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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Bab ini menjabarkan tentang hasil penelitian yang telah dilakukan penulis 

di Giant Supermarket Pulosari Malang beserta pembahasannya. Pada bab ini akan 

dijelaskan mengenai sejarah singkat perusahaan, visi perusahaan, misi 

perusahaan, strategi perusahaan, struktur organisasi perusahaan, analisis-analisis 

mengenai lingkungan bisnis perusahaan, serta pembahasan dan implikasi hasil 

penelitian. 

4.1 Gambaran Umum Perusahaan 

4.1.1 Sejarah singkat  Giant Supermarket Pulosari Malang  

Giant Supermarket Pulosari Malang didirikan pada tanggal 6 

November 2003, merupakan salah satu cabang dari PT. HERO 

Supermarket Tbk. Pendirian Giant Supermarket Pulosari ini berdasarkan 

Surat Ijin Kepala Dinas Perijinan Kota Malang Nomor 469/SI/Prj/2003 

tertanggal 6 november 2003. Sebelum memakai nama Giant Supermarket 

Pulosari, perusahaan ini memakai nama HERO Pulosari. 

HERO di Kota Malang sudah ada sejak tahun 1990 yaitu berlokasi 

di Plaza Sarinah lantai dua dengan nama HERO Sarinah. Kemudian pada 6 

November 2003, HERO membuka cabang baru di Malang yang berlokasi 

di JL. Kawi Atas No. 58 Malang, yang merupakan hand over dari TOP 

Supermarket dengan nama HERO Pulosari yang sekarang ini sudah 

berubah nama menjadi Giant Supermarket Pulosari. 
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4.1.2 Lokasi Perusahaan 

Penentuan lokasi perusahaan ini sangat penting untuk 

mendukung proses operasional dan penjualan produk perusahaan. 

Nama Perusahaan : Giant Supermarket Pulosari 

Alamat   : Jl. Kawi Atas No. 58 Malang 

Kelurahan Gading Kasri, Kecamatan 

Klojen, Kotamadya Malang 

Kode Pos 65146 

Telepon  : (0341) 587640 

E-mail   : hero_pulosari@hero.co.id 

Luas   : 1.673 m2 (ex. GOR Pulosari) 

 

4.1.3 Karakteristik Usaha 

1. Orientasi usaha berbasis profesionalisme 

2. Memenuhi tuntutan pelanggan dengan kualitas tinggi dan layanan 

kompetitif 

3. Pencapaian keuntungan bagi perusahaan merupakan upaya optimal 

untuk stake holder, karyawan, partner bisnis dan pemakai jasa. 
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4.1.4 Sumber Daya Manusia 

1. Jumlah Karyawan Giant Supermarket Pulosari 

Table 4.1 

Data Jumlah Karyawan Giant Supermarket Pulosari Tahun 2010 

Divisi 
Karyawan Tetap Karyawan Tidak Tetap 

Jumlah 
Laki-Laki Perempuan Laki-Laki Perempuan 

Store Management 4 - - - 4 

Produce 4 1 - - 5 

Meat 2 - 1 - 3 

Daily And Frozen 1 - - - 1 

Grocery G1&G2 8 - 1 - 9 

Grocery G3&G4 1 - - 4 5 

General 
Merchandising 

1 - - - 1 

Receiving & Storage 2 - - - 2 

Finance 1 8 - 1 10 

Administrasi - 1 - - 1 

Front End - - - - - 

Security - - 5 1 6 

Jumlah 25 10 7 6 47 

Sumber: Pt. Giant Supermarket Pulosari Malang Tahun 2010 
 

 

Keterangan: Grocery G1&G2 : Grocery Food 

  Grocery G3&G4 : Grocery Non-Food 

2. Hari Kerja dan Jam Kerja Karyawan 

Hari kerja Senin - Minggu pukul 07.00 - 22.00 WIB. 

Terbagi dalam dua shift kerja yaitu, 

a) Shift pagi dimulai pukul 07.00 – 15.00 WIB 

b) Shift siang dimulai pukul 14.00 - 22.00 WIB 
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Istirahat kerja selama 1 jam di masing-masing shift, diambil secara 

bergantian antar staff, agar tidak terjadi kekosongan pegawai saat 

pelanggan berbelanja. 

3.1.1 Struktur Organisasi 

Terlampir. 

3.1.2 Deskripsi Kerja 

a. Manajer 

Tugas utama manajer adalah sebagai pengambil 

kebijakan perusahaan dan melakukan pengawasan 

terhadap kinerja para staff yang berada di bawah 

pimpinannya, serta melakukan pembenahan bila 

diperlukan. 

b. Staff 

Tugas utama staff adalah melakukan kegiatan 

operasional seperti yang sudah ditugaskan oleh 

manajer, seperti mempersiapkan barang-barang dan  

buah-buahan serta sayur-sayuran untuk diproses dan 

didisplay pada showcase, serta menyortir buah-buahan 

dan sayur-sayuran di showcase. 
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4. Tingkat Pendidikan Karyawan 

Jumlah karyawan Giant Supermarket Pulosari menurut tingkat 

pendidikan adalah sebagai berikut : 

Tabel 4.2 
Jumlah karyawan Menurut Tingkat pendidikan Giant Supermarket Pulosari 

No  Tingkat Pendidikan Jumlah Karyawan 

1 
2 
3 

SMA 
D3  

Sarjana 

42 
- 
5 

             Jumlah 47 
 Sumber : Giant Supermarket Pulosari, 2010 

 

5. Sistem Penggajian 

Sistem penggajian yang diterapkan oleh Giant Supermarket Pulosari 

adalah pemberian gaji setiap akhir bulan kepada karyawan dan 

pemberian gaji belum termasuk bonus dan uang lembur. 

4.2 Hasil dan Pembahasan 

4.2.1 Visi dan Misi HERO Group 

Visi perusahaan adalah Menjadi peritel terkemuka di Indonesia 

dari segi penjualan dan jangka panjang penciptaan nilai stakeholder. 

Sedangkan misi perusahaan adalah sebagai berikut. 

1. Kami memiliki 5 merk toko (Hero Supermarket, Guardian, Starmart, 

Giant Hipermarket dan Giant Supermarket) yang dapat memuaskan 

semua segmen pelanggan dan kita akan mengembangkan di seluruh 

Indonesia, memberikan keuntungan dengan memperkuat penawaran 

masing-masing toko. 
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2. Kami meningkatkan dan memotivasi talenta lokal terbaik dalam 

perusahaan. 

3. Kami berusaha keras menjadi yang terbaik bagi pelanggan, lebih 

sederhana bagi karyawan dan murah bagi perusahaan. 

4. Kami sebagai PELOPOR ritel di Indonesia akan melanjutkan bekerja 

sama untuk tumbuh seiring dengan perkembangan negara kita, 

memajukan perusahaankita dan meningkatkan kesejahteraan para 

pemangku kepentingan. 

 

Berdasarkan jawaban dari key person, GIANT Supermarket 

Pulosari Malang merupakan salah satu unit bisnis dari HERO Group yang 

memfokuskan segmentasi pasar untuk kalangan menengah ke bawah. Oleh 

karena visi dan misi perusahaan mengikuti visi dan misi HERO Group 

seperti diatas. Namun untuk tujuan perusahaan, GIANT Supermarket 

Pulosari Malang memiliki tujuan jangka pendek yang harus dicapai seperti 

yang disampaikan oleh key person yaitu pencapaian target penjualan yang 

sudah ditetapkan setiap tahunnya harus terwujud. 

 

4.2.2 Analisis Lingkungan 

Sumber informasi (Key person) dalam analisis ini berasal dari 4 

(Empat) Store Manager Giant Supermarket Pulosari Malang sebagai 

pengambil kebijakan. Selain itu sumber informasi juga berasal dari 6 

(Enam) Staff  yang diambil dari masing-masing divisi dan beberapa 
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pelanggan guna mencocokkan kebenaran informasi yang sudah didapat 

dari para pengambil kebijakan tersebut. 

4.2.2.1 Analisis Lingkungan Internal 

A. Organisasi dan Kelembagaan 

Menurut key person, Organisasi dan kelembagaan merupakan bagian 

penting dalam analisis ini karena menyangkut sistem kerja. Sistem kerja 

dalam perusahaan ini meliputi pengambilan kebijakan-kebijakan strategis, 

maupun pendelegasian tugas dan tanggung jawab. Hal ini tentunya mampu 

dijadikan sebagai kekuatan jika perusahaan memiliki struktur yang kuat, 

serta pendelegasian tugas yang jelas, bahkan perencanaan jangka pendek 

maupun jangka panjang yang matang. Namun akan menjadi kelemahan jika 

struktur mengalami masalah, maupun rencana-rencana jangka pendek atau 

jangka panjang yang tidak memadai. 

B. Pemasaran 

Giant Supermarket Pulosari melakukan promosi melalui media 

elektronik, maupun media cetak (surat kabar dan brosur). Selain itu 

pelanggan-pelanggan loyal Giant Supermarket Pulosari sebelumnya juga 

menjadi sarana promosi. Key person juga menjelaskan penggunaan sarana 

promosi ini sangat penting dikarenakan semakin banyaknya pesaing dan 

semakin banyaknya sarana untuk memasarkan produk. 

C. Keuangan 

Pendapatan Giant Supermarket Pulosari berasal dari penjualan produk. 

Pendapatan Giant Supermarket Pulosari dipatok dengan omzet 2,5 Milyar 
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Rupiah per bulan. Berdasarkan jawaban key person, pencapaian target 

GIANT mencapai 80-90% setiap bulannya. Pengeluaran Giant Supermarket 

Pulosari terutama ditujukan untuk biaya-biaya operasional. Umumnya 

biaya-biaya ini meliputi biaya gaji, biaya pemeliharaan sarana, biaya 

penambahan alat, dan biaya pemasaran dan promosi. 

D. Operasional 

Mengingat Giant Supermarket Pulosari merupakan perusahaan yang 

bergerak di bidang retail maka proses produksi yang dilakukannya yaitu 

serangkaian kegiatan operasional atau melayani konsumen. Dalam hal ini 

key person menjelaskan bahwa Giant Supermarket Pulosari memberikan 

jasa pelayanan dan penyediaan produk berkualitas pada pelanggan. 

E. Sumber Daya Manusia 

Sumber daya manusia merupakan faktor penting dalam perusahaan 

karena sumber daya ini akan menciptakan suatu kinerja perusahaan. 

Terlebih lagi, perusahaan berkecimpung dalam bidang retail. Menurut key 

person Karyawan Giant Supermarket Pulosari diklasifikasikan menjadi 2, 

yaitu: 

a. Karyawan tetap, yaitu karyawan yang masa jabatannya ditetapkan 

tanpa batas waktu tertentu. Sistem penggajian ditentukan berdasarkan 

latar belakang pendidikan, pengalaman kerja, keahlian dan juga 

prestasi. Karyawan tetap juga mendapatkan tunjangan dan bonus. 

b. Karyawan tidak tetap, yaitu karyawan yang masa jabatannya 

ditentukan sampai batas waktu tertentu. Sistem penggajian karyawan 
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ini berdasarkan kontrak yang telah ditentukan bersama dengan 

perusahaan. Karyawan ini terikat dengan tata tertib yang tertera dalam 

perjanjian yang telah disepakati dengan pihak perusahaan. 

 

4.2.2.2 Analisis Lingkungan Eksternal 

Analisis lingkungan eksternal terdiri dari lingkungan makro dan 

lingkungan industri. Dengan menganalisis Lingkungan eksternal memberikan 

kesempatan besar bagi perusahaan untuk mampu bersaing dengan melihat 

peluang- peluang yang ada, dengan memperhatikan segala ancaman yang 

kemungkinan terjadi. 

4.2.2.2.1 Analisis Lingkungan Eksternal Jauh  

Jawaban key person untuk analisis ini adalah analisis ini dilakukan 

dengan pertimbangan bahwa suatu perusahaan tidak akan terlepas dari 

pengaruh lingkungan eksternalnya, meskipun itu adalah lingkungan eksternal 

jauh.  

Yang dimaksud dengan lingkungan jauh atau disebut juga lingkungan 

umum (general environment) mencakup elemen dalam masyarakat luas yang 

dapat mempengaruhi suatu industri dan perusahaan didalamnya, yaitu 

pengaruh terhadap peluang, ancaman, dan kendala bagi perusahaan. Dengan 

analisis lingkungan jauh maka perusahaan dapat menentukan kebijakan-

kebijakan strategis. Berikut penyajian analisis lingkungan eksternal jauh 

tersebut berdasarkan jawaban key person. 

  



75 

  

 

A. Ekonomi 

1. Pertumbuhan Ekonomi 

Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) tahun 2011 

meningkat sebesar 4,5 persen terhadap tahun 2010, terjadi pada semua 

sektor ekonomi, dengan  pertumbuhan tertinggi di sektor pengangkutan 

dan komunikasi 15,5 persen dan terendah di sektor perdagangan, hotel 

dan restoran sebesar 1,1 persen. Pertumbuhan PDB tanpa migas pada 

tahun 2009 mencapai 4,9 persen. Pada tahun 2009, sektor industri 

pengolahan memberikan kontribusi terbesar terhadap total perekonomian 

sebesar 26,4 persen diikuti sektor pertanian sebesar 15,3 persen dan 

sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar 13,4 persen. 

Gambar 4.1 
Laju Pertumbuhan PDB Tahun 2005-2009 (persen) 

 
 

 

 

 

 

 

 

   Sumber:Bps 

Pertumbuhan ekonomi tahun 2009 sebesar 4,5 persen, terjadi pada 

pengeluaran konsumsi pemerintah sebesar 15,7 persen, diikuti oleh 

pengeluaran konsumsi rumah tangga 4,9 persen, dan pembentukan 
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modal tetap bruto (PMTB) 3,3 persen. Sedangkan komponen ekspor 

tumbuh minus 9,7 persen dan impor minus 15,0 persen. 

Struktur perekonomian Indonesia secara spasial pada triwulan I-

2010 masih didominasi oleh kelompok provinsi di Pulau Jawa dan Pulau 

Sumatera. Kelompok provinsi di Pulau Jawa memberikan kontribusi 

terhadap Produk Domestik Bruto sebesar 57,8 persen, kemudian diikuti 

oleh Pulau Sumatra sebesar 23,6 persen, Pulau Kalimantan 9,5 persen, 

dan Pulau Sulawesi 4,4 persen, kelompok Bali dan Nusa Tenggara 2,8 

persen dan sisanya 1,9 persen di Maluku dan Papua. 

Gambar 4.2 
Peranan Wilayah/Pulau Dalam Pembentukan PDB Nasional Triwulan I-

2010 (persen) 
 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

Sumber : Bps 

Dibandingkan dengan triwulan sebelumnya (triwulan IV-2009), 

perekonomian Indonesia pada triwulan I-2010 tumbuh sebesar 1,9 
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persen atau lebih tinggi jika dibandingkan dengan pertumbuhan triwulan 

I-2009 yang mencapai 1,7 persen (q-to-q). 

Pada triwulan I-2010 secara q-to-q, pertumbuhan positif terjadi pada 

sector pertanian, sektor keuangan, real estat dan jasa perusahaan, sektor 

pengangkutan dan komunikasi, sektor jasa-jasa, dan sektor perdagangan, 

hotel dan restoran. 

Gambar 4.3 
Laju Pertumbuhan PDB Triwulan I-2009 s.d Triwulan  

I-2010 (persen) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sumber: Bps 
 

Pertumbuhan tertinggi dihasilkan oleh sektor pertanian sebesar 

18,1 persen, karena adanya musim panen tanaman padi pada 

triwulan I-2010. Secara y-on-y, semua sektor pada triwulan I-2010 

mengalami peningkatan. Sektor 
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perdagangan, hotel dan restoran tumbuh sebesar 9,3 persen dan 

merupakan sumber pertumbuhan terbesar (y-on-y) pada 

perekonomian Indonesia triwulan I-2010. 

2. Pendapatan Perkapita 

Dalam kurun waktu 2005-2009 PDB per kapita atas dasar harga 

berlaku terus mengalami peningkatan, yaitu pada tahun 2005 sebesar 

Rp12,7 juta (US$1.317,6), tahun 2006 sebesar Rp15,0 juta 

(US$1.662,5), tahun 2007 sebesar Rp17,5 juta (US$1.938,2), tahun 2008 

sebesar Rp21,7 juta (US$2.269,9), dan pada tahun 2009 mencapai 

Rp24,3 juta (US$2.590,1). 

Gambar 4.4 
PDB dan PNB per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku 

Tahun 2005-2009 (US$) 
 

 

 

 

 

 

 

      

     

 Sumber: Bps 
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3. Tingkat Inflasi 

Pada bulan Juni 2010 terjadi inflasi sebesar 0,97 persen dengan 

Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 119,86. Dari 66 kota, tercatat 63 

kota mengalami inflasi dan 3 kota mengalami deflasi. Inflasi tertinggi 

terjadi di Jambi 3,23 persen dengan IHK 123,18 dan terendah terjadi di 

Sorong 0,14 persen dengan IHK 138,14. Sedangkan deflasi tertinggi 

terjadi di Manado 1,07 persen dengan IHK 118,96 dan terendah di 

Kendari 0,06 persen dengan IHK 123,46 

 
Gambar 4.5 

Laju Inflasi bulan ke bulan, tahun kalender, dan Year-on year 
gabungan 66 kota, 2009-2010 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Bps 
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Menurut jenis pengeluaran rumah tangga, inflasi IHK atau inflasi 

umum (headline inflation) terjadi karena adanya kenaikan harga yang 

ditunjukkan oleh kenaikan indeks pada kelompok bahan makanan 3,20 

persen; makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau 0,41 persen; 

perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar 0,23 persen; sandang 0,93 

persen; kesehatan 0,06 persen; pendidikan, rekreasi dan olahraga 0,06 

persen; dan transpor, komunikasi & jasa keuangan 0,15 persen. 

Dari inflasi 0,97 persen, andil cabe merah 0,26 persen (peranan 

dalam inflasi 27 persen), beras 0,13 persen (peranan dalam inflasi 13 

persen), daging ayam ras dan bawang merah masing - masing 0,07 persen 

(peranan dalam inflasi 7 persen), cabe rawit, emas perhiasan dan tarip 

angkutan udara masing – masing 0,05 persen (peranan dalam inflasi 

masing – masing 5 persen), telur ayam ras dan nasi dengan lauk masing – 

masing 0,04 persen (peranan dalam inflasi masing – masing 4 persen), 

bahan bakar rumahtangga 0,02 persen (peranan dalam inflasi 2 persen). 

Sementara andil gula pasir -0,03 persen (peranan dalam inflasi - 3 persen). 

Pada Juni 2010 terjadi inflasi 0,97 persen lebih tinggi dibanding kondisi 

Juni 2009 yang mengalami inflasi 0,11 persen. Inflasi tahun kalender 2010 

sebesar 2,42 persen dan laju inflasi year-on-year (Juni 2010 terhadap Juni 

2009) sebesar 5,05 persen. Menurut karakteristik perubahan harga, inflasi 

bulan Juni 2010 sebesar 0,97 persen terjadi karena kenaikan indeks 

komponen inti (core) 0,34 persen, komponen yang harganya diatur 
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pemerintah (administered) 0,19 persen dan komponen bergejolak (volatile) 

3,70 persen. 

Inflasi IHK Juni 2010 sebesar 0,97 persen berasal dari andil 

komponen inti 0,22 persen (peranan dalam inflasi 23 persen), komponen 

bergejolak 0,71 persen (peranan dalam inflasi 73 persen), sementara 

barang/jasa yang harganya diatur pemerintah memberikan sumbangan 0,04 

persen (peranan dalam inflasi 4 persen). Inflasi komponen inti bulan Juni 

2010 sebesar 0,34 persen, tahun kalender 2010 sebesar 1,58 persen, dan 

year-on-year (Juni 2010 terhadap Juni 2009) sebesar 3,97 persen. 

Jawaban dari key person untuk pertumbuhan ekonomi adalah 

pertumbuhan ekonomi berkembang ke arah yang positif. Dengan 

meningkatnya pertumbuhan ekonomi, maka mampu memberikan 

peluang baru bagi perusahaan, antara lain: 

1. Dengan meningkatnya pendapatan maka daya beli masyarakat 

semakin tinggi.  

2. Perkembangan usaha yang bergerak di bidang retail yang semakin 

tinggi maka dapat memberikan kesempatan bagi perusahaan untuk 

memperluas daerah pemasaran. Selain memberikan peluang, 

peningkatan pertumbuhan ekonomi juga dapat memberikan 

ancaman bagi perusahaan, beberapa diantaranya: 

� Tingkat perdagangan yang semakin tinggi di pulau jawa 

memberikan kesempatan bagi pendatang baru yang 

bergerak dalam usaha jasa. 



82 

  

 

� Pertumbuhan ekonomi juga memberikan daya tarik bagi 

pihak asing untuk berinvestasi, dan ini merupakan ancaman 

tersendiri bagi perusahaan karena ke depannya harus 

mampu bersaing dengan pihak asing yang memiliki 

kemampuan yang tinggi. 

B. Sosial 

Berdasarkan jawaban dari key person Analisis sosial dilakukan 

karena perusahaan menyadari sebagai bagian dari lingkungan yang 

selalu menghadapi kondisi sosial budaya yang berbeda dan selalu 

berubah. Perbedaan dan perubahan yang terjadi tersebut akan 

mempengaruhi aktivitas perusahaan, pihak manajemen dituntut untuk 

selalu tanggap dan dapat mengambil keputusan dengan tepat. Selain itu 

tingkat pendidikan sangat mempengaruhi persepsi masyarakat. 

Kota Malang terkenal sebagai kota pendidikan dan pariwisata. 

Peningkatan pendidikan di Kota Malang cukup pesat . Semakin banyak 

jumlah sekolah di berbagai tingkatan tiap tahunnya menjadikan Kota 

Malang sebagai kota yang diminati masyarakat di luar kota untuk 

menyekolahkan anak-anaknya. Tidak hanya pendidikan, peningkatan 

pariwisata juga menjadi daya tarik tersendiri. Banyak dibukanya tempat-

tempat pariwisata membuat Kota Malang sebagai tujuan rekreasi. Hal ini 

tentu dapat menambah jumlah populasi di Kota Malang dan juga mampu 

dijadikan sebagai suatu peluang baru bagi perusahaan, diantaranya, 
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peningkatan jumlah konsumen dikarenakan jumlah populasi yang 

semakin bertambah. 

Di lain pihak juga dapat menimbulkan ancaman bagi perusahaan, 

yakni, tingkat mobilitas masyarakat yang cenderung tinggi, maka 

perusahaan dituntut untuk dapat dengan cepat menyesuaikan permintaan 

pasar. 

C. Teknologi 

Perkembangan teknologi di era globalisasi meningkat cukup pesat. 

Menurut key person teknologi merupakan faktor penting bagi 

perkembangan suatu perusahaan. Dengan adanya teknologi, maka dapat 

dimanfaatkan oleh perusahaan dalam menjalankan usahanya dalam 

rangka meningkatkan daya saing perusahaan.  

Dengan adanya perkembangan teknologi ini dapat mengarah pada 

biaya produksi yang semakin menurun, kualitas produk yang meningkat, 

pelayanan yang semakin cepat dan memuaskan. Tetapi ini membutuhkan 

investasi yang besar untuk itu perusahaan harus mengambil kebijakan 

pemilihan teknologi yang sesuai dengan kegiatan produksi atau jasa 

yang diberikan dan kemampuan yang dimiliki perusahaan. 

D. Politik 

Pemerintah membuat beberapa kebijakan dalam mengatur 

perkembangan dunia usaha di Indonesia. Pada dasarnya kebijakan yang 

dibuat oleh pemerintah adalah untuk mengatur pelaku bisnis dalam 

menjalankan usahanya agar tercipta suatu kondisi persaingan yang baik. 
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Tentunya perubahan-perubahan kebijakan pemerintah seperti penciptaan 

peraturan dan perundang-undangan dapat mempengaruhi kelangsungan 

usaha perusahaan secara keseluruhan. 

 

4.2.2.2.2 Analisis Lingkungan Industri 

A. Ancaman Pendatang Baru 

Menurut key person ancaman pendatang baru terjadi bila perusahaan 

baru dapat dengan mudah memasuki pasar. Untuk memasuki pasar retail 

memiliki hambatan yang tidak sedikit, dikarenakan dari segi biaya yang 

dibutuhkan cukup banyak, dari segi penggunaan teknologi pun bergantung 

pada kemampuan financial perusahaan sehingga hal ini merupakan 

ancaman bagi perusahaan karena kemungkinan pendatang baru berasal 

dari investor asing. Namun  ini merupakan ancaman yang serius karena 

untuk terjun dalam  usaha  retail diperlukan pengalaman dan loyalitas 

konsumen, selain itu dari segi biaya dan kemampuan financial yang 

dimiliki haruslah besar, sehingga bila sudah muncul pesaing baru, maka 

pesaing tersebut tentunya tidak main-main dalam usahanya merebut 

pangsa pasar perusahaan. Untuk itu perusahaan harus berjaga-jaga dan 

mengantisipasi segala kemungkinan yang terjadi  

B. Daya Tawar Menawar Pembeli 

Dalam hal ini key person menjawab bahwa semakin meningkatnya 

kebutuhan dari pembeli dapat memberikan peluang bagi perusahaan retail 

untuk memasarkan produknya. Terdapat beberapa kondisi yang 
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menjadikan kekuatan tawar-menawar pembeli meningkat, terutama 

mengenai jumlah produk subtitusi yang ditawarkan. Semakin banyaknya 

perusahaan retail yang ada akan memberikan pilihan seluas-luasnya bagi 

konsumen untuk memuaskan kebutuhannya.  

C. Intensitas Persaingan 

Menurut key person, Persaingan merupakan suatu hal yang harus 

dihadapi dalam dunia bisnis khususnya bisnis retail. Dengan banyaknya 

perusahaan retail khususnya yang berada di Malang maka semakin banyak  

yang melakukan berbagai upaya untuk dapat menarik minat masyarakat 

agar membeli di perusahaan retail mereka.. Usaha-usaha yang dilakukan 

misalnya dengan menawarkan harga, memberikan diskon dan penggunaan 

teknologi yang menunjang kualitas hasil produk. Beberapa perusahaan 

retail tersebut adalah Hypermart MATOS, Carrefour Blimbing, Giant 

Hypermarket MOG, Giant Supermarket Sawojajar, Alfamart, dan 

Indomart. 

D. Pemasok 

Setiap perusahaan selalu memiliki keterkaitan dengan pemasok 

operasional industrinya, tak terkecuali dalam industri retail. Pemasok 

dapat mempengaruhi Giant Supermarket Pulosari lewat kemampuan 

mereka untuk menaikkan harga atau pengurangan kualitas produk atau 

pelayanan. Pemasok yang terkait dengan Giant Supermarket Pulosari 

adalah pihak-pihak penyedia kebutuhan pelayanan jasa dan produk utama 

maupun jasa dan produk tambahan yang ditawarkan. Giant Supermarket 
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Pulosari dihadapkan lebih dari satu pilihan pemasok untuk memenuhi satu 

jenis kebutuhan saja. Kondisi tersebut menurut key person menunjukkan 

bahwa kekuatan tawar menawar pemasok bukanlah merupakan ancaman 

kelangsungan perusahaan.  

 

4.2.3 Analisis Data 

4.2.3.1 Analisis Matriks IFE 

Alat analisis ini digunakan untuk melihat kondisi internal perusahaan 

dalam menentukan faktor-faktor keunggulan strategis yang dimiliki oleh 

perusahaan. Setelah mengidentifikasi berbagai kekuatan dan kelemahan apa saja 

yang mampu mendukung serta menghambat kinerja perusahaan dalam mencapai 

tujuannya, maka langkah berikutnya adalah penyusunan profil kekuatan dan 

kelemahan yang terdapat dalam lingkungan internal perusahaan dengan 

menggunakan alat analisis matriks IFE. Melalui alat analisis ini, penentuan faktor 

internal yang dipilih berdasarkan kemungkinan pengaruh faktor-faktor tersebut 

terhadap posisi strategis potensial perusahaan atau yang disebut critical success 

factors. Selanjutnya menentukan bobot (weight) dan rating dari critical success 

factors dilanjutkan dengan mengalikan nilai bobot dengan ratingnya untuk 

mendapatkan skor tertimbang semua critical success factors. Bobot menunjukkan 

relative importance dari setiap faktor untuk berhasil atau membawa kesuksesan 

bagi perusahaan dalam industri. Sedangkan rating menunjukkan kondisi tiap-tiap 

critical success factors yang ada. Adapun langkah terakhir adalah menjumlahkan 
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skor total untuk mendapatkan total skor tertimbang. Sebelum melakukan analisa 

IFE, berikut ini akan dipaparkan kekuatan dan kelemahan perusahaan. 

1. Kekuatan 

a. Lokasi yang strategis 

Menurut key person, Supermarket Giant Pulosari terletak di lokasi yang 

mudah dijangkau baik menggunakan transportasi pribadi maupun 

transportasi umum. Lokasinya pun berdekatan dengan beberapa 

perumahan elit dan perkampungan serta perkantoran. Hal ini merupakan 

kekuatan bagi perusahaan. 

b. Produk yang beranekaragam dengan kualitas prima 

Menurut key person, produk dan  jasa yang ditawarkan oleh Supermarket 

Giant Pulosari diminati masyarakat, dikarenakan Supermarket Giant 

Pulosari selalu menawarkan produk yang berkualitas dan beranekaragam 

sehingga pelanggan memiliki banyak pilihan, serta pelayanan yang 

memuaskan. 

c. Citra yang baik di mata masyarakat 

Berpengalaman dalam bidangnya dan menawarkan produk yang memadai 

serta pelayanan yang memuaskan membuat Supermarket Giant Pulosari 

memiliki citra yang baik di mata masyarakat. Menurut key person citra 

GIANT Pulosari dapat dilihat dari tingkat loyalitas pelanggan dan semakin 

meningkatnya jumlah pembeli. 
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d. Penggunaan teknologi optimal 

Menurut key person, penggunaan teknologi secara optimal telah dilakukan 

oleh Supermarket Giant Pulosari. Dapat dilihat dari pemenuhan-

pemenuhan kebutuhan  Operasional yang terus bertambah. Beberapa 

diantaranya seperti Mesin Kasir dengan sistem operasi khusus, Chiller 

untuk tempat penyimpanan produk fresh. 

e. Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan cakap 

Menurut key person, karyawan Giant Supermarket Pulosari sebelum 

bekerja harus melalui masa training produk dan pelayanan terhadap 

pelanggan. Hubungan yang terbina antar karyawan di Supermarket Giant 

Pulosari sangat baik, kerjasama yang tercipta juga solid dikarenakan dalam 

bekerja mereka membuat lingkungan kerja senyaman mungkin dan 

membina rasa kekeluargaan yang tinggi. Tentunya hal tersebut menjadikan 

nilai lebih dan memotivasi karyawan dalam bekerja, sehingga kinerja pun 

terjaga. Evaluasi kerja juga dilakukan secara berkala. Dikarena pemimpin 

menyadari bahwa evaluasi ini berguna untuk peningkatan kualitas kinerja 

dari karyawan. Ketika kinerja meningkat tentunya akan membantu dalam 

kepuasan konsumen. Kepemimpinan yang demokratis menjadikan suasana 

kerja di Supermarket Giant Pulosari tanpa tekanan. Sehingga karyawan 

tidak merasa tertekan dalam melakukan pekerjaan, karena pemimpin 

memberikan kesempatan bagi karyawan untuk mengutarakan setiap 

pendapatnya sehingga membuat inovasi dapat tercipta. 
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f. Tingkat keamanan yang terjaga 

Menurut key person, kenyamanan pelanggan selain didasarkan pada 

pelayanan yang memuaskan dan produk yang berkualitas, juga ditunjang 

dengan keamanan yang ditawarkan baik di dalam maupun di luar 

Supermarket Giant Pulosari khususnya area parkir. 

2. Kelemahan 

a. Kuantitas SDM masih kurang 

Menurut key person, kuantitas sumber daya manusia di Supermarket Giant 

Pulosari masih dikatakan kurang karena dalam bisnis retail karyawan 

dituntut untuk melakukan berbagai macam aktivitas yang berhubungan 

dengan pelayanan terhadap pelanggan. Untuk memenuhi kriteria tersebut 

dibutuhkan jumlah  karyawan yang cukup banyak. Namun yang terjadi 

sebagian dari karyawan melakukan tugas rangkap dan terkadang meminta 

bantuan SPG produk untuk membantu. 

b. Job Deskripsi tidak dilaksanakan dengan semestinya 

Menurut key person, deskripsi kerja yang terlampir seringkali tidak sesuai 

dengan yang terjadi di lapangan. Karyawan Supermarket Giant Pulosari 

tidak hanya melakukan satu tugas saja, terkadang mereka juga melakukan 

tugas lain di luar tanggung jawabnya. Misalkan saja karyawan divisi fresh 

meat juga melayani pelanggan yang membeli produk fresh buah atau 

sebaliknya, hal ini dikarenakan jumlah SDM yang kurang memadai. 
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c. Prosedur seleksi dan recruitment  kurang jelas, dan terbuka 

Menurut key person, prosedur seleksi dan recruitment menjadi salah satu 

dari kelemahan perusahaan. Dikarenakan kurang jelas, kurang terbuka, 

maka sering sekali terjadi perekrutan karyawan yang tidak sesuai kriteria. 

d. Kurang dilakukan review terhadap sistem penggajian 

Menurut key person, pengadaan review penggajian selama ini hanya 

dilakukan bagi karyawan yang tidak tetap. Untuk karyawan yang tetap 

sistem penggajian tetap sama. Hal ini merupakan kelemahan dari 

Supermarket Giant Pulosari. 

e. Jenjang karir tidak terbuka luas 

Jenjang karir di Giant Supermarket Pulosari sangatlah minim. Menurut key 

person, promosi jabatan sangat jarang dilakukan, dan hanya bisa terjadi 

jika ada pembukaan toko baru. 

Berdasarkan uraian tentang kondisi kekuatan dan kelemahan selanjutnya 

disusun  Tabel 4.19 yang menggambarkan hasil analisis faktor internal Giant 

Supermarket Pulosari dengan menggunakan alat analisis Matriks IFE, dengan 

kriteria dari bobot dan rating yang diberikan sebagai berikut: 
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Tabel 4.1 
Matriks IFE Giant Supermarket Pulosari 

Faktor-faktor internal kunci Bobot Skor Nilai 

Kekuatan    

Lokasi yang strategis 0,16 4 0,64 

Produk yang beranekaragam dengan kualitas prima 0,15 4 0,60 

Citra yang baik di mata masyarakat 0,07 4 0,28 

Penggunaan teknologi optimal 0,07 3 0,21 

SDM yang berkualitas dan cakap 0,10 4 0,40 

Tingkat keamanan yang terjaga 0,10 4 0,40 

Kelemahan    

Kuantitas SDM masih kurang 0,06 3 0,18 

Job Deskripsi tidak dilaksanakan dengan semestinya 0,05 3 0,15 

Prosedur seleksi dan recruitment  kurang jelas dan 
terbuka 

0,04 2 0,08 

Kurang dilakukan review terhadap sistem penggajian 0,10 2 0,20 

Jenjang karir tidak terbuka luas 0,10 2 0,20 
 

Total 1,00  3,34 

                  Pembobotan dan pemberian skor bersifat subyektif dan diberikan 

berdasarkan seberapa besar pengaruhnya terhadap pencapaian tujuan perusahaan 

Pemberian skoring dilakukan melalui diskusi intensif bersama para pengambil 

kebijakan yaitu General Manager, Manager Fresh Section, Manager Grocery 

Section, dan Manager Administration Section. Total nilai akhir dari matriks IFE 

di atas adalah 3,34, yang berarti Giant Supermarket Pulosari berada di posisi kuat. 

Sumber: Data diolah 

Bobot : 0,00 – 0,05 = Tidak berpengaruh  Rating :1 = Sangat buruk 
   >0,05 – 0,10 = Kurang berpengaruh   2 = Buruk 
   >0,10 – 0,15 = Cukup                 3 = Baik 
   >0,15 – 0,20 = Berpengaruh     4 = Sangat baik 

  >0,20  = Sangat berpengaruh 

 



92 

  

 

Hal ini berarti Giant Supermarket Pulosari mampu mengatasi kelemahan dengan 

mengoptimalkan kekuatan yang dimiliki. 

4.2.3.2 Analisis Matriks EFE 

Tahapan dalam analisis EFE pada dasarnya adalah sama dengan tahapan 

pada analisa IFE. Melalui alat analisis ini, penentuan faktor eksternal yang dipilih 

berdasarkan kemungkinan pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap posisi 

strategis potensial perusahaan atau yang disebut critical success factors. 

Selanjutnya menentukan bobot (weight) dan rating dari critical success factors 

dilanjutkan dengan mengalikan nilai bobot dengan ratingnya untuk mendapatkan 

skor tertimbang semua critical success factors. Bobot menunjukkan relative 

importance dari setiap faktor untuk berhasil atau membawa kesuksesan bagi 

perusahaan dalam industri. Sedangkan rating menunjukkan kondisi tiap-tiap 

critical success factors yang ada. Pembobotan dalam analisa ini didasarkan pada 

relative importance tiap-tiap faktor untuk berhasil dalam industri yang dimasuki 

perusahaan. Sedangkan pemberian skala rating didasarkan atas kondisi masing-

masing critical success factors yang ada. Adapun langkah terakhir adalah 

menjumlahkan skor total untuk mendapatkan total skor tertimbang. Namun 

sebelum dilakukan analisis EFE, berikut ini disajikan peluang dan ancaman yang 

dihadapi perusahaan  

1. Peluang 

a. Peningkatan pendapatan masyarakat 

Secara umum kestabilan makro ekonomi sampai dengan tahun 2010 masih 

tetap terjaga meskipun tekanan terhadap nilai tukar dan inflasi cenderung 
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meningkat. PDB pada perekonomian Indonesia pada triwulan I-2010 

tumbuh sebesar 1,9 persen atau lebih tinggi jika dibandingkan dengan 

pertumbuhan triwulan I-2009 yang mencapai 1,7 persen (q-to-q). 

Pertumbuhan tersebut dicapai dengan pola ekspansi yang lebih berimbang, 

peran investasi yang semakin meningkat. Tentunya ini merupakan peluang 

bagi perusahaan. 

b. Kemajuan teknologi 

Perkembangan teknologi terus berlanjut, hal ini tentunya menjadi peluang 

yang harus dimanfaatkan oleh Giant Supermarket Pulosari. Kemajuan 

inilah yang membuat Giant Supermarket Pulosari berinvesatasi melalui 

pembelian alat-alat elektronik yang menunjang pelayanan. Peningkatan 

pelayanan mampu mewujudkan suatu penjualan yang tinggi dan 

berdampak pada loyalitas pelanggan. Selain itu menurut key person 

perkembangan teknologi akan  membantu perusahaan untuk bisa 

beroperasi secara efektif dan efisien.  

c. Loyalitas Konsumen 

Hubungan dengan konsumen selama ini ditentukan oleh pelayanan yang 

diberikan. Menurut key person, rata-rata pelanggan di Giant Supermarket 

Pulosari adalah pelanggan-pelanggan yang puas atas jasa yang telah 

digunakan sehingga menjadikan pelanggan tersebut menjadi loyal 

terhadap Giant Supermarket Pulosari. 
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d. Hubungan dengan pemasok yang baik 

Menurut key person Giant Supermarket Pulosari memiliki hubungan yang 

baik dengan berbagai pemasok. Hubungan dengan pemasok yang baik 

merupakan salah satu peluang bagi Giant Supermarket Pulosari. 

Dikarenakan dengan hubungan ini, segala kebutuhan operasional mampu 

dipenuhi dengan prinsip saling percaya.   

e. Perkembangan usaha yang tinggi 

Perkembangan usaha di bidang retail yang semakin tinggi maka akan 

memberikan kesempatan bagi perusahaan untuk memperluas daerah 

pemasaran. Menurut key person,  hal ini ditandai dengan semakin 

banyaknya perusahaan retail yang bermunculan. 

f. Peningkatan Populasi penduduk 

berdasarkan jawaban dari key person, peningkatan populasi penduduk 

tentunya menjadikan Giant Supermarket Pulosari memiliki begitu banyak 

segmentasi pasar. Diharapkan dengan segmentasi ini didapatkan suatu 

peluang baru. 

2. Ancaman 

a. Ketatnya persaingan dalam usaha retail 

Menurut key person persaingan retail di kota Malang cukup pesat. 

Dikarenakan pola penggunaan jasa ini juga meningkat. Persaingan terjadi 

baik dalam penggunaan teknologi, kualitas produk yg ditawarkan, 

pelayanan yang diberikan, harga, dan pengalaman dalam bidang ini. 
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b. Kekuatan tawar menawar pembeli 

Semakin banyaknya jumlah pesaing yang ada maka pembeli memiliki 

kekuatan untuk melakukan penawaran. Menurut key person hal ini 

dikarenakan pembeli menemukan begitu banyak pilihan retail yang ada. 

Hal ini tentunya merupakan ancaman bagi perusahaan 

c. Pendatang baru 

Menurut key person untuk memasuki pasar retail memiliki hambatan yang 

tidak sedikit, dikarenakan dari segi biaya yang dibutuhkan cukup banyak, 

dari segi penggunaan teknologi pun bergantung pada kemampuan finansial 

perusahaan sehingga hal ini merupakan ancaman bagi perusahaan karena 

kemungkinan pendatang baru berasal dari investor asing. Dan hal ini 

merupakan ancaman yang serius karena untuk terjun dalam  usaha  retail 

diperlukan pengalaman dan loyalitas konsumen, selain itu dari segi biaya 

dan kemampuan financial yang dimiliki haruslah besar, sehingga bila 

sudah muncul pesaing baru, maka pesaing tersebut tentunya tidak main-

main dalam usahanya merebut pangsa pasar perusahaan. Bahkan tidak 

jarang diantara mereka menawarkan harga yang lebih murah untuk 

menarik pembeli. Untuk itu perusahaan harus berjaga-jaga dan 

mengantisipasi segala kemungkinan yang terjadi. Ditambah lagi 

munculnya cabang-cabang Giant yang lain di Malang. Tentunya hal ini 

juga merupakan ancaman bagi Giant Supermarket Pulosari. 
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d. Pertumbuhan Ekonomi 

Menurut key person pertumbuhan ekonomi yang tinggi di Kota Malang 

tentunya mampu memberikan peluang bagi perusahaan. Namun hal ini 

juga dapat menjadi ancaman dikarenakan dapat menjadi daya tarik bagi 

pihak asing untuk berinvestasi sehingga nantinya perusahaan harus mampu 

bersaing dengan pihak asing. 

e. Perubahan kebijakan pemerintah 

Menurut key person pada dasarnya kebijakan yang dibuat oleh pemerintah 

adalah untuk mengatur pelaku bisnis dalam menjalankan usahanya agar 

tercipta suatu kondisi persaingan yang baik. Tentunya perubahan-

perubahan kebijakan pemerintah seperti penciptaan peraturan dan 

perundang-undangan akan mempengaruhi kelangsungan usaha perusahaan 

secara keseluruhan. 

Berdasarkan uraian tentang kondisi peluang dan ancaman 

selanjutnya disusun Tabel 4.18 yang menggambarkan hasil analisis faktor 

eksternal Giant Supermarket Pulosari dengan menggunakan alat analisis 

Matriks EFE, sebagai berikut: 
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Tabel 4.2 
Matriks EFE Giant Supermarket Pulosari 

Faktor-faktor eksternal kunci Bobot Skor Nilai 

Peluang    

Peningkatan pendapatan masyarakat 0,11 3 0,33 

Kemajuan teknologi 0,05 2 0,10 

Loyalitas Konsumen 0,14 4 0,56 

Hubungan dengan pemasok yang baik 0,12 4 0,48 

Perkembangan usaha yang tinggi 0,15 4 0,60 

Peningkatan Populasi penduduk 0,10 4 0,40 

Ancaman    

Ketatnya persaingan dalam usaha retail 0,05 3 0,15 

Kekuatan tawar menawar pembeli 0,06 2 0,12 

Pendatang baru 0,14 3 0,42 

Pertumbuhan ekonomi 0,04 3 0,12 

Perubahan kebijakan pemerintah 0,04 2 0,08 

Total 1,00  3,36 

 

 

Pembobotan dan pemberian skor bersifat subyektif yang diberikan berdasarkan 

seberapa besar pengaruh masing-masing faktor terhadap pencapaian tujuan 

perusahaan serta berdasarkan hasil diskusi dengan key person. Total nilai akhir 

dari matriks EFE di atas adalah sebesar 3,36 yang berarti posisi Giant 

Supermarket Pulosari berada di atas rata-rata industri. Hal ini berarti Giant 

Keterangan: 

Bobot : 0,00 – 0,05 = Tidak berpengaruh  Rating :1 = Sangat buruk 
   >0,05 – 0,10 = Kurang berpengaruh   2 = Buruk 
   >0,10 – 0,15 = Cukup                   3 = Baik 
   >0,15 – 0,20 = Berpengaruh     4 = Sangat baik 
   >0,20  = Sangat berpengaruh 
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Supermarket Pulosari masih mampu memanfaatkan peluang yang ada dan dapat 

menetralisir ancaman yang mungkin terjadi. 

4.2.3.3 Analisis Matrik SWOT (Strength Weakness Opportunity Threats) 

 Dari analisis faktor internal dan eksternal yang telah dilakukan maka akan 

ditemukan beberapa kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang dihadapi 

perusahaan. Oleh karena itu diperlukan suatu analisis untuk mengkombinasikan 

hal tersebut guna mendapatkan suatu strategi yang tepat bagi perusahaan. Salah 

satu dari analisis itu ialah analisis SWOT (Strength Weakness Opportunity 

Threats). Analisis ini menganalisa mengenai kekuatan (strength), kelemahan 

(weakness), peluang (opportunity) dan ancaman (threats) yang ada pada 

perusahaan. Dalam analisis ini digunakan matrik SWOT yang menggambarkan 

secara jelas bagaimana peluang dan ancaman ekternal yang dihadapi perusahaan 

dapat disesuaikan dengan kekuatan dan kelemahan perusahaan. Supermarket 

Giant Pulosari dari hasil pembobotan dan pemberian skor berdasarkan IFE 

ditemukan hasil bahwa perusahaan memiliki kekuatan dengan nilai 0,65  dan 

kelemahan 0,35 dalam hal ini ditemukan bahwa perusahaan memiliki  kekuatan 

yang lebih besar dari pada kelemahan. Sedangkan dari EFE ditemukan bahwa 

Peluang memiliki nilai peluang sebesar 0,67, dan ancaman sebesar 0,33. Sehingga 

dalam hal ini Supermarket Giant Pulosari memiliki peluang yang cukup besar. 

Untuk itu perlu dilakukan analisis SWOT demi menemukan strategi yang tepat 

bagi perusahaan. Berikut adalah analisis SWOT Giant Supermarket Pulosari. 
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Tabel 4.3 Matriks SWOT 

FAKTOR-FAKTOR 

 

            INTERNAL (IFAS)  
 
 
 
 
 
 
 

FAKTOR-FAKTOR 

 

EKSTERNAL (EFAS) 

 

STRENGTHS (S) 

1. Lokasi yang strategis 
2. Produk yang beraneka 

ragam dengan kualitas 
prima 

3. Citra yang baik di mata 
masyarakat 

4. Penggunaan teknologi 
optimal 

5. SDM yang berkualitas 
dan cakap 

6. Tingkat keamanan yang 
terjaga 

WEAKNESSES (W) 
1. Kuantitas SDM masih 

kurang 
2. Job deskripsi tidak 

dilaksanakan dengan 
semestinya 

3. Prosedur seleksi dan 
recruitment  kurang 
jelas dan terbuka 

4. Kurang dilakukan 
review terhadap sistem 
penggajian 

5. Jenjang karir tidak 
terbuka luas 

OPPORTUNITY (O) 
1. Peningkatan pendapatan 

masyarakat 
2. Kemajuan teknologi 
3. Loyalitas Konsumen 
4. Hubungan dengan 

pemasok yang baik 
5. Perkembangan usaha 

yang tinggi 
6. Peningkatan Populasi 

penduduk 
 

Strategi SO 

 
1. Strategi Intensif 

 
2. Strategi Terintegrasi  

Strategi WO 

 
1. Melakukan  rekayasa 

ulang 
 

2. Melakukan 
restrukturisasi  

TREATHS (T) 
1. Ketatnya persaingan 

dalam usaha retail 
2. Kekuatan tawar 

menawar pembeli 
3. Pendatang baru 
4. Pertumbuhan ekonomi 
5. Perubahan kebijakan 

pemerintah 

 

Strategi ST 

 
1. Memaksa pesaing 

menjadi pengikut 
 

2. Memonitor secara dekat 
perkembangan ekonomi 
untuk memprediksi 
masa depan. 

Strategi WT 
 

1. Menambah sumber daya 
dan kapabilitas 
kompetitif 
 

2. Memperkenalkan 
produk yang lebih baik 
sebagai respons 
terhadap  penawaran 
baru dari pesaing. 
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Dengan melihat matrik SWOT di atas, dapat diketahui strategi-strategi yang 

fisibel dan dapat diterapkan oleh perusahaan diantara strategi SO, WO, ST, dan 

WT. Alternatif-alternatif strategi tersebut adalah: 

1. Strategi SO 

• Strategi Intensif 

• Strategi Terintegrasi 

2. Strategi WO 

• Melakukan  rekayasa ulang 

• Melakukan restrukturisasi 

3. Strategi ST 

• Memaksa pesaing menjadi pengikut 

• Memonitor secara dekat perkembangan tekhnologi untuk memprediksi masa 

depan. 

4. Strategi WT 

• Menambah sumber daya dan kapabilitas kompetitif 

• Memperkenalkan produk yang lebih baik sebagai respons terhadap  

penawaran baru dari pesaing 

 

 Dari berbagai macam pilihan strategi hasil dari analisi SWOT maka 

perusahaan dapat memilih salah satu diantara strategi-strategi tersebut. Namun 

melihat kondisi perusahaan sebaiknya perusahaan melakukan strategi SO 

(Strength Opportunity) dengan Strategi Intensif yaitu mengintensifkan pemasaran 

kepada konsumen dan Strategi Terintegrasi yaitu mempertahankan serta 

meningkatkan kerjasama dengan pemasok. Karena kondisi perusahaan berada 

pada kekuatan yang kuat dan peluang yang kuat. 
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4.2.3.4 Analisis IE (Internal Ekternal) 

Dengan menggunakan hasil evaluasi dari matrik EFE (tabel 4.18) dan IFE 

(tabel 4.19), akan dapat diketahui matriks IE (Internal-eksternal). Sumbu 

horizontal matriks IE adalah IFE Total Score sebesar 3,34 sedangkan sumbu 

vertikalnya adalah EFE Total Score sebesar 3,36 maka posisi perusahaan adalah: 

Tabel 4.4 Matrik Internal Eksternal 

                                                 Total Rata-rata Tertimbang IFE 

                                                  Kuat                   Rata-rata                   Lemah 

 3.0 2.0 1.0 

                   
                        Tinggi  

3.0 
 
 
 
Sedang 

Total Rata – rata 
Tertimbang EFE 

                             2.0 
                      Rendah 

     1.0 
 

Dengan mengamati matriks IE tersebut, dapat diambil kesimpulan tentang 

posisi perusahaan. Dari matriks di atas posisi perusahaan adalah di sel I. Sel I 

berada satu kelompok dengan sel II dan IV. Karena berada pada sel I maka dapat 

digambarkan sebagai Growth dan Build. Sedangkan alternatif strategi yang cocok 

bagi Giant Supermarket Pulosari karena berada pada sel I adalah Strategi Intensif 

seperti Market Penetration, Market Development, dan Produk Development dan 

I     3,34 

 

 

3,36 

II III 

IV 

 

 

 

V VI 

VII 

 

 

 

VIII IX 
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Strategi Integrasi seperti Backward Integration, Forward Integration, dan 

Horizontal Integration.  

 

4.2.3.5 Matriks QSPM (Quantitative Strategic Planning Matrix) 

Dari hasil kerja pada tahap II (matching stage) yang menggunakan Matrik 

SWOT dihasilkan beberapa alternatif strategi untuk strategi Strength Opportunity 

(SO). Alternatif strategi yang umum dipakai adalah Strategi Intensif dan Strategi 

Integrasi. 

Melalui QSPM, kedua alternatif tersebut akan dievaluasi untuk 

menentukan strategi yang paling baik untuk perusahaan. Strategi dengan jumlah 

nilai Total Attractiveness Score (TAS) tertinggi kemudian dipilih menjadi strategi 

perusahaan. Nilai TAS terbesar menunjukkan bahwa alternatif strategi tersebut 

menjadi strategi yang paling menarik. 
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Tabel 4.5 
Matrik QSPM Giant Supermarket Pulosari 

 

 

 

Faktor Sukses 

 

 

Bobot 

Alternatif Strategi 

Strategi 
Intensif 

Strategi 
Integrasi 

AS TAS AS TAS 

Kekuatan 

1. Lokasi yang strategis 
2. Produk yang beranekaragam 

dengan kualitas prima 
3. Citra yang baik di mata 

masyarakat 
4. Penggunaan teknologi optimal 
5. SDM yang berkualitas dan cakap 
6. Tingkat keamanan yang terjaga 
 

Kelemahan 

1. Kuantitas SDM masih kurang 
2. Job deskripsi tidak dilaksanakan 

dengan semestinya 
3. Prosedur seleksi dan recruitment  

kurang jelas dan terbuka 
4. Kurang dilakukan review terhadap 

sistem penggajian 
5. Jenjang karir tidak terbuka luas 

 

Peluang 

1. Peningkatan pendapatan 
masyarakat 

2. Kemajuan teknologi 
3. Loyalitas Konsumen 
4. Hubungan dengan pemasok yang 

baik 
5. Perkembangan usaha yang tinggi 
6. Peningkatan Populasi penduduk 

 

Ancaman 

1. Ketatnya persaingan dalam usaha 
retail 

2. Kekuatan tawar menawar pembeli 
3. Pendatang baru 
4. Pertumbuhan ekonomi 
5. Perubahan kebijakan pemerintah 

 
0,16 
 

0,15 
 

0,07 
0,07 
0,10 
0,10 
 
 

0,06 
 

0,05 
 

0,04 
 

0,10 
0,10 
1,00 
 
 

0,11 
0,05 
0,14 
 

0,12 
0,15 
0,10 
 
 
 

0,05 
0,06 
0,14 
0,04 
0,04 

 
4 
 
4 
 
3 
3 
3 
3 
 
 
3 
 
- 
 
- 
 
- 
2 
 
 
 
4 
4 
4 
 
3 
3 
4 
 
 
 
4 
3 
2 
- 
2 

 
0,64 
 

0,60 
 

0,21 
0,21 
0,30 
0,30 
 
 

0,16 
 
- 
 
- 
 
- 

0,20 
 
 
 

0,44 
0,20 
0,56 
 

0,36 
0,45 
0,40 
 
 
 

0,20 
0,18 
0,28 
- 

0,08 

 
- 
 
3 
 
- 
3 
- 
3 
 
 
3 
 
2 
 
2 
 
- 
4 
 
 
 
3 
- 
3 
 
- 
4 
4 
 
 
 
4 
- 
2 
1 
2 

 
- 
 

0,45 
 
- 

0,21 
- 

0,30 
 
 

0,18 
 

0,10 
 

0,08 
 
- 

0,40 
 
 
 

0,33 
- 

0,42 
 
- 

0,60 
0,40 
 
 
 

0,20 
- 

0,28 
0,04 
0,08 

Total 1,00  5,77  4,07 
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*AS = Attractive Score 

  TAS = Total Attractive Score 

 

Penjelasan  matriks QSPM: 

1. Faktor kunci dalam matriks QSPM merupakan turunan dari faktor-

faktor lingkungan eksternal dan internal yang mungkin mempengaruhi 

pemilihan strategi. 

2. Bobot diperoleh dengan analisis kualitatif terhadap faktor kunci 

eksternal maupun internal dengan melakukan pengamatan langsung dan 

analisis matriks sebelumnya. 

3. Nilai daya tarik (AS) diperoleh dengan mempertimbangakan pengaruh 

yang akan diberikan oleh faktor kunci esternal maupun internal 

terhadap alternative strategi yang ditawarkan. 

4. Alternatif strategi yang memiliki total TAS tertinggi akan 

direkomendasikan sebagai strategi yang dipilih. 

 

Berdasarkan hasil QSPM, diperoleh strategi alternatif dengan Total 

Attractiveness Score (TAS) masing-masing : 

Strategi Intensif   = 5,77 

Strategi Integrasi   = 4,07 

Jadi, dapat diketahui bahwa hendaknya Giant Supermarket Pulosari lebih 

memprioritaskan strategi ke depan dengan menggunakan Strategi Intensif.  
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Strategi Intensif dapat dilakukan dengan beberapa cara, antara lain: 

1. Market Penetration adalah strategi yang mengusahakan peningkatan pasar 

untuk produk atau jasa yang ada di paar saat ini melalui upaya-upaya 

pemasaran yang lebih besar. 

2. Market Development meliputi pengenalan  produk atau jasa yang ada  saat 

ini ke wilayah- wilah geografis yang baru.  

3. Produk Development adalah sebuah strategi yang mengupayakan 

peningkatan penjualan dengan cara memperbaiki atau memodifikasi 

produk atau jasa yang ada saat ini. 

Perusahaan harus selalu berusaha membangun pasar yang ada, dan 

cenderung bersifat agresif. Pertumbuhan dan pembangunan ekonomi untuk 

menciptakan pasar baru telah dilakukan.  

 


