi dan Operasional 
a. Menambah dan Memperbaiki dan 
pengaturan layout tempat usaha 

 

Memperluas tempat parkir 

 

Mengoptimalkan ruangan yang masih bisa dipakai agar 
kapasitas tempat bertambah. 

b. Perbaikan layout proses produksi 

 

Menata dan membuat layout proses produksi agar lebih 
efektif dan efisien 

c. Mengembangkan peralatan 
produksi 

 

Invesatasi pada peralatan produksi agar proses 
produksi lebih cepat dan efisien 

d. Meningkatkan hubungan baik 
dengan supplier 

 

Membuat surat perjanjian mengenai kerjasama antara 
kedua belah pihak agar harga dan kontinuitas produk 
dapat terkontrol. 

 

Menyeleksi supplier yang benar-benar dapat 
memberikan bahan baku sesuai ketentuan Rumah 
Makan  

5. Pelatihan dan Pengembangan

 

a. Pembentukan tim Litbang 

 

Membentuk tim yang secara khusus bertugas 
melakukan pengembangan dan inovasi produk 

Sumber: Data Diolah, 2009      



    
4.2.2 Program Kerja dan Proyeksi Anggaran 

Setelah membuat starategi fungsional dan segala kebijakan bagi 

perusahaan yang mengacu pada alternative strategi yang telah dipilih, maka 

langkah selanjutnya adalah membuat program kerja dari setiap tingkatan 

fungsional perusahaan dan rencana anggaran yang akan digunakan oleh 

perusahaan untuk menjalankan program tersebut. Program yang dibuat merupakan 

realisasi dari startegi utama yang telah dipilih perusahaan dan juga penjabaran 

dari strategi fungsional yang telah dibuat sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan 

perusahaan. Program kerja dan proyeksi anggaran yang akan ditetapkan pada 

Rumah Makan Saboten Shokudo Malang akan disajikan pada Tabel 4.24 pada 

halaman berikutnya.              



                                         



     
TABEL 4.24 

Program Kerja dan Proyeksi Anggaran 
Rumah Makan Saboten Shokudo Malang Selama 1 Tahun  

Tingkatan 
Fungsional 

Program Rincian  Proyeksi Anggaran 

1. Manajemen 
dan Organisasi 

a. Bekerjasama dengan lembaga tertentu untuk memberikan 
pelatihan kepemimpinan kepada manajemen dan karyawan 
secara berkala. 

a. 1 kali pelatihan untuk 8 orang. Biaya 1 kali pelatihan  
Rp. 100.000 

  - Rp.     800.000  

2. Pemasaran a. Melakukan kegiatan promosi tempat baru melalui spanduk  
b. Membuat brosur dan catalog menu Rumah Makan Saboten 

Shokudo Malang yang disebarkan di tempat-tempat umum, 
perkantoran, dan lain-lain. 

a. Pemesanan spanduk Rp. 15.000/buah. Jumlah yang 
dipesan 10 buah sebanyak 4 kali  

b. 5000 lembar dengan biaya Rp. 200 / lembar   

- Rp.     600.000   

  - Rp.     100.000 

3.  Keuangan c. Menggunaan system data base keuangan yang lebih baik a. Pembuatan database baru Rp. 2.000.000   - Rp.   2.000.000 
4. Produksi dan 
Operasional 

a. Memperbarui alat-alat produksi   

b. Menambah kapasitas freezer atau cooler sebagai alat 
penyimpanan bahan baku 

c. Menambah kapasitas ruangan 

a. Pembelian kompor 3 buah, dengan harga perbuah Rp. 
350.000 

b. Menambah 1 freezer, dengan harga Rp. 2.000.000/ 
buah 

c. Membongkar dan merenovasi gudang yang ada sebagai 
alternative untuk memperluas tempat 

  - Rp.   1.050.000  

  - Rp.   2.000.000  

  - Rp. 15.000.000 

5.Pelatihan 
Pengembangan 

a. Melakukan pengembangan untuk menghasilkan inovasi 
menu baru 

a. Kegiatan pengembagan dan uji coba sebanyak 3 kali 
@ Rp. 300.000,-   

- Rp.      900.000 

Proyeksi Anggaran Yang Dibutuhkan

 

  - Rp.  22.450.000 



   

154

 
4.3 Proyeksi Evaluasi Strategi   

Evaluasi strategi dilaksanakan untuk mengetahui kondisi perusahaan dan 

menilai keberhasilan strategi yang dilaksanakan. Dari evaluasi ini akan diketahui 

apakah perlu ada perbaikan atau penyesuaian terhadap strategi yang telah 

ditentukan sebelumnya. Strategi tidak akan berjalan sesuai dengan rencana apabila 

tidak ada evaluasi sebagai timbale balik dari pelaksanaan strategi oleh perusahaan. 

Adapun evaluasi strategi bagi Rumah Makan Saboten Shokudo Malang pada 

penilitian ini dijelaskan pada Tabel 4.25 pada halaman berikutnya.                           
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Tabel 4.26 
Rancangan Evaluasi Strategi 

Rumah Makan Saboten Shokudo  

Strategi Fungsional Evaluator Periode

 
Pengukuran Tingkat Keberhasilan 

Manajemen dan Organisasi 
a. Peningkatan Jumlah Karyawan  

b. Peningkatan Kualitas sumberdaya manusia  

Outlet Manajer, Manajer Sumber 
Daya Manusia, Manajer Keuangan 
Outlet Manajer, Manajer Sumber 
Daya Manusia  

6 Bulan  

1 Tahun   

Berdasar masih ada atau tidaknya rangkap jabatan dalam 
perusahaan dan efektifitas jam kerja yang digunakan. 
Dilihat dari sejauh mana perubahan kualitas dan semangat 
kerja manajemen setelah mengikuti pelatihan 

Pemasaran 
a. Pemasaran yang gencar dan memperluas area 
pemasaran 
b. Meningkatkan kualitas pelayanan pada 
Konsumen 
c. Meningkatkan fasilitas   

d. Memperluas kerjasama dengan instansi lain   

Manajer pemasaran, Outlet Manajer   

Manajer pemasaran, Outlet Manajer, 
Manajer Produksi dan operasional,  
Manajer pemasaran, Outlet Manajer, 
Manajer Produksi dan operasional, 
Manajer Keuangan 
Manajer pemasaran, Outlet Manajer    

1 Tahun  

6 Bulan  

3 Bulan   

3 Bulan   

Dapat diketahui dari semakin bertambah luasnya pasar, 
meningkatknya penjualan. 
Dapat diketahui dengan  memberikan angket kepuasan 
pelanggan  dan menilai hasilnya 
Dapat diukur dengan seberapa jauh efektifitas dari penambahan 
fasilitas terhadap tingkat penjualan  

Dapat diukur dengan seberapa jauh efektifitas kerjasama 
terhadap tingkat penjualan dan penambahan pasar yang dibidik 

Keuangan 
a. Membuat perencanaan anggaran secara berkala  

b. Membuat sistem keuangan yang lebih baik   

Manajer Keuangan, staf administrasi, 
Outlet manajer 
Manajer Keuangan, Outlet manajer  

3 Bulan  

3 Bulan  

Diukur dari Laporan Keuangan Perusahaan   

Digunakannya sistem keuangan yang lebih baik dan efektif 
Produksi dan Oprasional 

a. Penambahan dan pengaturan layout tempat 
usaha 
b. Pengaturan layout proses produksi  

c. Mengembangkan alat-alat produksi  

d. Meningkatkan hubungan baik dengan supplier  

Manajer operasional, Outlet manajer   

Manajer Operasional, Manajer 
Keuangan 
Manajer operasional, Outlet manajer   

Manajer operasional, Outlet manajer  

6 Bulan  

6 Bulan  

1 Tahun  

6  Bulan  

Dapat dilihat dari seberapa jauh peningkatan daya tampung 
Rumah Makan terhadap jumlah konsumen yang datang 
Dapat dilihat dari seberapa meningkatnya efisiensi dan 
efektifitas produksi  
Dapat dilihat dari seberapa meningkatnya efisiensi dan 
efektifitas produksi  
Meningkatnya kualitas bahan baku dan semakin bagusnya 
sirkulasi bahan yang disimpan 

Penelitian dan Pengembangan 
a. Pembentukan tim Litbang  outlet manajer, manajer sumber daya 

manusia  
1 Tahun  Dihasilkannya variasi menu danpengembangan secara 

menyeluruh dari tiap bagian 
Sumber: Data Diolah, 200
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN  

5.1 Kesimpulan  

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dan hasil analisa yang 

didapat, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Hasil dari analisis lingkungan eksternal dan internal dalam penelitian ini 

mengarahkan bahwa Rumah Makan Saboten Shokudo Malang berada pada 

kuadran strategi agresif, yang mana setelah diteliti lebih mendalam rumusan 

strategi dari kuadran agresif yang tepat bagi Rumah Makan Saboten Shokudo 

Malang adalah strategi pengembangan pasar. Strategi ini dipilih karena sesuai 

dengan hasil analisis dari IFE, EFE, SWOT, Matriks IE, Matriks SPACE dan 

QSPM. Dari analisis yang dilakukan, diketahui bahwa Rumah Makan Saboten 

Shokudo Malang berada pada posisi berkembang atau dapat dikatakan 

memiliki kekuatan yang lebih besar dibanding kelemahan dan peluang yang 

lebih besar dari ancaman sehingga rumusan strategi yang tepat adalah strategi 

pengembangan pasar. 

2. Strategi pengembangan pasar yang tepat dilakukan oleh Rumah Makan 

Saboten Shokudo Malang ialah dengan membuka cabang atau outlet baru 

didaerah lain, memperluas area pemasaran didaerah lain yang belum 

tersentuh, sehingga secara tidak langsung juga dapat menjawab tujuan dari 

Rumah Makan Saboten Shokudo Malang yaitu untuk meningkatkan 

produktifitas dan profitabilitas. 
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5.2. Saran 

Adapun saran-saran yang dapat dipertimbangkan oleh perusahaan dari 

hasil penelitian ini antara lain: 

1. Sebaiknya perusahaan menerapkan strategi pengembangan pasar karena sesuai 

dengan  hasil analisis dan kondisi perusahaan.  

2. Perusahaan harus berusaha mempertahankan posisinya pada kuadran agresiv 

sehingga dapat menerapkan rumusan strategi pengembangan pasar.  

3. Seharusnya pihak Rumah Makan Saboten Shokudo Malang meminimalkan 

kelemahan yang dimiliki agar dapat meningkatkan daya saingnya. 

4. Rumah Makan Saboten Shokudo Malang hendaknya mengoptimalkan 

kekuatan yang telah dimiliki untuk mengembangkan dan meningkatkan 

kinerja perusahaan.            
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Lampiran 1

    
Nama Responden :  ……………………………………………. 
Jabatan  :  …………………………………………….    

DAFTAR ISIAN UNTUK RATING MATRIKS EFE DAN IFE 

Petunjuk pengisian: 

 

Tentukan rating dari masing-masing faktor eksternal (peluang dan 

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

cara memberi tanda (X) pada pilihan Bapak/Ibu/Saudara. 

 

Pilihan rating untuk factor kekuatan dan peluang pada isian berikut terdiri 

dari: 

Rating 4: Respon perusahaan sangat bagus terhadap faktor tersebut 

Rating 3: Respon perusahaan diatas rata-rata terhadap faktor tersebut 

Rating 2: Respon perusahaan rata-rata terhadap faktor tersebut 

Rating 1: Respon perusahaan dibawah rata-rata terhadap faktor tersebut 

 

Pilihan rating untuk factor kelemahan dan ancaman pada isian berikut 

berbanding terbalik dengan factor kekuatan dan peluang, terdiri dari: 

Rating 1: Respon perusahaan sangat bagus terhadap faktor tersebut 

Rating 2: Respon perusahaan diatas rata-rata terhadap faktor tersebut 

Rating 3: Respon perusahaan rata-rata terhadap faktor tersebut 

Rating 4: Respon perusahaan dibawah rata-rata terhadap faktor tersebut             
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A. Rating EFE 4 3 2 1 

Peluang (Opportunities) 
1. Daya Beli Masyarakat 
2. Nilai Tukar Rupiah terhadap Dollar 
3. Jumlah Penduduk 
4. Sikap masyarakat terhadap pola dan      

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

Ancaman (Threats) 
1. Inflasi 
2. Nilai Tukar Rupiah 
3. Ancaman Pendatang Baru 
4. Produk subtitusi 
5. Persaingan     

 

B. Rating IFE 4 3 2 1 
Kekuatan (strengths) 

8. Menu  
9. Image perusahaan 
10. Promosi  
11. Pelayanan 
12. Harga Jual 
13. Kondisi keuangan 
14. Lokasi     

Kelemahan (Weaknesses) 
1. LahanParkir 
2. Deskripsi Jabatan 
3. Penelitian dan Pengembangan 
4. Proses Produksi 
5. Pelayanan 
6. Layout  Tempat     
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Lampiran 2

    
DAFTAR ISIAN UNTUK BOBOT (WEIGHT) MATRIKS EFE DAN IFE 

Petunjuk Pengisian:  

 

Tentukan bobot (weight) atau tingkat kepentingan dari masing-masing factor 

eksternal (peluang dan ancaman) dari factor internal (kekuatan dan 

kelemahan) berikut ini dengan cara member tanda (X) pada pilihan 

Bapak/Ibu/Saudara. 

 

Pilihan bobot (weight) atau tingkat kepentingan factor eksternal dan internal 

pada isian berikut terdiri dari: 

> 0,08 – 0,12 : Sangat Berpengaruh (SB) 

> 0,06 – 0,08 : Berpengaruh (B) 

> 0,04 – 0,06 : Cukup Berpengaruh (CB) 

> 0,02 – 0,04 : Kurang Berpengaruh (KB) 

 

Jumlah bobot (weight) seluruh factor eksternal yang ada di Matriks EFE harus 

sama dengan 1,00. 

 

Jumlah bobot (weight) seluruh factor internal yang ada di Matriks IFE harus 

sama dengan 1,00.                     
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B. Rating EFE SB B CB KB 

Peluang (Opportunities) 
1. Daya Beli Masyarakat 
2. Nilai Tukar Rupiah terhadap Dollar 
3. Jumlah Penduduk 
4. Sikap masyarakat terhadap pola 

dan      gaya hidup 
5. Kondisi Politik 
6. Kebijakan Pemerintah 
7. Teknologi 
8. Pemasok 
9. Pembeli     

Ancaman (Threats) 
1. Inflasi 
2. Nilai Tukar Rupiah 
3. Ancaman Pendatang Baru 
4. Produk subtitusi 
5. Persaingan     

 

B. Rating IFE SB B CB KB 
Kekuatan (strengths) 

1. Menu  
2. Image perusahaan 
3. Promosi  
4. Pelayanan 
5. Harga Jual 
6. Kondisi keuangan 
7. Lokasi     

Kelemahan (Weaknesses) 
1. LahanParkir 
2. Deskripsi Jabatan 
3. Penelitian dan Pengembangan 
4. Proses Produksi 
5. Pelayanan 
6. Layout  Tempat     
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Lampiran 3

  
DARTAR ISIAN UNTUK RATING MATRIKS SPACE 

Petunjuk Pengisian : 

 

Tentukan Rating  dari masing-masing factor Financial Strength (FS) dan 

Industry Strength (IS) berikut ini dengan cara member tanda (X) pada 

pilihan Bapak/Ibu/Saudara 

 

Pilihan Rating Pada isian berikut menunjukan respon perusaha terhadap 

variabel yang bersangkutan. Keterangan nilai Rating adalah sebagai 

berikut : 

Rating 6 : baik sekali   Rating 3 : kurang baik 

Rating 5 : baik    Rating 2 : tidak baik 

Rating 4 : cukup baik   Rating 1 : sangat tidak baik  

Rating 6 5 4 3 2 1 
Financial Strength (FS) 

 

Rasio profitabilitas 

 

Rasio Pertumbuhan

       

Industrial Strength (IS) 

 

Daya Beli Masyarakat 

 

Nilai Tukar Rupiah 
terhadap Dollar 

 

Jumlah Penduduk 

 

4. Sikap masyarakat 
terhadap pola dan      
gaya hidup 

 

Kondisi Politik 

 

Kebijakan Pemerintah 

 

Teknologi 

 

Pemasok 

 

Pembeli       
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Petunjuk Pengisian : 

 
Tentukan Rating  dari masing-masing factor Environmental Stability (ES) 

dan Competitive Advantage (CA) berikut ini dengan cara member tanda 

(X) pada pilihan Bapak/Ibu/Saudara. 

 
Pilihan Rating pada isian berikut menunjukan respon perusahaan terhadap 

variabel yang bersangkutan. Keterangan nilai Rating adalah sebagai 

berikut : 

Rating 6 : baik sekali   Rating 3 : kurang baik 

Rating 5 : baik    Rating 2 : tidak baik 

Rating 4 : cukup baik   Rating 1 : sangat tidak baik  

Rating -1 -2 -3 -4 -5 -6 
Environmental Stability (ES)  

 

Inflasi 

 

Nilai Tukar Rupiah 

 

Ancaman Pendatang 
Baru 

 

Produk subtitusi 

 

Persaingan       
Kekuatan (strengths) 

1. Menu  
2. Image perusahaan 
3. Promosi  
4. Pelayanan 
5. Harga Jual 
6. Kondisi keuangan 
7. Lokasi       
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Lampiran 4

  
DAFTAR ISIAN ATTRACTIVE SCORE QSPM 

Petunjuk Pengisian : 

 

Tentukan Attractive score (AS) atau nilai daya tarik dari masing-masing 

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

kelemahan) untuk alternatif-alternatif strategi berikut dengan cara 

memberikan tanda (X) pada pilihan Bapak/Ibu/saudara. 

 

Pilihan Attractive score (AS) atau daya tarik suatu variabel bagi 

perusahaan pada isian berikut yang terdiri dari : 

1 : nol attractive / tidak menarik 

2 : somewhat attractive / agak menarik 

3 : reasonable attractive / secara logis menarik 

4 : highly attractive / sangat menarik                  
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Lampiran 5

  
Daftar Penilaian Attractive score 
Strategi Pengembangan Pasar  

Attractive score (AS)     

 
4 3 2 1 

Peluang (Opportunities) 
1.     Daya Beli Masyarakat 
2.     Nilai Tukar Rupiah terhadap 

Dollar 
3.     Jumlah Penduduk 
4.     Sikap masyarakat terhadap 

pola dan      gaya hidup 
5.     Kondisi Politik 
6.     Kebijakan Pemerintah 
7.     Teknologi 
8.     Pemasok 
9.     Pembeli

     

Ancaman (Threats) 
1.      Harga Bahan Baku 
2.      Inflasi 
3.      Ancaman Pendatang Baru 
4.      Produk Substitusi 
5.      Persaingan

     

Kekuatan (strengths) 
1. Produk  
2. Image perusahaan 
3. Promosi  
4. Pelayanan 
5. Harga Jual 
6. Kondisi keuangan 
7.

 

Lokasi

     

Kelemahan (Weaknesses) 
1.      Deskripsi jabatan 
2.      Proses produksi 
3.      Layout tempat 
4.      Lahan parkir 
5.      Penelitian dan pengembangan     
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Daftar Penilaian Attractive score 
Strategi Pengembangan Produk  

Attractive score (AS)     

 
4 3 2 1 

Peluang (Opportunities) 
1.     Daya Beli Masyarakat 
2.     Nilai Tukar Rupiah terhadap 

Dollar 
3.     Jumlah Penduduk 
4.     Sikap masyarakat terhadap 

pola dan      gaya hidup 
5.     Kondisi Politik 
6.     Kebijakan Pemerintah 
7.     Teknologi 
8.     Pemasok 
9.     Pembeli

     

Ancaman (Threats) 
1.      Harga Bahan Baku 
2.      Inflasi 
3.      Ancaman Pendatang Baru 
4.      Produk Substitusi 
5.      Persaingan     

Kekuatan (strengths) 
1. Produk  
2. Image perusahaan 
3. Promosi  
4. Pelayanan 
5. Harga Jual 
6. Kondisi keuangan 
7.

 

Lokasi

     

Kelemahan (Weaknesses) 
1.      Deskripsi jabatan 
2.      Proses produksi 
3.      Layout tempat 
4.      Lahan parkir 
5.      Penelitian dan pengembangan     
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Daftar Penilaian Attractive score 

Strategi Pengembangan Penetrasi Pasar  

Attractive score (AS)     

 
4 3 2 1 

Peluang (Opportunities) 
1.     Daya Beli Masyarakat 
2.     Nilai Tukar Rupiah terhadap 

Dollar 
3.     Jumlah Penduduk 
4.     Sikap masyarakat terhadap 

pola dan      gaya hidup 
5.     Kondisi Politik 
6.     Kebijakan Pemerintah 
7.     Teknologi 
8.     Pemasok 

       9.     Pembeli

     

Ancaman (Threats) 
1.      Harga Bahan Baku 
2.      Inflasi 
3.      Ancaman Pendatang Baru 
4.      Produk Substitusi 
5.      Persaingan     

Kekuatan (strengths) 
1. Produk  
2. Image perusahaan 
3. Promosi  
4. Pelayanan 
5. Harga Jual 
6. Kondisi keuangan 
7.

 

Lokasi

     

Kelemahan (Weaknesses) 
1.      Deskripsi jabatan 
2.      Proses produksi 
3.      Layout tempat 
4.      Lahan parkir 
5.      Penelitian dan pengembangan
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Lampiran 6

  
Tabulasi jawaban Responden untuk penentuan Attractive score (Strategi 

pengembangan pasar) 

Faktor Utama 
(Critical success Factor) 

R1 
AS 

R2 
AS 

Modus 

Peluang (Opportunities) 
1.     Daya Beli Masyarakat 
2.     Nilai Tukar Rupiah terhadap Dollar 
3.     Jumlah Penduduk 
4.     Sikap masyarakat terhadap pola dan      

gaya hidup 
5.     Kondisi Politik 
6.     Kebijakan Pemerintah 
7.     Teknologi 
8.     Pemasok 

       9.     Pembeli

  

4 
4 
4 
3 
4 
2 
4 
3 
4  

4 
3 
4 
4 
4 
2 
4 
2 
4  

4 
3 
4 
3 
4 
2 
4 
2 
4 

Ancaman (Threats) 
1.      Harga Bahan Baku 
2.      Inflasi 
3.      Ancaman Pendatang Baru 
4.      Produk Substitusi 
5.      Persaingan  

2 
3 
4 
3 
3  

3 
2 
4 
2 
4  

2 
2 
4 
2 
3 

Kekuatan (strengths) 
1. Menu  
2. Image perusahaan 
3. Promosi  
4. Pelayanan 
5. Harga Jual 
6. Kondisi keuangan 
7.

 

Lokasi

  

3 
4 
3 
3 
3 
4 
4  

3 
3 
3 
4 
3 
4 
4  

3 
4 
3 
3 
3 
4 
4 

Kelemahan (Weaknesses) 
1.      Deskripsi jabatan 
2.      Proses produksi 
3.      Layout tempat 
4.      Lahan parkir 
5.      Penelitian dan pengembangan  

4 
1 
3 
4 
3  

3 
- 
3 
3 
3  

3 
3 
3 
4 
3 
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Tabulasi jawaban Responden untuk penentuan Attractive score (Strategi 

pengembangan produk) 

Faktor Utama 
(Critical success Factor) 

R1 
AS 

R2 
AS 

Modus 

Peluang (Opportunities) 
1.     Daya Beli Masyarakat 
2.     Nilai Tukar Rupiah terhadap Dollar 
3.     Jumlah Penduduk 
4.     Sikap masyarakat terhadap pola dan      

gaya hidup 
5.     Kondisi Politik 
6.     Kebijakan Pemerintah 
7.     Teknologi 
8.     Pemasok 

       9.     Pembeli

  
4 
4 
4 
3 
4 
2 
4 
3 
4  

4 
3 
4 
4 
4 
2 
4 
2 
4  

4 
3 
4 
3 
4 
2 
4 
2 
4 

Ancaman (Threats) 
1.      Harga Bahan Baku 
2.      Inflasi 
3.      Ancaman Pendatang Baru 
4.      Produk Substitusi 
5.      Persaingan  

2 
2 
3 
4 
4  

3 
3 
2 
3 
3  

3 
3 
2 
4 
4 

Kekuatan (strengths) 
1. Menu  
2. Image perusahaan 
3. Promosi  
4. Pelayanan 
5. Harga Jual 
6. Kondisi keuangan 
7.

 

Lokasi

  

4 
2 
2 
2 
2 
1 
3  

3 
2 
3 
2 
1 
2 
2  

4 
2 
2 
2 
2 
1 
2 

Kelemahan (Weaknesses) 
1.      Deskripsi jabatan 
2.      Proses produksi 
3.      Layout tempat 
4.      Lahan parkir 
5.      Penelitian dan pengembangan  

2 
2 
1 
4 
4   

1 
4 
4 
2 
4   

1 
4 
1 
2 
4  
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Tabulasi jawaban Responden untuk penentuan Attractive score 

(Strategi penetrasi pasar) 

Faktor Utama 
(Critical success Factor) 

R1 
AS 

R2 
AS 

Modus 

Peluang (Opportunities) 
1.     Daya Beli Masyarakat 
2.     Nilai Tukar Rupiah terhadap Dollar 
3.     Jumlah Penduduk 
4.     Sikap masyarakat terhadap pola dan      

gaya hidup 
5.     Kondisi Politik 
6.     Kebijakan Pemerintah 
7.     Teknologi 
8.     Pemasok 

       9.     Pembeli

  
4 
4 
4 
3 
4 
2 
4 
3 
4  

4 
3 
4 
4 
4 
2 
4 
2 
4  

4 
3 
4 
3 
4 
2 
4 
2 
4 

Ancaman (Threats) 
1.      Harga Bahan Baku 
2.      Inflasi 
3.      Ancaman Pendatang Baru 
4.      Produk Substitusi 
5.      Persaingan  

1 
1 
3 
2 
3  

1 
2 
2 
3 
2  

1 
1 
3 
3 
2 

Kekuatan (strengths) 
1. Menu  
2. Image perusahaan 
3. Promosi  
4. Pelayanan 
5. Harga Jual 
6. Kondisi keuangan 
7.

 

Lokasi

  

2 
3 
4 
4 
4 
3 
3  

3 
4 
3 
4 
4 
4 
2  

2 
3 
4 
4 
4 
3 
3 

Kelemahan (Weaknesses) 
1.      Deskripsi jabatan 
2.      Proses produksi 
3.      Layout tempat 
4.      Lahan parkir 
5.      Penelitian dan pengembangan  

2 
1 
1 
2 
2  

1 
2 
2 
1 
2  

2 
1 
2 
1 
2 
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Lampiran 7

  
LAMPIRAN KEUANGAN 

Sumber: Manajemen Ruman Makan Saboten Shokudo Malang    

LABA BERSIH   

Tahun Laba Bersih 
2006 Rp.   25.550.000 
2007 Rp.   89.487.095 
2008 Rp. 116.969.720 

Rata-rata Rp. 77.335.605 

 

PENJUALAN   

Tahun Penjualan 
2006 Rp.   231.908.600 
2007 Rp.   796,358,150 
2008 Rp.   831,117,100 
Total Rp.1,859,383,850 
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