
 
 

 
 

PERUMUSAN STRATEGI BISNIS PADA MY GREEN 

LAUNDRY MALANG 

 

Disusun Oleh: 

HENDRY KHOESWANDY KHO 

NIM. 145020207111048 

 

SKRIPSI 

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Meraih Derajat 

Sarjana Ekonomi 

 

 

 

 

BIDANG MANAJEMEN STRATEGI 

JURUSAN MANAJEMEN 

  

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS 

UNIVERSITAS BRAWIJAYA 

2018



 
 

 
 

 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

  



 
 

 
 

 

 

 



i 

 

KATA PENGANTAR 

 

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah 

memberikan kemampuan untuk menyusun skripsi ini dengan judul: Perumusan 

Strategi Bisnis pada My Green Laundry Malang 

Tujuan penyusunan skripsi ini adalah sebagai syarat mendapatkan gelar 

sarjana sekaligus sebagai proses pembelajaran dalam menulis suatu karya ilmiah. 

Saya menyadari bahwa penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik 

disebabkan dukungan dari banyak pihak. Untuk itu saya merasa berkewajiban 

menyampaikan rasa terima kasih kepada: 

1. Ibu Dr. Sumiati, SE, M.Si. selaku Ketua Jurusan Manajemen Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya 

2. Ibu Dr. Siti Aisjah, SE., MS. CSRS., CFP. Selaku Ketua Program Studi 

S1 Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya 

3. Bapak Ainur Rofiq SKom., SE., MM., Ph.D. selaku Pembimbing 

4. Ibu Dr. Rofiaty, SE, MM. selaku Dosen Penguji 1 

5. Ibu Dr. Mintarti Rahayu, SE., MS. CSRS. selaku Dosen Penguji 2 

6. Bapak Lesmana Tarno selaku Owner My Green Laundry Malang 

7. Kedua orang tua saya, adik, dan keluarga saya 

8. Teman - teman khususnya Danang, Zelina, Elfa, Adi, Bachtiar, Clarissa, 

Ovi, Tya 

9. Teman-teman kelas BG semester 1 beserta teman-teman Manajemen 

2014 

10. Serta teman-teman dan pihak lain yang tidak dapat saya sebutkan satu 

persatu, namun telah memberikan banyak dukungan atas penyelesaian 

skripsi ini. 

11. Utama dan yang terakhir kepada Sang Pencipta Tuhan Yang Maha Esa, 

atas anugerahnya dalam setiap perjalananku, semua berkah yang 

diberikanNya, petunjukNya dalam setiap kegagalan melaksanakan 

pekerjaan, dan semua bantuanNya di setiap perjalanan. 

 

 

 



 
 

ii 

 

Akhir kata pengantar ini, saya berharap semoga skripsi ini dapat 

dimanfaatkan bagi banyak pihak. Amin. 

 

 

 

Malang, 26 Maret 2018 

 

 

 

                                                                                       Penulis   

 



 
 

iii 

 

DAFTAR ISI 

 

KATA PENGANTAR ............................................................................................ i 

DAFTAR ISI ......................................................................................................... iii 

DAFTAR TABEL................................................................................................ vii 

DAFTAR GAMBAR .......................................................................................... viii 

DAFTAR LAMPIRAN.........................................................................................ix 

ABSTRAK ............................................................................................................. x 

ABSTRACT .......................................................................................................... xi 

BAB I          :  PENDAHULUAN   

                     1.1. Latar Belakang......................................................................... 1 

                     1.2.Rumusan Masalah .................................................................... 7 

                     1.3.Tujuan Penelitian ...................................................................... 7 

                     1.4. Manfaat Penelitian ................................................................... 8 

BAB II         :  LANDASAN TEORI    

                     2.1. Penelitian Terdahulu ................................................................ 9 

                     2.2. Manajemen Strategi ............................................................... 15 

                        2.2.1. Pengertian Manajemen .......................................... 15 

                        2.2.2. Definisi Strategi ..................................................... 15 

                        2.2.3. Konsep Manajemen Strategi .................................. 18 

                        2.2.4. Proses Manajemen Strategi ................................... 21 

                        2.2.5. Model Manajemen Strategis .................................. 22 

                     2.3. Penetapan Visi, Misi dan Tujuan........................................... 24 

                        2.3.1. Visi......................................................................... 24 

                        2.3.2. Misi ........................................................................ 24 

                        2.3.3. Tujuan .................................................................... 25 

                     2.4. Analisis Lingkungan .............................................................. 26 

                        2.4.1. Analisis Lingkungan Eksternal .............................. 27 

                                          2.4.1.1. Lingkungan Makro (Lingkungan Umum).......27 

                                          2.4.1.2. Lingkungan Mikro..........................................31 



 
 

iv 

 

                                                       2.4.1.2.1. Persaingan Diantara Perusahaan yang 

Ada.................................................32 

                                                       2.4.1.2.2. Ancaman Masuknya Pesaing 

Baru................................................34 

                                                       2.4.1.2.3. Ancaman dari Produk 

Pengganti........................................35 

                                                       2.4.1.2.4. Kekuatan Tawar Menawar 

Pemasok.........................................36 

                                                       2.4.1.2.5. Kekuatan Tawar Menawar 

Konsumen......................................37 

                        2.4.2. Analisis Lingkungan Internal ................................ 38 

                     2.5. Klasifikasi Strategi ................................................................ 38 

                     2.6. Penetapan Strategi ................................................................. 41 

                        2.6.1. Tahap Masukan...................................................... 42 

2.6.1.1. Analisis Terhadap Matriks EFE (External  

Factor Evaluation).................................................42 

2.6.1.2. Analisis Terhadap Matriks IFE (Internal 

Factor Evaluation).................................................44 

                        2.6.2. Tahap Pencocokan ................................................. 47 

2.6.2.1. Analisis Terhadap Matriks Internal-

Eksternal.................................................................47 

                        2.6.3. Tahap Keputusan ................................................... 49 

                     2.7. Jasa ........................................................................................ 49 

                        2.7.1. Pengertian Jasa ...................................................... 49 

                        2.7.2. Karakteristik Jasa ................................................... 50 

                        2.7.3. Jenis-jenis Jasa ....................................................... 51 

                        2.7.4. Kualitas Jasa (Service Quality) .............................. 52 

                     2.8. Variabel Kualitas Pelayanan.................................................. 53 

                     2.9.Kerangka Pemikiran ............................................................... 56 

BAB III        :  METODE PENELITIAN   

                     3.1. Jenis Penelitian ...................................................................... 57 

                     3.2. Objek dan Ruang Lingkup Penelitian.................................... 58 

                         3.2.1. Objek Penelitian ................................................... 58 



 
 

v 

 

                         3.2.2. Ruang Lingkup Penelitian .................................... 58 

                     3.3. Informan Penelitian ............................................................... 58 

                     3.4. Jenis dan Sumber Data .......................................................... 60 

                     3.5. Teknik Pengumpulan Data .................................................... 61 

                     3.6. Teknik Analisis Data ............................................................. 62 

                         3.6.1. Matriks IFE (Internal Factor Evaluation) ............ 63 

                         3.6.2. Matriks EFE (External Factor Evaluation) .......... 65 

                         3.6.3. Matriks SWOT ..................................................... 67 

                         3.6.4.  Matriks Internal-Eksternal (IE) ........................... 68 

                   3.6.5.  Analisis QSPM (Quantitative Strategic Planning                                                                                                                                                     

Matrix)................................................................... 69 

BAB IV              :  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN    

                            4.1. Gambaran Umum Objek Penelitian................................ 72 

                         4.1.1. Struktur organisasi Perusahaan ............................. 72 

                         4.1.2. Tujuan Perusahaan ................................................ 74 

                         4.1.3. Produksi dan Layanan .......................................... 75 

                         4.1.4. Jam Kerja dan Sistem Pengupahan Karyawan ..... 77 

                             4.2. Pengumpulan Data......................................................... 78 

                         4.2.1. Data Pendapatan Perusahaan ................................ 78 

                         4.2.2. Analisis Lingkungan Internal Perusahaan ............ 79 

                         4.2.3. Analisis Lingkungan Eksternal Perusahaan ......... 86 

                                                 4.2.3.1. Lingkungan Makro...................................86 

                                                 4.2.3.2. Lingkungan Mikro...................................90 

                             4.3. Pengolahan Data .......................................................... 101 

                         4.3.1. Tahap Masukan dalam Perumusan Strategi........ 101 

                                                 4.3.1.1. Analisis IFE............................................101 

                                                              4.3.1.1.1. Kekuatan................................102 

                                                              4.3.1.1.2. Kelemahan..............................104 

                                                 4.3.1.2. Analisis EFE...........................................107 

                                                              4.3.1.2.1. Peluang...................................107 

                                                              4.3.1.2.2. Ancaman................................109 

                          4.3.2. Tahap Pencocokan dalam Perumusan Strategi .. 111 



 
 

vi 

 

                                    4.3.2.1. Matriks SWOT ..................................... 111 

                                    4.3.2.2. Matriks Internal-Eksternal (IE) ............ 113 

                                    4.3.3. Tahap Keputusan dalam Perumusan Strategi .... 115 

BAB V                  :   PENUTUP     

                                   5.1. Kesimpulan ............................................................... 118 

                                    5.2. Saran ......................................................................... 120 

DAFTAR PUSTAKA ........................................................................................ 121 

LAMPIRAN ....................................................................................................... 125 

 

  



 
 

vii 

 

DAFTAR TABEL 
 

No.    Judul Tabel          Hal. 

Tabel 2.1. Matriks Penelitian Terdahulu................................................................12 

Tabel 2.2. Matriks External Factor Evaluation.....................................................44 

Tabel 2.3. Matriks Internal Factor Evaluation......................................................46 

Tabel 3.1. Matriks Evaluasi Faktor Internal..................................……...……......64 

Tabel 3.2. Matriks Evaluasi Faktor Eksternal........................................................66 

Tabel 3.3. Bentuk Matriks Analisis SWOT...........................................................68 

Tabel 3.4. Matriks Perencanaan Strategis Kuantitatif (QSPM).............................71 

Tabel 4.1. Data Pendapatan Perusahaan Bulan Oktober 2015-Desember 2016  

      dan Oktober 2016-Desember 2017.......................................................79 

Tabel 4.2. Faktor Kekuatan Internal Perusahaan Laundry My Green Laundry.....86 

Tabel 4.3. Nama dan Alamat Pesaing....................................................................92 

Tabel 4.4. Tabel Kebutuhan Modal Tiap Cabang..................................................94 

Tabel 4.5. Tabel Kebutuhan Operasional per Bulan Disetiap Cabang..................95 

Tabel 4.6. Faktor Eksternal Perusahaan Laundry My Green Laundry................101 

Tabel 4.7. Matriks IFE My Green Laundry.........................................................106 

Tabel 4.8. Matriks EFE My Green Laundry........................................................110 

Tabel 4.9. Matriks QSPM My Green Laundry....................................................116 

 



 
 

viii 

 

DAFTAR GAMBAR 
 

No.   Judul Gambar          Hal. 

Gambar 2.1. Model Sumber Daya......................................................................... 20 

Gambar 2.2. Model Manajemen Strategis............................................................. 24 

Gambar 2.3. Lingkungan Eksternal dan Internal Perusahaan................................27 

Gambar 2.4. Porter's Five Force Model Analysis................................................. 32 

Gambar 2.5. Kerangka Analitis Perumusan Strategi ............................................ 41 

Gambar 2.6. Matriks Internal-Eksternal.................................................................48 

Gambar 2.7. Empat Karakteristik Jasa .................................................................. 51 

Gambar 2.8. Kerangka Pemikiran Teoritis ........................................................... 56 

Gambar 3.1. Matriks Internal-Eksternal................................................................ 69 

Gambar 4.1. Struktur Organisasi My Green Laundry............................................72 

Gambar 4.2. Proses Layanan My Green Laundry..................................................75 

Gambar 4.3. Matriks SWOT................................................................................112 

Gambar 4.4. Matriks IE My Green Laundry........................................................113 

 

file:///C:/Users/ASUS/Documents/skripsi/skripsi%20analisis%20strategi%20bersaing%20pada%20my%20green%20laundry%20di%20kota%20malang/skripsi%20five%20forces%20fix/skripsi%20five%20force%20strategy/SKRIPSI%20five%20forces%20MY%20GREEN%20LAUNDRY%20revisi%2020%20Maret.docx%23_Toc509474664


 
 

ix 

 

DAFTAR LAMPIRAN 
 

No.   Judul Lampiran              Hal. 

 

Lampiran 1 Pertanyaan Wawancara...........................................................125 

Lampiran 2 Wawancara Owner My Green Laundry..................................127 

Lampiran 3 Wawancara Supervisor My Green Laundry............................136 

Lampiran 4 Wawancara Koordinator My Green Laundry.........................138 

Lampiran 5 Wawancara Admin My Green Laundry..................................139 

Lampiran 6 Wawancara Staff My Green Laundry.....................................140 

Lampiran 7 Wawancara Staff My Green Laundry.....................................141 

Lampiran 8 Kuesioner Matriks IFE dan EFE.............................................142 

Lampiran 9 Hasil Penghitungan IFE..........................................................148 

Lampiran 10 Hasil Penghitungan EFE.........................................................149 

Lampiran 11 Daftar Harga Laundry My Green Laundry.............................150 

Lampiran 12 Dokumentasi Outlet My Green Laundry Candi Mendut........151 

Lampiran 13 Dokumentasi Bersama Dengan Owner My Green Laundry...152 

 

 



 
 

x 

 

Perumusan Strategi Bisnis Pada My Green Laundry Malang 

 

 

Hendry Khoeswandy Kho 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya 

Email:hendrykhoeswandyk@gmail.com 

 

Dosen Pembimbing: 

Ainur Rofiq SKom., SE., MM., Ph.D. 

 

ABSTRAK 

 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan Perumusan 

Strategi Bisnis pada My Green Laundry. Metode yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah metode kualitatif (deskriptif).  

Pada penelitian ini digambarkan keadaan lingkungan internal dan eksternal, 

Data-data yang terkumpul dianalisis untuk mengetahui peranan five force strategy 

Porter, analisis EFE dan IFE dan analisis SWOT, matriks IE, dan matriks QSPM 

pada perusahaan tersebut. 

Hasil penelitian menunjukkan adanya ancaman dari produk pengganti, 

ancaman besar bagi para bisnis bidang usaha laundry sehingga perlu strategi dalam 

mengantisipasinya. Kekuatan tawar menawar pemasok tidak begitu berpengaruh 

pada usaha laundry. Adanya kekuatan tawar menawar konsumen memegang 

kekuatan penting agar perusahaan meningkatkan kualitas pelayanannya. Faktor 

kekuatan internal perusahaan My Green Laundry adalah mengutamakan kualitas, 

mencuci sesuai dengan permintaan konsumen, Pelayanan antar gratis dan jam buka 

yang lebih pagi dan tutup paling malam. Sedangkan kelemahan internal pada 

perusahaan ini adalah harga lebih mahal, kegiatan promosi kurang maksimal, tidak 

memiliki website dan karyawan masih rangkap tugas sehingga kurang fokus dalam 

satu pekerjaan. Alternatif strategi yang layak dilakukan berdasarkan matriks QSPM 

adalah penetrasi pasar.  

 

Kata kunci: Five force strategy porter, Perumusan Strategi, Matriks IFE, Matriks 

EFE, Matriks SWOT, Matriks IE, Matriks QSPM. 
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ABSTRACT 

 

The objective of this study is to determine the application of business 

strategy formulation at My Green Laundry. This study describes the internal and 

external environment of the research object, from which the role of Porter’s five 

forces strategy, EFE & IFE and SWOT matrix, IE Matrix, and QSPM Matrix that 

are used to analyze company are identified. 

The results show the threat of replacement products that poses a major threat 

to laundry business people. Therefore, anticipative strategies are required. The 

bargaining power of suppliers has a little effect on the business, while bargaining 

power of consumers holds an important force, requiring the company to improve 

its service quality. The internal strength of Green Laundry is that the company 

prioritizes quality, washes according to customer’s request, does not charge 

delivery cost, opens earlier, and closes later. The weaknesses of this company are 

that the company charges too high, does not do sufficient promotional activities, 

does not have any website, and makes its employees to have multiple task so that 

they cannot focus on one job. A viable strategy for the Laundry, based on the QSPM 

matrix, is market penetration. 

 

Keywords: Porter’s five force strategy , EFE and IFE analysis, SWOT analysis, IE 

matrix, QSPM matrix.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Dunia bisnis saat ini sedang mengalami transformasi yang cepat, dan 

beroperasi dalam lingkungan yang sangat bergolak dan dinamis yang 

mengharuskan sebuah bisnis perlu merencanakan dan mengantisipasi masa depan 

yang tidak pasti dengan menyusun strategi respons yang sesuai dan berkelanjutan. 

Namun, daya tarik respons strategi tertentu sebagian merupakan fungsi dari jumlah 

resiko yang dikandungnya (Wheelen dan Hunger, 2008) karena sikap terhadap 

risiko memberi pengaruh besar pada respons strategis. Di Kenya, kebanyakan 

perusahaan bisnis telah mengadopsi strategi penanggulangan sebagai respons 

terhadap tantangan lingkungan dan manajerial yang mereka hadapi 

(Mathooko,2013; Mathooko dan Ogutu,2013), diantaranya strategi bersaing Porter 

yang disebut dengan strategi generik. Analisis lima kekuatan Porter (1985) yang 

didasarkan pada mikroekonomi berhasil diadopsi oleh perusahaan bisnis yang 

paling banyak digunakan pada saat ini (Pringle dan Huisman, 2011). Keberhasilan 

strategi bersaing sebuah organisasi bergantung pada posisi organisasi di 

lingkungannya, khususnya industrinya, dan kemampuannya untuk 

mempertahankan diri melawan kekuatan kompetitif, atau memengaruhi mereka 

untuk mendukungnya (Hua,2011). Nilai kerangka kerja Porter berakar pada 

kekuatan persaingan yang masuk di dalam dinamika ekonomi tradisional (King, 

2009).  
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Pada dunia bisnis laundry seperti sekarang ini, khususnya di kota Malang 

sendiri banyak menjamur perusahaan jasa laundry yang menawarkan jasanya untuk 

konsumen yang ingin mencuci pakaian, kota Malang sendiri sebagai salah satu kota 

pelajar di Indonesia tentunya beberapa pelajar yang berasal dari berbagai daerah 

untuk menuntut ilmu di kota tersebut. Jaman modern seperti sekarang ini tentunya 

banyak sejumlah masyarakat yang tidak mempunyai banyak waktu untuk mencuci 

pakaian nya karena aktifitas seharian di kantor maupun mahasiswa yang memiliki 

aktifitas kuliah yang seharian. Saat ini,dikenal dengan adanya suatu hubungan 

sederhana antara suatu perusahaan dengan perusahaan lainnya. 

Hubungan ini memiliki peran yang penting dalam mencari peluang dan 

memberikan tantangan baru bagi satu perusahaan untuk berkembang Sebagai 

contoh hubungan antara My Green Laundry dengan konsumen. Dalam hal ini 

konsumen mempunyai peranan penting bagi sebuah perusahaan untuk berkembang 

dengan memberikan pelayanan yang memuaskan, dalam hal ini pelayanan yang 

diberikan perusahaan harus diberikan dengan maksimal agar konsumen dapat terus 

memakai jasa yang diberikan oleh perusahaan. Konsumen tertarik dengan 

pelayanan yang memuaskan dan juga harga yang diberikan kepada konsumen 

relatif murah. Pada perusahaan yang sejenis yang menawarkan jasa serupa juga 

menempatkan aspek pembeli dalam hal ini konsumen sebagai salah satu yang utama 

karena bila pelayanan dan harga yang diberikan tidak sesuai dengan apa yang 

ditawarkan oleh perusahaan maka konsumen dengan mudah berpindah ke 

perusahaan pesaing. My Green Laundry perlu mencari pemasok yang menawarkan 

barang relatif murah sehingga dapat meningkatkan daya saing dan juga dapat 
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memberikan harga yang terjangkau bagi konsumen agar dapat bersaing dengan 

kompetitornya untuk mencapai keunggulan bersaing. 

Faktor-faktor five force strategy menurut Porter yaitu: Faktor pertama 

(persaingan antar perusahaan dalam industri): kawasan seperti bidang perdagangan 

dan industri lainnya sangat penting untuk menilai persaingan di pasar yang dituju. 

Faktor kedua (ancaman masuknya pesaing baru): kemudahan masuk ke industri 

oleh pendatang baru, ini dianggap sebagai ancaman serius bagi pemilik bisnis saat 

ini dan dapat berdampak negatif terhadap kinerja bisnis mereka di berbagai 

sektor.Faktor ketiga (ancaman produk atau jasa pengganti): faktor kuantitatif dan 

kualitatif dalam menentukan daya saing e-commerce sangat efektif. Faktor keempat 

(daya tawat pemasok): meningkatkan ancaman serius bagi bisnis apapun. Faktor 

kelima (daya tawar pembeli): tidak ada lagi daya beli dalam menentukan harga dan 

kondisi produsen inisiatif akan mengurangi proses penjualan (Azadi dan 

Rahimzadeh, 2012). 

Pada jurnal ini juga diketahui bahwa Siamak Azadi dan Elham Rahimzadeh 

memberikan pandangan dengan mengkombinasikan five force dengan marketing 

mix model yang dapat diuraikan sebagai berikut: komponen produk (pada elemen 

ini dalam pengembangan strategi pemasaran e-commerce akan menentukan fokus 

bisnisnya pada produk atau jasa. Pada tipe elemen ini memiliki besar keberagaman 

produk dalam menempatkan strategi dan menetapkan prioritas dalam hal ini), 

komponen harga (pada elemen ini penentuan karakteristik model, metode, 

kebijakan dan kebijakan harga produk e-bussiness yang terkait dengan produk 

promosi, termasuk hasil elemen dalam perumusan strategi pemasaran di bidang 
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perdagangan eletronik), komponen tempat (pada elemin bisnis e-commerce ini, dan 

bagaimana mengangkut produk ke pelanggan dengan cara mendefinisikannya. 

Dengan menggunakan strategi yang tepat mengenai distribusi produk dan dukungan 

kebijakan yang tepat dalam hal ini, peran strategi pemasaran sangat penting), 

komponen promosi (cara mempromosikan strategi yang tepat untuk pengenalan 

produk dan adopsi e-commerce adalah hasil dari elemen. Berbagai macam strategi 

yang mungkin untuk promosi e-commerce, kebutuhan untuk memperhatikan 

elemen strategi yang tepat di bidang perdagangan elektronik, lebih dari cekungan 

lainnya perlu dilepaskan). ada jurnal yang dipaparkan oleh Reginald Masocha yang 

berjudul “ Interaction of Technological Marketing and Porter’s Five Competitive 

Forces on SME Competitiveness in South Africa” memberikan pandangannya 

tentang five force porter’s bahwa dalam sebuah perusahaan perlu menggunakan 

teori five forces sebagai bahan dalam sebuah perumusan strategi untuk peningkatan 

daya saing antar pesaing bisnis yang serupa.  

Penelitian ini juga memaparkan ketertarikannya untuk menyelidiki apakah 

UKM DI Buffalo City Kota Metropolitan (BCMM) secara signifikan penelitiannya 

membuktikan bahwa ada hubungan linier antara adposi teknologi baru dan  maju ( 

kemampuan pemasaran teknologi) dan daya saing UKM yang berarti sebuah 

perusahaan yang mengadopsi teknologi pemasaran di kota metropolitan Buffalo 

City dapat secara positif mempengaruhi pertumbuhan penjualannya, profitabilitas 

dan kinerja umum dan juga dan dalam jurnal ini juga menganalisis dampak dari 

beberapa perusahaan yang adopsi dan pengembangan berbagai teknologi 

pemasaran oleh UKM hanya akan meningkatkan kinerja mereka, tanpa peningkatan 

daya saing mereka terhadap perusahaan lain di pasar.  
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Terdapat perusahaan menggunakan strategi non-teknologi untuk bersaing 

satu sama lain, hakikatnya adopsi dan pengembangan berbagai teknologi 

pemasaran oleh UKM hanya akan meningkatkan kinerja mereka tanpa ada 

peningkatan daya saing mereka terhadap perusahaan lain di pasar.  

Pada jurnal yang ditulis oleh Henk de Swaan Arons dan Philip Waalewijn 

menguraikan sebagai berikut: Pada Tahapan analisis sangat penting untuk hasil dari 

keseluruhan proses perencanaan. Bagian utama dari tahap analisis adalah diagnosis 

lingkunga eksternal. Beberapa alat dan teknik telah dikembangkan untuk 

Membantu para perencana strategi dalam mengevaluasi lingkungan eksternal yang 

menarik adalah penilaian keuntungan di industri ini. Model kekuatan bersaing 

Michael Porter (biasa disebut sebagai model lima kekuatan Porter) sejauh ini 

kerangka kerja yang paling banyak digunakan untuk menilai potensi keuntungan di 

industri ini. Kekuatan kolektif dari apa yang disebut lima kekuatan berbeda dari 

industri yang satu dengan industri yang lainnya. Masing-masing kelima kekuatan 

tersebut didasarkan pada ciri-ciri struktural (dimensi) yang secara kolektif 

memengaruhi keuntungan. Kelima kekuatan tersebut secara bersamaan sama 

menentukan intensitas persaingan industri dan profitabilitas.  

Kekuatan terkuat menjadi penting dari sudut pandang perumusan strategi. 

Dalam penenlitian yang dilakukan lebih menitik beratkan pada dimensi terpenting 

dari masing-masing kekuatan tersebut, karena keduanya akan digabungkan dalam 

basis pengetahuan (misalnya dalam bentuk peraturan bisnis) dari sistem pakar yang 

diusulkan. Sejumlah karakteristik ekonomi dan teknis sangat penting bagi kekuatan 

dari masing-masing kekuatan persaingan,dalam penelitian ini membahas five forces 
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strategy Porter, yang pertama yaitu hambatan masuk, pada komponen ini adalah 

sebuah komponen struktur yang penting bagi industri untuk membatasi atau 

melarang masuknya pesaing baru. Komponen yang utama adalah ekonomi 

(keuntungan dari pengalaman, pembelajaran, dan volume), diferensiasi (citra merek 

dan loyalitas), kebutuhan modal (pendatang baru akan menghadapi premi resiko), 

biaya switching yang terlibat oleh pelanggan, akses ke jalur distribusi dan kerugian 

biaya (hak paten, lokasi, dan subsidi). 

Kedua, persaingan di antara kompetitor yang ada, di kebanyakan industri 

terutama bila hanya ada pesaing utama, persaingan akan sangat sesuai dengan 

penawaran orang lain. Agresivitas akan bergantung terutama pada faktor-faktor 

seperti jumlah pesaing, pertumbuhan industri, biaya tetap tinggi kurangnya 

diferensiasi peningkatan kapasitas secara bertahap, keragaman jenis pesaing dan 

kepentingan strategis untuk bisnis. 

Ketiga, produk pengganti. Ini adalah produk atau solusi yang pada dasarnya 

melakukan fungsi yang sama namun sering didasarkan pada teknologi yang 

berbeda. Bergantung pada tingkat abstraksi hampir semuanya bisa menjadi 

subsitusi. Secara umum satu-satunya faktor yang sangat penting adalah pergeseran 

teknologi. 

Keempat, kekuatan pembeli. Melalui pembeli daya tawar mereka dapat 

memaksa pesaing untuk menurunkan harga mereka atau kekuatan kualitas yang 

lebih tinggi atau layanan yang lebih baik. Faktor utama yang menentukan daya 

tawar menawar adalah volume (relatif terhadap penjualan penjual), apakah produk 

tersebut merupakan pecahan utama dari biaya atau pembelian pembeli, diferensiasi 
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atau produk standar, biaya switching, profitabilitas pembeli (dengan demikian 

kepekaan harga mereka), ancaman integrasi terbelakang, penting bagi kualitas dari 

produk akhir dan tingkat pengetahuan dan informasi pembeli permintaan industri, 

harga pasar aktual dan biaya pemasok. Kelima, kekuatan pemasok. Pemasok dapat 

memberikan daya tawar mereka kepada peserta dengan mengancam untuk 

menaikkan harga atau mengurangi kualitasnya. 

 Berdasarkan paparan di atas maka menjadi menarik untuk diteliti proses 

perumusan strategi bisnis yang dilakukan My Green Laundry dalam menghadapi 

perkembangan lingkungan eksternal dan internal dengan judul “Perumusan 

Strategi Bisnis pada My Green Laundry Malang”. 

 

1.2.Rumusan Masalah 

Dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan, maka permasalahan 

penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:  

1. Bagaimana kondisi lingkungan internal dan eksternal pada My Green Laundry? 

2. Bagaimana perumusan strategi yang tepat yang sesuai dengan hasil analisis? 

1.3.Tujuan Penelitian 

1. Menjelaskan kondisi lingkungan internal dan eksternal yang dihadapi  pada My 

Green Laundry. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis strategi bersaing yang tepat bagi My Green 

Laundry. 
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1.4. Manfaat Penelitian 

Adapun hasil dari penelitian ini secara umum diharapkan dapat memberikan 

kontribusi bagi masyarakat luas, dan khususnya kepada: 

1. Bagi Ilmu Pengetahuan  

a) Sebagai alat untuk mempraktekkan teori-teori yang telah dipelajari selama 

dibangku kuliah sehingga penulis dapat menambah pengetahuan secara 

praktis tentang masalah-masalah yang dihadapi oleh perusahaan/ organisasi. 

b) Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi rekan-rekan peneliti 

sebagai bahan referensi dan literatur untuk karya ilmiah terutama jika objek 

permasalahannya sama.  

2. Bagi Perusahaan: 

Dengan penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai masukan positif bagi 

perkembangan dan kemajuan perusahaan pada masa yang akan datang. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1. Penelitian Terdahulu 

Guyana et.al, (2013) penelitian berjudul: Perumusan Strategi Bersaing 

Perusahaan Yang Bergerak dalam Industri Pelayaran”. Tujuan penelitian adalah 

untuk mengidentifikasi faktor-faktor internal dan eksternal yang dihadapi oleh 

perusahaan dan merumuskan strategi perusahaan dengan menggunakan pendekatan 

Matriks Perencanaan Strategis Kuantitatif (QSPM) dalam menghadapi persaingan 

pada usaha jasa pengangkutan batu bara khususnya wilayah Samarinda. Metode 

analisa Kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa strategi yang digunakan oleh perusahaan sudah tepat, mengingat bahwa 

tingginya tingkat persaingan maka perusahaan selalu menjaga dan meningkatkan 

daya saing. 

Nofrizal, (2014) penelitian berjudul: Strategi Tumbuh Dan Bersaing Di 

Industri Asuransi (Studi Kasus Pada BPJS Ketenagakerjaan Pekanbaru). Tujuan 

penelitian adalah untuk menyusun dan menentukan bagaimana BPJS 

Ketenagakerjaan tumbuh dan bersaing di industry asuransi Kota Pekanbaru. 

Metode yang digunakan adalah diskriptif kualitatif dengan beberapa tahapan untuk 

membuat strategi yaitu Model Five Forces Porter, IFA,EFA, Matric GE, SWOT-

8K, Matrik TWOS and Matrik QSPM.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa menunjukan posisi strategi dari BPJS 

Ketenagakerjaan berada di kuadran IB (Tumbuh) dan BPJS Ketenagakerjaan dapat 
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menggunakan untuk tumbuh dan bersaing dengan mengunkan strategi bersaing dan 

strategi pertumbuhan. 

Lacap et.al, (2014) penelitian berjudul: Competitiveness and Sustainability 

of the Hotel Industry: The Case of Hotels in Pampanga. Tujuan penelitian untuk 

meneliti daya saing dan keberlanjutan industri hotel di  

Pampanga. Metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif 

memanfaatkan Porter Five Forces Model untuk mengukur daya saing  

industri hotel di Pampanga. Di satu sisi, menggunakan alat analisis lingkungan 

seperti analisis SWOT, kekuatan internal dan eksternal yang mempengaruhi 

analisis industri. Hasil penilitian ini menunjukkan bahwa meskipun industri 

hotel memiliki masa depan yang cerah dibawa oleh faktor internal dan eksternal, 

masih, pemilik hotel dan manajer menyatakan isu-isu dan keprihatinan mereka 

yang dapat secara langsung dan tidak langsung mempengaruhi industri hotel secara 

umum. Selain itu, untuk meningkatkan tingkat daya saing, pemain kunci yang 

meliputi Hotel, instansi, sektor pemerintah termasuk kantor provinsi pariwisata, 

regional kantor Dinas Pariwisata, dan unit pemerintah daerah dan akademisi harus 

membantu dan tangan bekerja di tangan dalam mempromosikan dan mendukung 

pariwisata dan perhotelan sektor Pampanga.  

Majumdar et.al, (2014) penelitian berjudul: Porter Five Forces Analysis of 

the Leading Mobile Cellular Telephony Service Provider in India. Tujuan 

penelitian adalah untuk  mengetahui Five Forces Porter Model dan penerapannya 

pada skenario pasar komunikasi mobile di India. Untuk menganalisis intensitas 

kompetisi di antara penyedia layanan telepon seluler yang berbeda. Metode 
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kuantitatif dan kualitatif dengan deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

untuk memenuhi persaingan penyedia layanan atas berjuang keras tapi kehadiran 

pesaing kuat telah menjadikan sebuah tantangan. Kehadiran pesaing adalah faktor 

utama yang perlu perhatian serius manajemen perusahaan. Perusahaan dapat 

mengikuti strategi integrasi horisontal dengan mengambil keputusan merger atau 

akuisisi dengan salah satu atau beberapa perusahaan pesaing. Pemimpin harus 

menawarkan paket khusus bagi mahasiswa/ pendidikan sektor karena mereka 

pengguna layanan utama. 

Ogutu et.al, (2015) penelitian berjudul: Porter’s Five Competitive Forces 

Framework and Other Factors That Influence the Choice of Response Strategies 

Adopted by Public Universities in Kenya. Tujuan penelitian adalah untuk  

mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh diantaranya lima kekuatan kompetitif 

Porter.  Metode kuantitatif dan kualitatif dengan deskriptif. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa kelima kekuatan kompetitif itu aman, karena kekuatan 

pembeli mempengaruhi pilihan strategi respon yang diadopsi oleh Universitas 

negeri, namun ancaman dari pendatang baru memiliki pengaruh paling tinggi 

karena mempengaruhi pilihan strategi respon untuk sebagian besar. 

Kumala et.al (2017), penelitian berjudul:  Strategi Bisnis PT. Pariwara 

Advertising Di Industri Media Luar Ruang DKI Jakarta. Tujuan penelitian adalah 

untuk mengetahui dan menganalisis kondisi internal dan eksternal PT. Pariwara 

Advertising untuk merumuskan strategi yang tepat ditengah kondisi perusahaan 

yang sedang menurun dan kondisi industri media luar ruang DKI Jakarta yang 
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melemah karena diterapkannya Pergub No. 1 Tahun 2015 tentang Larangan 

Penyelenggaraan Reklame Rokok dan Produk Teibuau pada Media Luar Ruang.  

 Teknik analisis data menggunakan analisis internal factor evaluation (IFE), 

External Factor Evaluation (EFE), matriks strategi besar, matriks SWOT. Hasil 

penelitian ini menunjukan prioritas strategi yang harus dilakukan di tengah kondisi 

industri yang stagnan adalah dengan strategi diverisifikasi konsentris yaitu strategi 

penambahan produk baru yang masih ada kaitannya dalam hal kesamaan teknologi, 

fasilitas bersama, atau jaringan pemasaran yang sama dengan produk yang ada saat 

ini. 

Tabel 2.1. 

Matriks Penelitian Terdahulu 

No Nama & 

Tahun 

Penelitian 

Judul Penelitian 
Variabel yang 

diteliti 
Alat Analisis Hasil Penelitian 

1 

 
Guyana dan 

Ronny H. 

Mustamu, 

(2013) 

Perumusan 

Strategi Bersaing 

Perusahaan Yang 

Bergerak dalam 

Industri 

Pelayaran 

Faktor-faktor 

internal dan 

eksternal yang 

dihadapi oleh 

perusahaan 

pendekatan 

Matriks 

Perencanaan 

Strategis 

Kuantitatif 

(QSPM) 

Metode 

Kualitatif 

dengan 

Pendekatan 

Deskriptif 

Menunjukkan 

bahwa strategi 

yang digunakan 

oleh perusahaan 

sudah tepat, 

mengingat 

bahwa 

tingginya 

tingkat 

persaingan 

maka 

perusahaan 

selalu menjaga 

dan 

meningkatkan 

daya saing. 
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Lanjutan Tabel 2.1. Matriks Penelitian Terdahulu 

No Nama & 

Tahun 

Penelitian 

Judul Penelitian 
Variabel yang 

diteliti 
Alat Analisis Hasil Penelitian 

2 Nofrizal, 

(2014) 

Strategi Tumbuh 

Dan Bersaing Di 

Industri Asuransi 

(Studi Kasus 

Pada BPJS 

Ketenagakerjaan 

Pekanbaru) 

Menyelidiki 

pengaruh 

pemasaran 

teknologi 

terhadap Porter’s 

Five Force 

Competitive 

model di kota 

metropolitan 

Buffalo. 

Metode 

yang 

digunakan 

adalah 

diskriptif 

kualitatif 

Model Five 

Forces 

Porter, 

IFA,EFA, 

Matric GE, 

SWOT-8K, 

Matrik 

SWOT  

Posisi strategi 

dari BPJS 

Ketenagakerjaan 

berada di kuadran 

IB (Tumbuh) dan 

BPJS 

Ketenagakerjaan 

dapat 

menggunakan 

untuk tumbuh dan 

bersaing dengan 

mengunkan 

strategi bersaing 

dan strategi 

pertumbuhan 

3 Juan Paolo 

G Lacap, 

(2014) 

Competitiveness 

and 

Sustainability of 

the Hotel 

Industry: The 

Case of Hotels in 

Pampanga 

Analisis 

SWOT, 

kekuatan 

internal dan 

eksternal yang 

mempengaruhi 

analisis industri. 

Metode 

penelitian 

kualitatif 

dengan 

pendekatan 

deskriptif 

manfaatkan 

Porter Five 

Forces 

Model 

Untuk 

meningkatkan 

tingkat daya 

saing, stakeholder 

harus membantu 

dan mendukung 

pariwisata 

dan perhotelan 

Pampanga 

4 Francis 

Marthooko 

Martin 

Ogutu, 

(2015) 

Porter’s Five 

Competitive 

Forces 

Framework and 

Other Factors 

That Influence the 

Choice of 

Response 

Strategies Adopted 

by Public 

Universities in 

Kenya 

Menyelidiki 

faktor-faktor 

yang berpengaruh 

diantaranya lima 

kekuatan 

kompetitif Porter 

Metode 

kualitatif 

dengan 

pendekatan 

deskriptif 

Kekuatan pembeli 

mempengaruhi 

pilihan strategi 

respon yang 

diadopsi oleh 

Universitas negeri, 

namun ancaman 

dari pendatang baru 

memiliki pengaruh 

paling tinggi 

karena 

mempengaruhi 

pilihan strategi 

respon untuk 

sebagian besar 
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Lanjutan Tabel 2.1. Matriks Penelitian Terdahulu 

No Nama 

Peneliti & 

Tahun 

Penelitian 

Judul 

Penelitian 

Variabel yang 

diteliti 

Alat 

Analisis 
Hasil Penelitian 

5 Subhasish 

Majumdar, 

(2014) 

Porter Five 

Forces 

Analysis of the 

Leading 

Mobile 

Cellular 

Telephony 

Service 

Provider in 

India 

Five Forces 

Porter Model 

dan 

penerapannya 

pada intensitas 

kompetisi 

Metode 

kuantitatif 

dan 

kualitatif 

dengan 

deskriptif. 

Menunjukkan 

bahwa dengan 

menerapkan lima 

kekuatan Porter 

yang diadopsi, 

tujuan wisata diberi 

kesempatan untuk 

melihat posisi 

mereka di pasar 

domestik 

6 

 

 

Mila 

Kumala, 

(2017) 

Porter’s Five 

Competitive 

Forces 

Framework 

and Other 

Factors That 

Influence the 

Choice of 

Response 

Strategies 

Adopted by 

Public 

Universities in 

Kenya 

Penerapan five 

force model 

Porter dalam 

hal manfaat dan 

keterbatasannya

, dan bagaimana 

hal itu dapat 

dimodifikasi 

untuk mengatasi 

industri 

perbankan di 

Kenya 

Analisis 

internal 

factor 

evaluation 

(IFE), 

External 

Factor 

Evaluation 

(EFE), 

matriks 

strategi 

besar, 

matriks 

SWOT  

Prioritas strategi 

yang harus 

dilakukan di 

tengah kondisi 

industri yang 

stagnan adalah 

dengan strategi 

diverisifikasi 

konsentris yaitu 

strategi 

penambahan 

produk baru yang 

masih ada 

kaitannya dalam 

hal kesamaan 

teknologi, 

fasilitas bersama, 

atau jaringan 

pemasaran yang 

sama dengan 

produk yang ada 

saat ini. 
Sumber: Data Sekunder, 2018 
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2.2. Manajemen Strategi 

2.2.1. Pengertian Manajemen 

Istilah manajemen berasal dari kata kerja to manage yang berarti control. 

Dalam bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai mengendalikan, menangani, atau 

mengelola. 

Wiryoputro (2008:1) Pengertian Manajemen menurut beberapa ahli. 

Manajemen dapat didefinisikan sebagai kemampuan untuk mendapatkan hasil-hasil 

yang diinginkan melalui penggunaan yang efektif dari sumber daya yang ada pada 

organisasi (Dale Carnegie dan Associates, 1978:13). “Manajemen adalah 

pencapaian tujuan yang sudah ditentukan, dengan mempergunakan bantuan orang 

lain” (Terry, 2005). 

Maka dari itu Wiryoputro (2008:2) menyimpulkan bahwa “Manajemen” 

adalah ilmu dan seni dari suatu proses usaha perencanaan, pengorganisasian, 

pengarahan, pengkoordinasian, dan pengendalian kegiatan penggunaan  sumber 

daya manusia serta benda dalam suatu organisasi agar tercapai tujuan organisasi 

yang efektif dan efisien. Dalam uraian tersebut manajemen dikategorikan sebagai 

ilmu, yang berarti manajemen dapat dipelajari dan diajarkan kepada orang lain. 

Sendangkan manajemen sebagai seni berarti bahwa manajemen terdapat unsur-

unsur bakat atau pembawaan atau talenta seseorang. 

2.2.2. Definisi Strategi 

Kata strategi berasal dari kata benda dan kata kerja dalam bahasa Yunani, 

sebagai kata benda, strategos, merupakan gabungan kata stratos (pasukan) dan ago 

(memimpin), sebagai kata kerja, stratego, berarti merencanakan (to plan). Secara 

umum strategi mempunyai Pengertian suatu garis-garis besar haluan untuk 
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bertindak dalam usaha mencapai sasaran yang telah ditentukan. Tujuan dari strategi 

bisnis maupun militer adalah untuk memperoleh keunggulan kompetitif (David 

2011:06). Pengertian menurut beberapa ahli diantaranya: 

1. Menurut Pearce dan Robinson dalam Ma’ruf (2013:5), menyatakan bahwa 

strategi diartikan oleh para manajer sebagai rencana mereka yang berskala besar 

dan berorientasi ke masa depan untuk berinteraksi dengan lingkungan 

persaingan guna mencapai sasaran-sasaran perusahaan. 

2. Menurut David (2011:06), mendefinisikan strategi sebagai cara untuk mencapai 

tujuan jangka panjang. Strategi bisnis bisa berupa perluasan geografis, 

pengembangan produk, penetrasi pasar, rasionalisasi karyawan, divestasi, 

likuidasi dan joint venture. 

3. Menurut Glueck dan Jauch (2000), mendefinisikan strategi sebagai rencana 

yang disatukan, luas dan berintegrasi yang menghubungkan keunggulan 

strategis perusahaan dengan tantangan lingkungan, yang dirancang untuk 

memastikan bahwa tujuan utama dari perusahaan dapat dicapai melalui 

pelaksanaan yang tepat oleh organisasi. 

4. Menurut Wheelen dan Hunger (2013:16), strategi perusahaan merupakan 

rumusan perencanaan yang komprehensif yang menyatakan tentang bagaimana 

akan mencapai misi dan tujuannya. 

5. Menurut Dirgantoro (2002:79), strategi adalah hal sehubungan dengan 

menetapkan arah bagi perusahaan dalam arti sumber daya yang telah ada dalam 

perusahaan serta bagaimana mengidentifikasi kondisi yang memberikan 

keuntungan terbaik untuk membantu memenangkan persaingan di pasar. 

Strategi akan meliputi tujuan jangka panjang serta sumber keunggulan yang 



17 

 

 
 

merupakan pengembangan pemahaman yang dalam tentang pemilihan pasar 

dan pelanggan atau customer oleh perusahaan yang juga menunjukkan kepada 

cara terbaik untuk berkompetisi dengan pesaing di dalam pasar. 

Definisi-definisi diatas tersebut dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya 

strategi adalah sebuah pengambilan keputusan yang bertujuan untuk mencapai 

tujuan organisasi atau perusahaan melalui sebuah proses. Strategi menggambarkan 

arah bisnis yang mengikuti lingkungan dan merupakan pedoman untuk 

mengalokasikan sumber daya dan usaha suatu organisasi. Strategi memberikan 

sesatuan arah bagi anggota organisasi. Strategi sebuah perusahaan menggambarkan 

bagaimana sebuah perusahaan mencapai tujuan dan mengevaluasi keberhasilan 

tujuan yang dicapai agar proses perbaikan dalam organisasi atau perusahaan dapat 

dilakukan secara berkelanjutan sebagai tindak lanjut dari perubahan lingkungan 

kompetisi bisnis. (Ma’ruf, 2013:6) 

Tujuan strategi adalah kekuatan-kekuatan sumber daya, kapabilitas, dan 

kompetensi inti internal untuk mencapai tujuan perusahaan dalam lingkungan 

persaingan. Berkaitan dengan usaha untuk memenangkan medan temput 

peperangan dan mendapatkan kepemimpinan global, tujuan strategi secara tidak 

langsung berarti bertentangan dengan sumber daya, kapabilitas, dan kompentensi 

inti organisasi. Ketika dibangun dengan efektif, tujuan strategis dapat membuat 

orang melakukan hal-hal dengan cara-cara sebelumnya dianggap tidak mungkin. 

Tujuan strategi ada ketika semua pegawai dan tingkatan perubahan berkomitmen 

untuk mencapai kriteria kinerja spesifik dan signifikan. Tujuan strategi telah 

terbentuk ketika orang percaya dengan semangat yang menyala-nyala terhadap 
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produk dan industri mereka dan ketika mereka memusatkan perhatian sepenuhnya 

pada kemampuan perusahaan untuk mengatasi pesaingnya. (Hitt, 2011:26). 

Strategi menurut Glueck dan Jauch (2001) adalah sarana yang digunakan 

untuk mencapai tujuan akhir atau Sasaran. Strategi merupakan rencana yang 

disatukan, luas dan terintegrasi yang menghubungkan keunggulan strategis 

perusahaan dengan tantangan lingkungan dan dirancang untuk memastikan bahwa 

tujuan utama dari perusahaan dapat dicapai melalui pelaksanaan yang tepat oleh 

organisasi. Menurut David (2006), menyatakan strategi merepresentasikan 

tindakan yang akan diambil untuk mencapai tujuan jangka panjang. Dalam 

perusahaan besar, pada dasarnya ada empat tingkatan strategi yaitu korporasi, 

divisional, fungsional, dan operasional. Tetapi dalam perusahaan kecil ada tiga 

tingkatan strategi yaitu perusahaan, fungsional dan operasional. Sejalan dengan 

teori diatas, usaha kecil juga memerlukan suatu rencana strategis terutama dalam 

pengembangan usahanya. Keberadaan usaha kecil merupakan konsekuensi logis 

upaya transformasi sosial, ekonomi, dan politik dari sistem perekonomian yang 

mengandalkan pada sektor pertanian menuju pada basis ekonomi non pertanian. 

Rencana strategis bagi pengembangan usaha kecil sangat dibutuhkan mengingat 

usaha kecil harus mampu merespon berbagai perubahan pada lingkungannya yang 

seringkali tidak dapat diperkirakan. (Sjaifudian, Haryadi, dan Maspiyati, 1995). 

2.2.3. Konsep Manajemen Strategi 

Menurut David (2011:05), manajemen strategi (strategic management) 

dapat didefinisikan sebagai seni dan ilmu untuk memformulasi, 

Mengimplementasikan, dan mengevaluasi keputusan lintas fungsi yang 

memungkinkan organisasi dapat mencapai tujuannya. Manajamen strategis 
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berfokus pada menginttegrasikan manajemen, pemasaran, keuangan/akuntansi, 

Produksi/operasi, penelitian dan pengembangan, dan sistem informasi komputer 

untuk mencapai keberhasilan organisasi. 

Michael A. Hitt & R. Duane Ireland & Robert E. Hoslisson (2011:18) 

mengatakan, terdapat beberapa model penting yang ditunjukkan untuk 

menggambarkan input strategis bagi langkah suatu perusahaan, dan salah satu 

diantaranya adalah model berbasis sumber daya untuk profitablitias tinggi (Gambar 

2.1). Model ini mengasumsikan bahwa tiap organisasi merupakan kumpulan 

sumber daya dan kemampuan unik yang merupakan dasar untuk strategi dan 

sumber daya utama profitablitiasnya. Juga diasumsikan bahwa perusahaan 

memperoleh sumber daya yang berbeda serta mengembangkan kemampuannya 

yang unik. Karenanya seluruh perusahaan bersaing dalam industri tertentu mungkin 

tidak memiliki sumber daya atau kemampuan strategis yang sama. 

Model ini memiliki sumber daya tidak terlalu mudah berpindah antar 

perusahaan. Perbedaan dalam sumber daya, yang tifak mungkin didapatkan atau 

ditiru perusahaan lain, serta cara penggunaannya merupakan dasar keunggulan 

bersaing. Sumber daya adalah input bagi proses produksi perusahaan, seperti 

barang, modal, kemampuan para pekerjanya, paten keuangan dan manajer yang 

berbakat. Umumnya sumber daya perusahaan dapat diklasifikasikan menjadi tiga 

kategori, yaitu modal fisik, sumber daya manusia dan organisasi. 

Satu jenis sumber daya saja mungkin tidak dapat menghasilkan keunggulan 

bersaing yang berkesinambungan. Misalnya sebuah mesin cuci canggih hanya 
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dapat menjadi sumber daya yang relevan secara strategis jika digunakan bersama 

aspek operasi yang lainnya seperti pemasaran maupun pekerjaan para pegawai. 

 

Gambar 2.1. Model Sumber Daya 

 

Melalui kombinasi dan integrasi sekelompok sumber daya dapat mencapai 

keunggulan bersaing. Kemampuan adalah kapasitas sekumpulan sumber daya 

untuk secara integratif melakukan suatu tugas atau aktivitas. Kemampuan adalah 

hasil dari suatu kelompok sumber daya terintegrasi. Tidak seluruh sumber daya dan 

kemampuan perusahaan memiliki potensi sebagai dasar dari keunggulan bersaing 

yang berkelanjutan. Potensi ini direalisasikan apabila sebuah sumber daya dan 

kemampuan tersebut sangat berharga, langka, tidak dapat ditiru dan tidak dapat 

digantikan. Sumber daya (istilah sumber daya yang juga mencakup kemampuan) 

adalah berharga jika perusahaan memungkinkan menggunakan kesempatan 

Sumber: Michael A. Hitt (2011:18) 
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dan/atau menetralisir ancaman dalam lingkungan eksternalnya. Sumber daya 

disebut langka apabila, jika ada, hanya dimiliki oleh sedikit pesaing yang ada 

maupun yang mungkin ada. Sumber daya disebut tidak dapat ditiru apabila 

perusahaan lain tidak dapat memperolehnya, serta tidak dapat digantikan jika tidak 

memiliki ekuivalen yang strategis. Apabila kriteria-kriteria tersebut dapat dipenuhi, 

sumber daya dan kemampuan menjadi sebuah kompetensi inti dan dapat berlaku 

sebagai dasar keunggulan bersaing perusahaan, daya saing strategis, dan 

kemampuannya untuk mendapatkan laba diatas rata-rata. 

2.2.4. Proses Manajemen Strategi 

Glueck dan Jauch (2011) menyatakan proses manajemen strategi adalah 

cara para perencana strategi menentukan sasaran dan membuat kesimpulan 

strategis. Proses manajemen strategi (strategic-management process) terdiri atas 

tiga tahap yaitu tahap formulasi strategi, implementasi strategi dan evaluasi strategi. 

Formulasi strategi termasuk mengembangkan visi dan misi, mengidentifikasi 

peluang dan ancaman eksternal perusahaan, menentukan kekuatan dan kelemahan 

internal, menetapkan tujuan jangka panjang, merumuskan strategi, dan memilih 

strategi tertentu yang akan dilaksanakan. (David, 2011). Implementasi strategi 

(strategy implementation) mensyaratkan perusahaan untuk menetapkan tujuan 

tahunan, membuat kebijakan, memotivasi karyawan, dan mengalokasikan sumber 

daya sehingga strategi yang telah diformulasikan dapat dijalankan. Implementasi 

strategi termasuk mengembangkan budaya yang mendukung strategi, menciptakan 

struktur organisasi yang efektif dan mengarahkan usaha pemasaran, menyiapkan 

anggaran, mengembangkan juga memberdayakan sistem informasi, dan 

menghubungkan kinerja karyawan dengan kinerja organisasi. 
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Implementasi strategi sering disebut dengan tahap pelaksanaan dalam 

manajemen strategi. Melaksanakan strategi berarti memobilisasi karyawan dan 

manajer untuk menempatkan strategi yang telah diformulasikan menjadi tindakan. 

Sering kali tahap ini dianggap tahap yang paling rumit dalam manajemen strategi. 

Strategi yang telah diformulasikan tetapi tidak diimplementasikan tidak memiliki 

arti apapun. 

Evaluasi strategi (strategy evaluation) adalah tahap final dalam manajemen 

strategis. Tiga aktivitas dasar evaluasi strategi adalah (1) meninjau ulang faktor 

eksternal dan internal yang menjadi dasar dari strategi pada saat ini, (2) mengukur 

kinerja, dan mengambil tindakan korektif, David (2011). 

2.2.5. Model Manajemen Strategis 

Model manajemen strategis dibentuk untuk memberikan suatu kerangka 

piker yang mudah di dalam memahami bagaimana manajemen strategis itu bekerja. 

Melalui model manajemen strategis, dapat diketahui alur dari aktivitas yang perlu 

dilakukan untuk mendapatkan strategis yang cocok dengan kondisi perusahaan. 

Menurut Sjaifudian, Haryadi, dan Maspiyati (1995), kerangka analisis perumusan 

strategi dan agenda pengembangan usaha kecil dapat dikembangkan dari model 

manajemen strategis. 

Menurut David (2011:06) manajemen strategis dapat didefinisikan sebagai 

ilmu untuk memformulasi, mengimplementasikan dan mengevaluasi keputusan 

lintas fungsi yang memungkinkan suatu organisasi mencapai tujuannya. Tujuan 

manajemen strategis adalah memanfaatkan dan menciptakan peluang-peluang yang 

baru dan berbeda di masa yang akan dating. Kegiatan tersebut dapat 

diimplementasikan dengan melalui tahap-tahap berikut: 
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1. Perumusan misi perusahaan, dimana misi ini akan menggambarkan produk 

perusahaan serta sasaran konsumen. 

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

industri, lingkungan eksternal dekat yang bertujuan untuk mengidentifikasikan 

peluang dan ancaman. 

3. Analisis sumber daya perusahaan untuk mengidentifikasi kekuatan dan 

kelemahan yang ada pada perusahaan. 

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

perusahaan di masa yang akan datang. 

5. Mengidentifikasi beberapa alternatif strategi yang akan dijalankan perusahaan. 

6. Menganalisis dan memilih alternatif strategi. 

7. Mengimplementasikan strategi. 

8. Mengendalikan implementasi strategi. 

Dari beberapa proses manajemen strategis diatas, maka dapat diketahui 

bahwa manajemen strategis adalah suatu proses yang saling terkait. Berikut gambar 

model manajemen strategi yang dijabarkan oleh David (2011:21) yang 

menunjukkan tahapan kegiatan manajemen strategi. 
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2.3. Penetapan Visi, Misi dan Tujuan 

2.3.1. Visi 

Menurut Fred R. David (2009:88) visi merupakan suatu keadaan masa 

depan yang diinginkan dan mungkin diraih oleh perusahaan yang mencakup tujuan- 

tujuan spesifik. Visi dapat digunakan sebagai penyatuan tujuan, arah, sasaran 

perusahaan, dan dasar untuk pemanfaatan dan alokasi sumber daya serta 

pengendaliannya. Visi merupakan dasar berdirinya perusahaan serta memberikan 

sebuah kekuatan untuk penyusunan dan implementasi strategi untuk mencapai 

tujuan perusahaan pada masa datang. 

2.3.2. Misi 

Misi merupakan tujuan dan alasan yang memberikan arah sekaligus batasan 

proses pencapaian tujuan. Menurut Wheelen (2003:13) pernyataan misi 

mendefinisikan tujuan mendasar dan unik yang membedakan suatu perusahaan 

dengan perusahaan lain. Pernyataan misi mengungkapkan apa yang ingin dicapai 

oleh perusahaan dan siapa pelanggan yang ingin dilayani. Pernyataan misi harus 

Gambar 2.2. Model Manajemen Strategis 

Sumber: David (2011:15) 
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jelas karena menjadi dasar yang penting bagi penetapan tujuan dan strategi yang 

efektif. 

2.3.3. Tujuan 

Menurut Fred R. David (2009:18) tujuan dapat didefinisikan sebagai hasil- 

hasil spesifik yang ingin diraih oleh suatu organisasi terkait dengan misi dasarnya. 

Menentukan tujuan sangat penting bagi keberhasilan organisasi, karena 

menyatakan arah organisasi, membantu proses evaluasi, menciptakan sinergi, 

menentukan prioritas, dan menjadi landasan bagi aktivitas manajemen . 

Menurut Pearce dan Robinson (2013:202) terdapat tujuh kriteria yang sebaiknya 

digunakan dalam mempersiapkan tujuan jangka panjang, diantaranya: 

1. Dapat diterima: Tujuan harus didesain untuk dapat diterima oleh kelompok-

kelompok eksternal perusahaan. 

2. Fleksibel: Tujuan sebaiknya harus dapat disesuaikan terhadap perubahan yang 

sebelumnya tidak diketahui dalam lingkungan perusahaan. 

3. Terukur: Tujuan harus dengan jelas dan konkret menyatakan apa yang akan 

dicapai dan kapan hal itu akan dicapai. 

4. Memotivasi: Tujuan ditetapkan pada tingkat yang memotivasi, yaitu tingkat yang 

cukup tinggi sehingga menantang, namun tetap dalam batasan tertentu. 

5. Sesuai: Tujuan harus disesuaikan dengan sasaran luas dari suatu perusahaan yang 

dinyatakan dalam pernyataan misi. 

6. Dapat dipahami: Tujuan harus dinyatakan sedemikian rupa sehingga mudah 

dipahami. 
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7. Dapat dicapai: Meskipun lebih mudah dikatakan daripada dilakukan, namun 

tujuan harus dapat dicapai. 

2.4. Analisis Lingkungan 

 Analisis lingkungan dengan maksud untuk menyesuaikan dengan 

keunggulan-keunggulan dan kelemahan yang dimiliki perusahaan. Sebelum 

membicarakan segala sesuatu mengenai lingkungan, maka hendaklah dimengerti 

terlebih dahulu istilah, yaitu sebagai berikut, menurut Saladin (2001:307) 

Lingkungan (Eksternal) : Adalah faktor-faktor yang berada diluar jangkauan 

perusahaan yang dapat menimbulkan suatu peluang atau ancaman. 

Analisis : Adalah penelusuran peluang atau ancaman sampai kepangkalnya. 

Analisis Lingkungan : Adalah suatu proses yang digunakan perencanaan-

perencanaan strategi untuk memantau lingkungan dalam menentukan 

peluang dan ancaman. 

Mengapa Lingkungan Perlu Dianalisis ? 

Agar pembuat strategi dapat mengantisipasi setiap kesempatan dan 

membantu mengembangkan sistem pemecahan sedini mungkin terhadap faktor-

faktor lingkungan yang dianggap mengancam tujuan perusahaan (early warning 

sistem). 

Lingkungan dari suatu organisasi dibagi dalam tiga bagian yaitu, 

Lingkungan Makro (Umum), Lingkungan Operasional (Mikro) dan Lingkungan 

Internal. Sebagai ilustrasi bagi ketiga macam ini dapat dilihat pada gambar 2.3. 
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2.4.1. Analisis Lingkungan Eksternal 

2.4.1.1. Lingkungan Makro (Lingkungan Umum) 

Lingkungan makro (umum) adalah tingkatan dari lingkaran luar organisasi 

yang terdiri dari komponen-komponen yang mempunyai cakupan yang luas dan 

mempunyai terapan yang tidak langsung pada suatu organisasi. 

Gambar 2.3. Lingkungan Eksternal dan Internal Perusahaan 
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Sumber: Husein Umar, Management Strategic in Action, Edisi 4 2001, p.75 

Menurut Umar (2001:76) lingkungan makro (umum) merupakan 

lingkungan jauh perusahaan terdiri dari faktor-faktor yang pada dasarnya diluar dan 

terlepas dari perusahaan. Faktor-faktor utama yang biasa diperhatian adalah faktor, 

Politik, Teknologi, Ekonomi, Pemerintah, Sosial & Budaya. 
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Sedangkan menurut Saladin (2001:41) lingkungan makro adalah, kekuatan 

yang timbul dan berada diluar jangkauan serta biasanya terlepas dari situasi 

operasional perusahaan. 

Analisis lingkungan eksternal (lingkungan makro & lingkungan mikro) 

bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai peluang (opportunities) dan ancaman 

(threats) yang timbul sebagai akibat adanya perubahan dan perkembangan didalam 

lingkungan eksternal. Dalam konteks ini, peluang didefinisikan sebagai peristiwa 

atau kecenderungan eksternal yang pengaruh positif pada organisasi. Sedangkan 

ancaman didefinisikan sebagai pristiwa atau kecenderungan eksternal yang dapat 

menghambat atau merugikan perkembangan organisasi. 

Lingkungan makro (umum). Menurut Husein Umar (2001:76) faktor-faktor 

utama penjelasannya adalah sebagai berikut : 

a. Politik 

 Arah, kebijakan dan stabilitas politik pemerintah menjadi faktor penting 

bagi para pengusaha untuk berusaha. Situasi politik yang tidak kondusif 

akan berdampak negatif bagi dunia usaha, begitu pula sebaliknya. 

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dari faktor politik agar dapat 

berkembang dengan baik, adalah : 

1. Undang-undang tentang Lingkungan dan perburuhan 

2. Peraturan tentang perdagangan luar negri 

3. Stabilitas Pemerintah 
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4. Peraturan tentang keamanan dan kesehatan kerja 

5. Sistem perpajakan 

b. Teknologi 

Dewasa ini perkembangan teknologi mengalami kemajuan yang pesat, baik 

dibidang bisnis maupun bidang yang mendukung kegiatan bisnis. 

Sebenarnya teknologi itu tidak hanya mencakup penemuan-penemuan yang 

baru saja, tetapi meliputi cara-cara pelaksanaan atau metode-metode baru 

dalam mengerjakan suatu pekerjaan, artinya bahwa ia memberikan suatu 

gambaran yang luas, yang meliputi : mendesain, menghasilkan dan 

mendistribusikan. Setiap kegiatan usaha yang diinginkan untuk berjalan 

terus menerus harus selalu mengikuti perkembangan-perkembangan 

teknologi yang dapat diterapkan pada produk atau jasa yang dihasilkan atau 

pada cara operasinya. Agar perusahaan tidak terpuruk karena kesalahan 

dalam penggunaan teknologi, maka beberapa hal yang penting perlu 

diperhatikan, misalnya :  

1. Bagaimana kecepatan transfer teknologi para pekerja 

2. Bagaimana masa/waktu keusangan teknologi 

3. Bagaimana harga teknologi yang akan diadopsi 

c. Ekonomi 

Kondisi ekonomi suatu daerah atau negara dapat mempengaruhi iklim 

berbisnis suatu perusahaan. Semakin buruk kondisi ekonomi semakin buruk 

pula iklim berbisnis. Oleh kerena itu pemerintah dan seluruh lapisan 
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masyarakat hendaknya bersama-sama mempertahankan bahkan 

meningkatkan kondisi ekonomi daerahnya  lebih baik lagi agar perusahaan 

dapat bergerak maju dalam usahanya. Beberapa faktor kunci yang perlu 

diperhatikan dalam menganalisis ekonomi suatu daerah atau negara adalah: 

1. Tingkat pertumbuhan ekonomi, definisi, resesi, suku bunga, 

produktivitas, kebangkitan (recovery) dan kemakmuran (prospertity) 

2.   Gejala inflasi dan deflasi dalam harga barang dan jasa 

3.   Perkembangan dibidang moneter serta fluktuasi nilai tukar mata uang 

rupiah terhadap mata uang Dollar AS 

d. Pemerintah  

Menurut Saladin (2001 : 43) perubahan-perubahan kebijakan pemerintah 

dalam berbagai bentuk peraturan, dapat merupakan peluang bagi 

perusahaan dan dapat pula hambatan/ancaman bagi perusahaan. 

 Peluang : 

Pemerintah merupakan pembeli besar produk/jasa perusahaan, seperti 

kebutuhan peralatan angkatan bersenjata (sepatu, pakaian, dll) 

Hambatan/Ancaman 

Pemerintah memberikan subsidi pada perusahaan, berarti membantu 

kelangsungan hidup perusahaan, misalnya keringanan pajak, subsidi impor 

bahan baku 
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e. Faktor Sosial Budaya 

Kondisi sosial masyarakat memang berubah-ubah. Hendaknya perubahan-

perubahan sosial yang terjadi mempengaruhi perusahaan dapat diantisipasi 

oleh perusahaan. Kondisi sosial ini banyak aspeknya, misalnya sikap, gaya 

hidup, adat istiadat dan kebiasaan dari orang lingkungan eksternal 

perusahaan, sebagai yang dikembangkan misalnya dari kondisi cultural, 

ekologis, demogafis, religius, pendidikan dan etnis. Contohnya adalah tipe 

pakaian, buku, aktivitas yang menyenangkan dan sebagainya juga dapat 

berubah, seperti kekuatan lain dalam lingkungan  eksternal yang jauh 

(remote enviroment), kekuatan sosial adalah dinamis. 

2.4.1.2. Lingkungan Mikro 

Aspek lingkungan industri akan lebih mengarah pada aspek persaingan 

dimana bisnis perusahaan berada. Akibatnya, faktor-faktor yang mempengaruhi 

persaingan, seperti ancaman-ancaman dan kekuatan-kekuatan yang dimiliki 

perusahaan termasuk kondisi persaingan itu sendiri menjadi perlu dianalisis, 

Menurut Porter mengemukakan konsep competitive strategy yang menganalisis 

persaingan bisnis berdasarkan lima aspek kekuatan, yaitu persaingan diantar 

perusahaan yang ada, ancaman masuknya pesaing baru, ancaman dari produk 

pengganti, kekuatan tawar menawar pemasok dan kekuatan tawar menawar 

pembeli/konsumen. 

Kelima kekuatan ini adalah ancaman pendatang baru, kekuatan pembeli, 

kekuatan pemasok, ancaman pengganti, dan persaingan di antara perusahaan yang 

sudah mapan. Intensitas kekuatan ini sangat menentukan tingkat profitabilitas rata-
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rata yang diharapkan dalam sebuah industri dan pemahaman menyeluruh mereka, 

baik secara individu maupun kombinasi, bermanfaat dalam menentukan industri 

apa yang akan masuk, dan dalam menilai bagaimana perusahaan dapat 

memperbaiki posisi kompetitifnya (McGanan. AN, 1997). Kekuatan masing-

masing dari kelima gaya tersebut berbanding terbalik dengan harga dan keuntungan 

sehingga kekuatan persaingan yang lemah dapat menjadi peluang, sementara yang 

kuat, dapat menjadi ancaman (Hill & Jones, 2007). 

Gambar 2.4. Porter's Five Force Model Analysis 

 
Sumber: (David, 2011, p74) 

 

 

2.4.1.2.1. Persaingan Diantara Perusahaan yang Ada 

 Strategi yang digunakan oleh suatu perusahaan akan dikatakan berhasil jika 

strategi tersebut dapat memberikan keunggulan kompetitif atas strategi yang 

digunakan oleh suatu perusahaan biasanya akan dibalas oleh pesaing dengan 

beberapa tindakan seperti, menurunkan harga, meningkatkan kualitas, 

menambahkan fitur, menyediakan service, memperpanjang jaminan, dan 

meningkatkan periklanan. 

 Menurut Porter (1998), tingkat persaingan antar perusahaan di industri yang 

sama dipengaruhi oleh tujuh situasi. Pertama, bila ada banyak pesaing pesaing sama 
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yang seimbang; kedua, ketika permintaan untuk produk di industri tersebut 

menurun dan dimana perusahaan harus terus tumbuh; ketiga, ketika karena 

penghapusan biaya tetap yang tinggi, perusahaan menggunakan kapasitas penuh 

memaksa pesaing untuk menurunkan harga sehingga memperkuat persaingan di 

antara keduanya; keempat, terjadi karena kurangnya diferensiasi produk dan biaya 

penggantian, oleh karena itu pelanggan membuat keputusan berdasarkan harga dan 

layanan; kelima, terjadi ketika kapasitas ditingkatkan dalam skala yang lebih besar, 

yang tak terelakkan mengarah pada harga yang rendah dan persaingan yang lebih 

ketat; keenam, keadaan muncul ketika perbedaan yang sulit untuk memprediksi 

bagaimana pesaing akan bertindak dalam situasi tertentu, terutama ketika mereka 

siap untuk mengurangi profitabilitas mereka untuk mencapai tujuan strategis yang 

strategis; ketujuh, terjadi ketika perusahaan dari faktor ekonomi, strategi, dan 

emosional tertentu siap untuk melakukan bisnis dengan keuntungan yang kecil atau 

bahkan bisnis yang negatif yang tidak menghasilkan profitabilitas. 

Menurut (David, 2011, p75) jika persaingan di antara perusahaan yang ada 

meningkat maka keuntungan industri tersebut menurun, dalam beberapa kasus 

terdapat titik dimana sebuah perusahaan menjadi kurang menarik. Ketika 

perusahaan pesaing merasakan kelemahan dari perusahaan lain yang menjadi 

pesaingnya, biasanya mereka akan mengintensifkan upaya pemasaran dan Produksi 

mereka untuk memanfaatkan peluang tersebut. 
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2.4.1.2.2. Ancaman Masuknya Pesaing Baru 

 Ancaman masuknya pesaing baru adalah ancaman masuknya perusahaan 

baru di industri serupa. Menurut Porter (1998), ada enam sumber dasar hambatan 

masuk: 

1. Pertimbangan Ekonomi- bila dengan kenaikan Produksi, biaya per unit produk 

menurun, yang membawa pendatang baru, agar bisa bersaing sebelum memilih 

memasuki pasar dalam skala bear, atau bekerja pada skala kecil dengan biaya 

yang tinggi. 

2. Diferensiasi Produk- ketika pendatang baru dihadapkan pada biaya tinggi, 

untuk mengatasi merek yang sudah ada dan pelanggan setia mereka. 

3. Kebutuhan Modal- ketika pendatang baru perlu menginvestasikan sarana 

keuangan yang substansial agar bisa bersaing, terutama jika mereka tidak 

memiliki sumber daya semacam itu yang mereka miliki. 

4. Kerugian biaya tidak tergantung pada ukuran- yang dapat berasal dari memiliki 

teknologi untuk produksi produk eksklusif dan kepatutan, pembelian bahan 

baku dengan harga yang terjangkau, subsidi negara atau kebijakan negara yang 

menguntungkan. 

5. Akses ke saluran distribusi- ketika pendatang baru ditolak masuk ke suatu 

saluran distribusi. 

6. Kebijakan pemerintah- ketika pemerintah memberlakukan undang-undang dan 

peraturan (persyaratan untuk lisensi dan batasan akses terhadap bahan baku, 

pembatasan pemerintah beroperasi di bidang seperti area ski). 

Intensitas suatu industri akan meningkat begitu perusahaan baru dapat 

dengan mudah masuk ke industri tersebut. Menurut (David, 2011, p.76) hambatan 
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masuk kedalam suatu industri dapat mencangkup skala ekonomi, teknologi, 

pengalaman, loyalitas pelanggan, modal yang dibutuhkan, saluran distribusi, 

peraturan pemerintah, tarif akses ke bahan baku, hak paten, lokasi, tindakan balik 

oleh perusahaan, dan kejenuhan potensi pasar. 

 Meskipun banyaknya hambatan masuk untuk perusahaan baru, terkadang 

perusahaan baru masuk ke dalam industri dengan produk yang berkualitas tinggi, 

harga yang lebih murah, dan sumber daya yang cukup besar. Maka dari itu ketika 

ancaman perusahaan baru memasuki pasar tinggi, perusahaan yang sudah ada 

umumnya akan memperkuat posisi mereka dengan mengambil tindakan seperti 

menurunkan harga, memperpanjang jaminan, menambahkan fitur, dan menawarkan 

pembiayaan spesial. 

2.4.1.2.3. Ancaman dari Produk Pengganti 

 Menurut Porter (1998), untuk menilai risiko dari produk pengganti, perlu 

dilihat apakah yang lain dari cabang produksi memiliki produk yang bisa 

melakukan fungsi yang sama seperti aslinya produk dari produsen. Oleh karena itu, 

model lima kekuatan Porter menyediakan “kerangka untuk menentukan peluang 

dan ancaman baik di lingkungan ekonomi dan persaingan 

Dalam banyak industri, perusahaan berada dalam persaingan yang dekat 

dengan produsen produk pengganti di industri lain (David, 2011, p.77). Contohnya, 

produsen sandal bersaing dengan produsen sepatu. Tekanan kompetitif yang timbul 

dari produk pengganti karena harga produk penganti relatif menurun dan begitu 

juga dengan switching cost yang dikeluarkan oleh konsumen. 
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2.4.1.2.4. Kekuatan Tawar Menawar Pemasok 

 Menurut Porter (1998), kekuatan tawar menawar pemasok terjadi ketika 

sebuah industri tidak memiliki banyak pemasok atau jika sebuah industri terdiri dari 

sejumlah besar pembeli kecil, yaitu perusahaan. Namun, daya tawar pemasok 

dikurangi oleh produk pengganti jika mereka hadir di cabang industri tersebut. Jika 

pemasok mengirimkan produknya ke beberapa sektor produksi, daya tawar 

menawarnya meningkat dengan jumlah pelanggan yang lebih banyak yang 

memasok produknya. Kekuatan pemasok juga tumbuh jika produk pemasok 

merupakan masukan penting bagi pelanggan. Pemasok juga memperkuat posisi 

tawar mereka saat produk mereka dibedakan dan bila ada biaya penggantian bagi 

pelanggan. Akhirnya, daya tawar pemasok meningkat jika pemasok dapat 

melakukan bisnis yang dilakukan oleh perusahaan, dan lebih murah. Dalam situasi 

seperti ini, jika pembeli tidak menerima persyaratan pemasok, pemasok dapat 

memperoleh pesaing baru di cabang industrinya pada akhirnya akan menghentikan 

bisnisnya. 

Intensitas persaingan dalam suatu industri dikarenakan daya tawa menawar 

pemasok akan tinggi ketika banyaknya jumlah pemasok, ketika hanya ada beberapa 

baan baku pengganti yang baik, atau ketika switching cost bahan baku sangat mahal 

(David, 2011, p. 77) 

 Di dalam banyak industri, perusahaan membentuk kemitraan strategis 

dengan memilih pemasok dalam upaya mengurangi persediaan biaya logistic, 

mempercepat ketersediaan komponen generasi berikutnya, meningkatkan kualitas 

suku cadang dan komponen yang disediakan dan mengurangi tingkat cacat, dan 
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yang terakhir yaitu penghematan biaya yang penting bagi perusahaan dan juga 

pemasok mereka. 

2.4.1.2.5. Kekuatan Tawar Menawar Konsumen 

 Menurut Porter (1998), “Buyer Power” terjadi  ketika pelanggan membeli 

produk dalam jumlah besar dari penjual tertentu, sehingga dalam situasi ini 

pelanggan lebih penting untuk penjual daripada penjual ke pelanggan, atau saat 

pembeli dihadapkan dengan biaya rendah. Biaya pengganti, karena produk ini tidak 

sesuai dengan standar atau bahkan tidak dibedakan. Tingkat pendapatan pribadi 

yang rendah dan pencapaian keuntungan kecil juga akan memaksa pelanggan 

mengurangi biaya pembelian, yang memanifestasikan daya tawar mereka. Selain 

banyak faktor yang memperkuat daya tawar menawar pembeli, kami juga akan 

menyebutkan kesadaran pelanggan terhadap harga pasar pada saat ini, biaya 

pemasok dan lain-lain, yang memberi mereka kesempatan lebih besar untuk 

mendapatkan harga yang lebih baik dan membuat daya tawar mereka lebih besar. 

 Daya tawar pelanggan merupakan kekuatan utama yang mempengaruhi 

intensitas persaingan dalam suatu industri ketika kelompok pembeli terpusat atau 

membeli dengan volume yang besar, ketika produk yang dibeli standar atau tidak 

terdiferensiasi, ketika switching cost yang dikeluarkan oleh pelanggan kecil ketika 

pelanggan menjadi sangat penting bagi pembeli, dan ketika pelanggan mengetahui 

informasi yang lengkap mengenai pembeli (produk, harga, dan biaya) (David, 2011, 

p77). 
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2.4.2. Analisis Lingkungan Internal 

 Analisis lingkungan internal diajukan untuk mengevaluasi faktor-faktor 

didalam perusahaan, yang sepenuhnya dapat dikendalikan oleh organisasi yang 

bersangkutan. Faktor-faktor yang dimaksud mencakup semua proses serta sumber 

daya yang dimiliki oleh organisasi, baik yang bersifat fisik maupun sumber daya 

lain yang bersifat non fisik, seperti reputasi, pengetahuan, pengalaman, keahlian 

serta keterampilan. 

 Analisis lingkungan internal mempunyai tujuan yang spesifik yaitu, 

menentukan kekuatan (strength) dan kelemahan (weakness) organisasi. Kekuatan 

adalah semua faktor internal yang dapat didaya gunakan untuk mendukung 

pertumbuhan organisasi, sedangkan kelemahan meliputi faktor-faktor internal yang 

merugikan terhadap proses pencapaian tujuan organisasi. 

 Untuk membuat kegiatan diagnosis kekuatan dan kelemahan di berbagai 

fungsi dapat diajukan beberapa pertanyaan. Menurut Umar (2001 : 84). Meliputi 

fungsi, sumber daya manusia, pemasaran, operasi, keuangan, manajemen & 

struktur organisasi. 

2.5. Klasifikasi Strategi 

Menurut Fred R. David (2009:249) strategi-strategi alternatif yang dapat 

dijalankan sebuah perusahaan dikategorikan menjadi 11 tindakan yang 

dikelompokkan menjadi 4 jenis strategi, diantaranya: 
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1. Strategi Integrasi 

Strategi integrasi dibagi menjadi tiga, yaitu integrasi ke depan, integrasi ke 

belakang, dan integrasi horizontal. Strategi integrasi memungkinkan perusahaan 

mendapatkan kontrol atas distributor, pemasok, dan pesaing. 

a) Integrasi ke Depan 

Memperoleh kepemilikan atau kendali yang lebih besar atas distributor 

atau peritel. 

b) Integrasi ke Belakang 

Mengupayakan kepemilikan atau kendali yang lebih besar atas pemasok 

perusahaan. 

c) Integrasi Horizontal 

Mengupayakan kepemilikan atau kendali yang lebih besar atas pesaing. 

2. Strategi Intensif 

Strategi intensif mengharuskan upaya-upaya intensif untuk meningkatkan posisi 

persaingan perusahaan melalui produk yang ada. 

a) Penetrasi Pasar 

Mencari pangsa pasar yang lebih besar untuk produk atau jasa saat ini di 

pasar yang ada sekarang melalui upaya-upaya pemasaran yang lebih 

baik. 
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b) Pengembangan Pasar 

Memperkenalkan produk atau jasa saat ini ke wilayah geografis baru. 

c) Pengembangan Produk 

Mengupayakan peningkatan penjualan melalui perbaikan produk atau 

jasa saat ini atau pengembangan produk atau jasa baru. 

3. Strategi Diversifikasi 

Strategi ini dimaksudkan untuk menambah produk-produk baru yang masih 

berkaitan maupun yang tidak berkaitan. 

a) Diversifikasi Terkait 

Menambah produk atau jasa yang baru namun masih berkaitan. 

b) Diversifikasi Tak Terkait 

Menambah produk atau jasa yang baru namun tidak berkaitan. 

4. Strategi Bertahan 

Strategi ini dilakukan untuk menyelamatkan perusahaan agar terlepas dari 

kerugian yang lebih besar. 

a) Penciutan 

Pengelompokan ulang (regrouping) melalui pengurangan biaya dan aset 

untuk membalik penjualan dan laba menurun. 
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b) Divestasi 

Penjualan suatu divisi atau bagian dari sebuah organisasi. 

c) Likuidasi 

Penjualan seluruh aset perusahaan, secara terpisah-pisah untuk 

kekayaan berwujudnya. 

2.6. Penetapan Strategi 

Setelah mengidentifikasi faktor-faktor dalam formulasi strategi, seperti 

mengembangkan pernyataan visi dan misi, melakukan analisis lingkungan 

eksternal dan internal, serta menetapkan tujuan-tujuan jangka panjang, selanjutnya 

adalah menentukan alat analisis yang dapat mendukung pencapaian tujuan. 

Menurut Fred R. David (2009:323) teknik-teknik perumusan strategi yang penting 

dapat diintegrasikan ke dalam kerangka pengambilan keputusan tiga tahap, yaitu 

tahap input, tahap pencocokan, dan tahap keputusan. 

Gambar 2.5. Kerangka Analitis Perumusan Strategi 

 

Sumber: Fred R. David (2009:324) 



42 

 

 
 

2.6.1. Tahap Masukan 

Tahap masukan berisi informasi dasar yang dibutuhkan untuk merumuskan 

strategi. Tahap masukan terdiri atas matriks Evaluasi Faktor Eksternal (External 

Factor Evaluation - EFE), matriks Evaluasi Faktor Internal (Internal Factor 

Evaluation - IFE), dan matriks profil kompetitif (Competitive Profile Matrix-CPM). 

Informasi yang diperoleh dari matiks EFE dan matriks IFE akan menjadi informasi 

masukan dasar untuk matriks-matriks tahap pencocokan dan keputusan. Alat-alat 

input mendorong para penyusun strategi untuk mengukur subjektivitas selama 

tahap awal proses perumusan strategi. Dibutuhkan penilaian intuitif yang baik 

dalam menentukan bobot dan peringkat yang tepat. 

2.6.1.1. Analisis Terhadap Matriks EFE (External Factor Evaluation)  

Matriks EFE digunakan untuk mengevaluasi faktor-faktor eksternal 

perusahaaan. Data eksternal dikumpulkan untuk menganalisis hal-hal menyangkut 

persoalan ekonomi, sosial, budaya, demografi, lingkungan, pemerintahaan, 

teknologi, persaingan dipasar industri dimana perusahaan berada. Hal ini penting 

karena faktor eksternal berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung 

terhadap perusahaan. 

Adapun tahapan penggunaan matriks EFE ini menurut Husein Umar (2001: 

220), sebagai berikut : 

a. Buat daftar critical success faktor (faktor-faktor utama yang mempunyai 

dampak penting pada kesuksesan atau kegagalan usaha untuk aspek eksternal 

yang mencakup prihal Opportunities (peluang) dan Threats (ancaman) bagi 

perusahaan. 
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b. Tentukan bobot dan critical success factors tadi dengan skala yang lebih tinggi 

yang berprestasi tinggi dan begitu pula sebaliknya. Jumlah seluruh bobot 

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

industrinya. 

 Nilai bobot ditentukan sebagai berikut : 

 0,20  = Sangat Kuat 

 0,15  = Diatas rata-rata 

 0,10  = Rata-rata 

 0,05  = Dibawah rata-rata 

c. Tentukan Rating setiap critical success factor antara 1 sampai 4, dimana. 

 1 = Di bawah rata-rata 

 2 = Rata-rata 

 3 = Diatas rata-rata 

 4 = Sangat bagus 

 Rating ditentukan berdasarkan efektifitas strategi perusahaan. Dengan 

demikian, nilainya berdasarkan pada kondisi perusahaan. 

d. Kalikan nilai bobot, dengan nilai ratingnya untuk mendapatkan skor semua 

critical success factors. 

e. Jumlahkan semua faktor untuk mandapatkan skor total bagi perusahaan yang 

bernilai. Skor total 4,0 mengidentifikasikan bahwa perusahaan merespons 
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dengan cara yang luar biasa terhadap peluang-peluang yang ada dan 

menghindari ancaman-ancaman dipasar industrinya. Sementara itu, skor total 

sebesar 1,0 menunjukan bahwa perusahaan tidak memanfaatkan peluang-

peluang yang ada atau tidak menghindari ancaman-ancaman eksternal. Pada 

tabel 2.2 dapat dilihat model matriks EFE. 

Tabel 2.2. Matriks External Factor Evaluation 

KEY EXTERNAL FACTOR BOBOT RATING SKOR 

Peluang (Opportunities) 

 Pangsa pasar meningkat naik 

 Perkembangan teknologi baru 

 Pertumbuhan ekonomi yang 

kian membaik  

 Harga yang kompetitif 

        Kebijakan pemerintah yang 

mendorong perkembangan 

perusahaan baik  

 Persaingan pasar yang semakin 

ketat 

 Investasi dan ongkos produksi 

tinggi 

 Peraturan pemerintah yang 

selalu berubah 

 Keadaan politik negara yang 

tidak menentu 

   

 

Sumber : Husein Umar, Strategic Management in Action, Edisi 4 2001, hal 249 

2.6.1.2. Analisis Terhadap Matriks IFE (Internal Factor Evaluation) 

Matriks IFE digunakan untuk mengetahui faktor-faktor internal perusahaan 

berkaitan dengan kekuatan dan kelemahan yang dianggap penting. 

 Adapun tahap pengerjaan matriks IFE ini. Pada prinsipnya sama dengan 

matriks EFE, hanya pada pemberian rating juga tidak berbeda. Data dan informasi 

aspek internal perusahaan dapat digali dari beberapa fungsional perusahaan, 
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misalnya dari aspek manajemen, keuangan, SDM, pemasaran, sistem informasi dan 

produksi/operasi. 

 Maka langkah-langkah membuat matriks IFE menurut Husein Umar 

(2001:221) adalah sebagai berikut : 

a. Buat daftar critical success factor (faktor-faktor utama yang mempunyai 

dampak penting pada kesuksesan atau kegagalan usaha untuk aspek eksternal 

yang mencakup perihal kekuatan (Strength) dan kelemahan (Weakness) bagi 

perusahaan. 

b. Tentukan bobot dari critical success factors tadi dengan skala yang lebih 

tinggi bagi yang berprestasi tinggi dan begitu pula sebaliknya. Jumlah 

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

rata-rata industrinya. 

Nilai bobot ditentukan sebagai berikut : 

 0,20   = Sangat Kuat 

 0,15  = Diatas rata-rata 

 0,10  = Rata-rata 

 0,05  = Dibawah rata-rata 

c. Tentukan Rating setiap critical success factor antara 1 sampai 4, dimana. 

 1 = Di bawah rata-rata 

 2 = Rata-rata 
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 3 = Diatas rata-rata 

 4 = Sangat bagus 

 Rating ditentukan berdasarkan efektifitas strategi perusahaan, dengan 

demikian, nilainya didasarkan pada kondisi perusahaan. 

d. Kalikan nilai bobot, dengan nilai ratingnya untuk mendapatkan skor semua 

critical success factors. 

e. Jumlahkan semua skor untuk mendapatkan skor total bagi perusahaan yang 

bernilai. Nilai rata-rata adalah 2,5. Jika nilainya dibawah 2,5 menandakan 

bahwa secara internal perusahaan adalah lemah, sedangkan nilai yang berada 

di atas 2,5 menunjukan posisi internal yang kuat. Seperti halnya pada matrik 

EFE, matriks IFE, terdiri dari cukup banyak faktor. Jumlah bobot karena ia 

selalu berjumlah 1,0. Pada Tabel 2.3 dapat dilihat model matriks IFE. 

Tabel 2.3. Matriks Internal Factor Evaluation 

Sumber: Husein Umar, Strategic Management in Action, Edisi 4 2001 

KEY INTERNAL FACTORS BOBOT RATING SKOR 

Kekuatan (strengths) 

 Modal yang kuat 

 Pertumbuhan laba dan penjualan meningkat 

 Motivasi dan loyalitas karyawan cukup tinggi 

 Tenaga kerja yang telatih 

 Perusahaan terus melakukan inovasi produk 

 

 

 

 

 

 

Kelemahan (Weaknesses) 

 Sering terjadi ketidaksepakatan antara dewam 

pimpinan dalam mengambil keputusan 

 Kemampuan inovasi yang lemah 

 Suasana kerja kurang nyaman 

 Ketergantungan bahan baku 

 Pangsa pasar 

   

TOTAL    
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2.6.2. Tahap Pencocokan 

Tahap pencocokan berfokus pada penciptaan strategi alternatif yang tepat 

dengan memperhatikan faktor-faktor eksternal dan internal utama. Teknik yang 

digunakan pada tahap pencocokan terdiri atas lima teknik, yaitu matriks SWOT 

atau Strengths-Weaknesses-Opportunities-Threats, matriks SPACE atau Strategic 

Position and Action Evaluation, matriks Boston Consulting Group (BCG), matriks 

IE atau Internal-External, dan matriks strategi besar (grand strategy matrix). Alat- 

alat ini bergantung pada informasi yang diperoleh dari tahap masukan untuk 

memadukan peluang dan ancaman eksternal dengan kekuatan dan kelemahan 

internal. Mencocokkan faktor keberhasilan penting eksternal dan internal 

merupakan kunci untuk menciptakan strategi yang masuk akal. Tahap pencocokan 

dari kerangka perumusan strategi pada penelitian ini menggunakan teknik matriks 

SWOT, matriks strategi besar, dan matriks IE. 

2.6.2.1. Analisis Terhadap Matriks Internal-Eksternal 

IE Matrix bermanfaat untuk memposisikan suatu SBU perusahaan kedalam 

matrix yang terdiri atas 9 sel. Skor total pembobotan dari faktor strategis lingkungan 

internal & eksternal perusahaan diolah dalam. Matriks IFE dan matriks EFE 

diposisikan pada sel-sel yang terdapat pada matriks Internal-Ekternal. Skor total 

dari matriks IFE diposisikan pada sumbu X dan skor total dari matriks EFE 

diposisikan pada sumbu Y dari matriks Internal-Eksternal. 

 Menurut Husein Umar (2001:235). Matriks Internal-Eksternal memiliki tiga 

implikasi strategi yang berbeda,yaitu : 
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1. SBU Untuk devisi-devisi yang berbeda pada sel I, II atau IV dapat 

digambarkan sebagai “Grow” dan “Build”. Strategi-strategi yang cocok bagi 

SBU ini adalah Strategi Insentif seperti Market Penetration. Market 

Development dan Product development atau Strategi Terintregrasi seperti 

Beckward Integration, Forward Integration dan Horizontal Integrations. 

2. SBU yang berada pada sel-sel III, V, VII paling baik dikendalikan dengan 

strategi-strategi “Hold” dan “Maintain”. Strategi-strategi yang umum dipakai 

yaitu Strategy Market Penetration dan produk Development 

3. SBU untuk devisi-devisi yang berada pada sel-sel VI, VII atau IX dapat 

menggunakan ”Harvest” atau “Divesture”. 

 Perusahan yang dianggap paling sukses adalah perusahaan yang mampu 

menghasilkan bisnis yang berada pada sel I 

Gambar 2.6. Matriks Internal-Eksternal 

 Kuat Rata-rata Lemah 

  (3,0 - 4,0) (2,0 - 2,99) 

(1,0 - 

1,99) 

Tinggi 
I II III 

(3,0 - 4,0) 

Sedang 
IV V VI 

(2,0 - 2,99) 

Rendah 
VII VII IX 

(1,0 - 1,99) 

 

                                Hold & Maintain                       Harvest & Divest 

Sumber : Husein Umar, Strategic Management in Action. Edisi 4. Jakarta. 2001, hal 235 

Skor Total 

Matriks 

EFE 
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2.6.3. Tahap Keputusan 

Pada tahap keputusan melibatkan satu teknik saja, yaitu matriks QSPM atau 

Quantitative Strategic Planning Matrix. Matriks QSPM menggunakan informasi 

input dari Tahap 1 untuk secara objektif mengevaluasi strategi-strategi alternatif 

yang diidentifikasi dalam Tahap 2. Matriks QSPM menunjukkan daya tarik relatif 

berbagai strategi alternatif sehingga dapat memberikan landasan objektif bagi 

pemilihan strategi alternatif. 

2.7. Jasa 

2.7.1. Pengertian Jasa 

 Ada beberapa definisi jasa yang dikemukakan oleh beberapa ahli. 

Diantaranya ialah menurut Kotler seperti yang dikutip J. Supranto (2001, p227) 

yang mendefinisikan jasa sebagai berikut: 

“Jasa ialah setiap tindakan atau kegiatan yang dapat ditawarkan oleh satu pihak 

kepada pihak lain yang pada dasarnya tidak berwujud dan tidak mengakibatkan 

kepemilikan apapun. Produksinya dapat dikaitkan atau tidak dikaitkan pada satu 

produk fisik”. 

 Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa jasa merupakan suatu 

Kegiatan yang tidak berwujud dan cepat hilang serta tidak dapat dimiliki. 

 Secara umum jasa adalah setiap tindakan atau perbuatan yang dapat 

ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak lain dimana produk yang ditawarkan bisa 

berupa produk fisik maupun tidak dimana jika produk itu berupa produk fisik yang 

didalam tahapannya akan melalui beberapa perubahan sehingga nantinya akan 

memuaskan keinginan konsumen/ pelanggan tersebut. 
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2.7.2. Karakteristik Jasa 

 Menurut Kotler dan Amstrong (2001, p376-377), perusahaan harus 

mempertimbangkan empat karakteristik jasa tertentu ketika merancang program 

pemasaran antara lain: 

1. Tidak Berwujud Jasa (Intangibility) 

Jasa tidak bisa dilihat, dicicipi, dirasakan, didengar atau dibaui sebelum dibeli. 

Untuk mengurangi ketidakpastian, pembeli mencari “tanda” dari kualitas jasa 

pelayanan. Mereka mengambil kesimpulan mengenai kualitas dari tempat, 

orang, harga, peralatan, dan konsumsi yang dapat mereka lihat. Oleh karena itu, 

tugas penyedia jasa adalah membuat jasa dapat berwujud. 

2. Ketidakterpisahan Jasa (Inseparability) 

Jasa tidak dapat dipisahkan dari penyedianya, apakah penyedia tadi adalah 

orang atau mesin. Bila karyawan jasa menyediakan jasa, maka karyawan itu 

merupakan bagian dari jasa. Karena pelanggan turut hadir saat jasa itu 

diproduksi sebagai Co-produser, interaksi penyedia jasa maupun pelanggan 

akan mempengaruhi hasil jasa. 

3. Keragaman Jasa (Service Variability) 

Kualitas jasa bergantung pada siapa yang menyediakan jasa, waktu, tempat, dan 

bagaimana cara mereka disediakan. Menurut Bvee, Housten, dan Thill 

(Tjiptono, 1997, p17), ada tiga faktor yang menyebabkan variablitias kualitas 

jasa, yaitu kerjasama atau partisipasi pelanggan selama penyampaian jasa, 

motivasi karyawan dalam melayani pelanggan, dan beban kerja perusahaan. 
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4. Tidak Tahan Lamanya Jasa (Perishability) 

Jasa tidak dapat disimpan untuk penjualan atau pemakaian yang akan datang. 

Tidak tahan lamanya jasa bukanlah masalah apabila permintaan selalu ada. Tapi 

ketika permintaan berfluktuasi, perusahaan jasa sering kali mengalami masalah 

sulit. Oleh karena itu perusahaan jasa sering kali merancang strategi agar lebih 

baik lagi menyesuaikan permintaan dengan penawaran. 

 

Gambar 2.7. Empat Karakteristik Jasa 

  Sumber: Kotler dan Amstrong, 2001, p378 

2.7.3. Jenis-jenis Jasa 

 Suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan terhadap orang lain 

dikategorikan sebagai jasa akan tetapi jasa dibagi beberapa jenis jasa, yaitu: 

 Menurut Lovelock Jasa pada dasarnya dapat dibedakan menjadi 3 macam 

sebagaimana dikemukakan (dalam Sudarminto, 2002, p25-26) yang 

membedakannya adalah sebagai berikut: 

1. Rented Good Service 

Dalam jenis ini, konsumen menyewa dan menggunakan suatu produk 

berdasarkan tarif yang telah ditetapkan selama jangka waktu tertentu konsumen 

hanya dapat menggunakan produk tersebut, sedangkan kepemilikannya tetap 

berada pada pihak perusahaan atau perorangan yang menyewakannya. Contoh: 
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perusahaan penyewaan mobil, penyewaan hotel computer, apartemen dan 

sebagainya. 

2. Owned Goods Service 

Dalam jenis ini, produk-produk yang dimiliki konsumen dikembangkan atau 

dirawat oleh perusahaan jasa. Jenis jasa ini juga mencakup perubahan bentuk 

produk (barang) yang dimiliki konsumen. Contoh: jasa perbaikan mobil, AC, 

salon kecantikan dan sebagainya. 

3. Non Goods Service 

Dalam jenis ini adalah jasa personal bersifat intangible (tidak berbentuk produk 

fisik) ditawarkan pada para pelanggan. Contoh: jasa bank, jasa asuransi, jasa 

pendidikan, jasa ekspedisi dsb. 

Kesimpulan yang didapat yaitu jasa dapat dirasakan, dikembangkan 

berdasarkan tarif yang telah ditetapkan selama jangka waktu tertentu baik berwujud 

fisik maupun non fisik. 

2.7.4. Kualitas Jasa (Service Quality) 

 Kualitas jasa jauh lebih sukar untuk didefinisikan, dijabarkan, dan diukur 

bila dibandingkan dengan kualitas barang. Bila ukuran kualitas dan pengendalian 

kualitas telah lama ada untuk barang-barang berwujud (tangible goods), maka 

untuk jasa berbagai upaya telah dan sedang dikembangkan untuk merumuskan 

ukuran-ukuran semacam itu. 

 Pada dasarnya, definisi “kualitas jasa berfokus pada upaya pemenuhan 

kebutuhan dan keinginan pelanggan serta ketepatan penyampaiannya untuk 

mengimbagi harapan pelanggan (Tjiptono, 2000:51)”. Wyckof  (dalam Lovelock, 

1998) dalam Tjiptono, (2000:52) Kualitas jasa merupakan tingkat kesempurnaan 
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yang diharapkan dan pengendalian atas kesempurnaan tersebut untuk memenuhi 

keinginan pelanggan. 

 Disisi lain, definisi dari kualitas jasa yaitu menurut Lupiyoadi (2014:212) 

kualitas produk (jasa) adalah sejauh mana produk (jasa) memenuhi spesifikasi-

spesifikasinya. Menurut ISO9000 dalam Lupiyoadi (2014:212) “Kualitas adalah  

“degree to which a set of inherent characteristics fulfils requirements” ( derajat 

yang dicapai oleh karakteristik yang inheren dalam memenuhi persyaratan). 

Persyaratan dalam hal ini adalah: “need or expectation that is stated, generally 

implied or abligatory” (yaitu, kebutuhan atau harapan yang dinyatakan, biasanya 

tersirat atau wajib). Jadi, kualitas sebagaimana yang diinterpretasikan ISO9000 

merupakan perpaduan antara sifat dan karakteristik yang menentukan sejauh mana 

keluaran dapat memenuhi persyaratan kebutuhan pelanggan. 

 Menurut Parasuraman (1998) dalam Lupiyoadi (2014:216) kualitas jasa 

dapat didefinisikan sebagai seberapa jauh perbedaan antara kenyataan dan harapan 

pelanggan atas layanan yang mereka terima.  Berdasarkan uraian diatas, dapat 

disimpulkan bahwa kualitas jasa adalah suatu titik fokus yang diupayakan dalam 

suatu produk atau pelayanan untuk dapat memenuhi keinginan dan kepuasan 

pelanggan dalam memenuhi kebutuhannya. 

 

2.8. Variabel Kualitas Pelayanan 

Dalam menentukan dimensi dalam penilaian kualitas jasa, terdapat suatu 

metode yang menjadi acuan hingga saat ini. Dalam suatu studi mengenai 

SERVQUAL yang merupakan singkatan dari Service Quality oleh 
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Parasuraman,dkk (1998) dalam Lupiyoadi (2014: 216-217) terdapat lima dimensi 

yaitu sebagai berikut: 

1. Berwujud (tangible) 

Yaitu kemampuan suatu perusahaan dalam menunjukkan eksistensinya kepada 

pihak eksternal. Penampilan dan kemampuan sarana dan prasarana fisik 

perusahaan yang dapat diandalkan keadaan lingkungan sekitarnya merupakan 

bukti nyata dari pelayanan yang diberikan oleh pemberi jasa. Hal ini meliputi 

fasilitas fisik (contoh: gedung, gudang, dan lain-lain), perlengkapan dan 

peralatan yang digunakan (teknologi), seta penampilan pegawainya. 

2. Keandalan (reliability) 

Yaitu kemampuan perusahaan untuk memberikan pelayanan sesuai dengan 

yang dijanjikan secara akurat dan terpercaya. Kinerja harus sesuai dengan yang 

harapan pelanggan yang berarti ketepatan waktu, pelayanan yang sama untuk 

semua pelanggan tanpa kesalahan, sikap yang simpatik, dan dengan akurasi 

yang tinggi. 

3. Ketanggapan (responsiveness) 

Yaitu suatu kebijakan untuk Membantu dan memberikan pelayanan yang cepat 

(responsive) dan tepat kepada pelanggan, dengan penyampaian informasi yang 

jelas. Membiarkan konsumen menunggu persepsi yang negative dalam kualitas 

pelayanan. 

4. Jaminan dan kepastian (assurance) 

Yaitu pengetahuan, kesopansantunan, dan kemampuan para pegawai 

perusahaan untuk menumbuhkan rasa percaya para pelanggan kepada 

perusahaan. Hal ini meliputi beberapa komponen antara lain komunikasi 
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(communication), kredibilitas (credibility), keamanan (security), kompetensi 

(competence), dan sopan santun (courtesy). 

5. Empati (empathy) 

Yaitu memberikan perhatian yang tulus dan bersifat individual atau pribadi 

yang diberikan kepada para pelanggan dengan berupaya memahami keinginan 

konsumen. Dimana suatu perusahaan diharapkan memiliki pengertian dan 

pengetahuan tentang pelanggan, memahami kebutuhan pelanggan secara 

spesifik, serta memiliki waktu pengoperasian yang nyaman bagi pelanggan.  

 

Menurut Tjiptono (2000:55), terdapat 5 dimensi kualitas pelayanan jasa, yaitu: 

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

dijanjikan dengan segera, akurat, dan memuaskan. 

2. Daya tanggap (responsiveness), yaitu keinginan para staff untuk Membantu 

para pelanggan dan memberikan layanan dengan tanggap. 

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

sifat dapat dipercaya yang dimiliki para staf, bebas dari bahaya, risiko atau 

keragu-raguan. 

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

yang baik, perhatian pribadi, dan pemahaman atas kebutuhan individual 

para pelanggan. 

5. Bukti fisik (tangibles), meliputi fasilitas fisik, perlengkapan, Pegawai, dan 

saran komunikasi. 
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2.9. Kerangka Pemikiran 

 

Gambar 2.8. Kerangka Pemikiran Teoritis 

 

  

  

 

Latar Belakang 

PERUMUSAN STRATEGI BISNIS PADA MY GREEN LAUNDRY 

Sumber : Data Diolah (2018) 

Tahap Masukan: 

 

- Matriks IFE 

- Matriks EFE 

Tahap Pencocokan: 

 

- Matriks SWOT 

- Matriks IE 

Tahap Keputusan: 

 

Matriks QSPM 

Strategi My Green Laundry 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Jenis Penelitian 

 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif 

(deskriptif). Penelitian ini menekankan pada penyajian data, menganalisis dan 

mengiterprestasikan data. Menurut Marzuki (2008:8) penelitian deskriptif hanya 

untuk memperoleh gambaran secara sistematis dan akurat mengenai fakta-fakta 

permasalahan yang diteliti. Analisis deskriptif juga digunakan untuk 

mengidentifikasi visi, misi dan tujuan kelompok usaha tersebut. Analisis deskriptif 

dilakukan untuk memperoleh fakta-fakta dari gejala-gejala yang ada dan 

melukiskan keadaan objek atau persoalannya dan tidak dimaksudkan untuk 

mengambil atau menarika kesimpulan yang cenderung umum. 

 Sedangkan menurut Martini (1996:73) metode deskriptif dapat diartikan 

sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki, dengan menggambarkan 

ataupun melukiskan suatu keadaan objek penelitian pada saat sekarang, 

berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana keadaan yang sebenarnya.  

 Pada penelitian ini My Green Laundry sebagai objek penelitian akan 

digambarkan keadaan lingkungan internal maupun eksternal nya, kemudian data-

data yang telah terkumpul akan diteliti dan dianalisis untuk mengetahui peranan 

five force strategy Porter maupun mengenai SWOT pada perusahaan tersebut. 
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3.2. Objek dan Ruang Lingkup Penelitian 

3.2.1. Objek Penelitian 

 Objek penelitian ini adalah My Green Laundry dengan alamat Jalan Candi 

Mendut 40 Kota Malang, Provinsi Jawa Timur. 

3.2.2. Ruang Lingkup Penelitian 

Ada banyak faktor yang mempengaruhi strategi suatu perusahaan. 

Lingkungan internal yang mempengaruhi perusahaan serta lingkungan eksternal 

yang harus dihadapi oleh perusahaan semakin kompleks, maka pada penelitian ini 

akan dibuat batasan-batasan penelitian sebagai berikut: 

a. Dari lingkungan eksternal akan dibahas yaitu lingkungan di luar 

perusahaan yang mempengaruhi kegiatan bisnis dari My Green 

Laundry. 

b. Dari lingkungan internal akan dibahas pada aspek-aspek pokok 

perusahaan yang meliputi gambaran umum perusahaan, pemasaran, 

manajemen, inovasi dan pengembangan. 

 

3.3. Informan Penelitian 

 Informan yang memberikan berbagai informasi yang diperlukan selama 

proses penelitian merupakan seseorang yang benar-benar mengetahui persoalan 

atau permasalahan sehingga dapat diperoleh informasi yang jelas, akurat, dan 
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terpercaya baik dari pernyataan, keterangan, maupun data-data yang dapat 

membantu dalam memahami permasalahan tersebut. 

 Menurut Bungin (2010:101) peneliti harus dapat menentukan informan 

kunci. Penentuan mengenai siapa yang harus menjadi informan kunci harus melalui 

beberapa pertimbangan diantaranya: 

1. Orang yang bersangkutan memiliki pengalaman pribadi sesuai dengan 

permasalahan yang diteliti. 

2. Usia orang yang bersangkutan telah dewasa. 

3.Orang yang bersangkutan sehat jasmani dan rohani. 

4. Orang yang bersangkutan bersifat netral, tidak mempunyai kepentingan 

pribadi yang menjelekkan orang lain. 

5. Orang yang bersangkutan memiliki pengetahuan yang luas mengenai 

permasalahan yang diteliti. 

 Pada penelitian ini, informan yang dipilih merupakan internal dari 

perusahaan My Green Laundry, diantaranya adalah: 

 a. Owner 

 b. Supervisor 

 c. Koordinator 

 d. Admin 

 e. Staff 
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3.4. Jenis dan Sumber Data 

 Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk 

memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian. Jenis data yang digunakan 

dalam penyusunan penelitian ini bersumber dari dua jenis data yang dikumpulkan 

oleh peneliti, yang terdiri: 

a. Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara dari 

sumber asli (tidak melalui media perantara) (Indriantoro dan Supomo, 

2009:146-147). Data primer secara Khusus dikumpulkan oleh peneliti untuk 

menjawab pertanyaan penelitian. Data primer dapat berupa opini subjek 

(orang) secara individual atau kelompok, hasil observasi terhadap suatu 

benda (fisik). Data primer diperoleh dari pihak pemilik My Green Laundry 

maupun dari karyawannya itu sendiri, terutama mengenai kondisi 

perusahaan (lingkungan internal) dan kebijakan-kebijakan perusahaan 

terhadap kondisi internal maupun kondisi eksternal perusahaan.  

b. Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti 

secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh 

pihak lain) (Indriantoro dan Supomo, 2009:147). Data sekunder terutama 

mengenai kondisi eksternal perusahaan diperoleh dari pengalaman pribadi 

orang terdekat, iklan-iklan yang disebar oleh pesaing bisnis dan lain-lain. 
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3.5. Teknik Pengumpulan Data 

 Pengumpulan data adalah prosedur untuk memperoleh data yang 

dibutuhkan dalam penelitian ini. Data pengumpulan data ini dapat dilakukan 

dengan beberapa cara yaitu: 

a. Studi Pustaka yaitu teknik pengumpulan data dengan cara menghimpun 

informasi dari beberapa literatur. Literatur tersebut dari hasil penelitian 

sebelumnya, jurnal, buku,dan sumber-sumber tertulis lainnya dari media 

cetak maupun elektronik. 

b. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti 

ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah 

respondennya sedikit/kecil (Sugiyono, 2012:194). Responden dalam 

penelitian ini adalah pihak manajemen My Green Laundry Laundry yang 

diberi pertanyaan mengenai five force strategy yang meliputi persaingan 

dari perusahaan yang sudah ada, ancaman masuknya pesaing baru, ancaman 

produk pengganti, kekuatan tawar menawar pemasok dan kekuatan tawar 

menawar pembeli serta kelemahan, kekuatan, peluang, ancaman dan 

pendapatnya mengenai strategi My Green Laundry. 

c. Kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

memberi seperangkat pertanyaan tertulis kepada responden untuk 

dijawabnya (Sugiyono, 2008:142). Terdapat dua jenis kuesioner, yaitu 

kuesioner tertutup dan terbuka. Kuesioner yang digunakan dalam hal ini 

adalah kuesioner tertutup yakni kuesioner yang sudah disediakan 

jawabannya, sehingga responden tinggal memilih dan menjawab secara 
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langsung. Kuesioner diberikan kepada 6 informan untuk memberikan 

Penilaian terkait bobot dan rating pada matriks IFE dan matriks EFE. 

d. Obervasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang 

tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang 

terpenting adalah proses-prosess pengamatan dan ingatan (Sutrisno Hadi 

dalam Sugiyono, 2012:203). Proses observasi dilaksanakan pada 

lingkungan operasional My Green Laundry. 

 

3.6. Teknik Analisis Data 

 1. Tahap Masukan 

Pada tahap ini berisikan informasi yang digunakan untuk merumuskan 

strategi. Matriks yang digunakan dalam tahap ini meliputi matriks IFE 

dan matriks EFE. 

2. Tahap Pencocokan 

Hasil dari analisis matriks IFE dan matriks EFE diolah ke dalam matriks 

SWOT, matriks strategi besar, dan matriks Internal-Eksternal (IE). Pada 

tahap ini berfokus pada pencocokan strategi alternatif dengan 

memperhatikan faktor eksternal dan internal perusahaan. 

3. Tahap Keputusan 

Pada tahap ini menggunakan Matriks Quantitative Strategic Planning 

Matrix (QSPM) menggunakan informasi input dari tahap I untuk secara 

objektif mengevaluasi strategi-strategi alternatif yang diidentifikasi dari 
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tahap II. Tahap ini memberikan suatu basis objektif bagi pemilihan 

strategi yang tepat. 

3.6.1. Matriks IFE (Internal Factor Evaluation) 

Analisis ini digunakan untuk mengetahui faktor-faktor internal perusahaan 

yang menunjukkan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki oleh perusahaan. 

Langkah-langkah untuk menentukan matriks IFE menurut Fred R. David 

(2009:230), antara lain: 

1. Buat daftar faktor-faktor internal utana sebagaimana yang disebutkan dalam 

proses audit internal. Tentukan 10 sampai 20 faktor internal kekuatan (strength) 

dan kelemahan (weakness). 

2. Berilah pada setiap faktor tersebut bobot berkisar dari 0,0 (tidak penting) sampai 

1,0 (semua penting). Bobot yang diberikan pada suatu faktor tertentu 

menandakan signifikansi relatif faktor tersebut bagi keberhasilan industri 

perusahaan. Terlepas dari apakah faktor utama itu adalah kekuatan atau 

kelemahan internal, faktor-faktor yang dianggap memiliki pengaruh paling besar 

terhadap kinerja organisasional harus diberi bobot tertinggi. Jumlah seluruh 

bobot harus sama dengan 1,0. Pembobotan yang diberikan berdasarkan asumsi 

dan persepsi dari pihak yang ikut serta dalam pengambil keputusan strategik 

yang diperoleh dengan menggunakan alat analisa data berupa kuesioner. 

Penilaian yang diperoleh dari kuesioner tersebut merupakan penilaian dengan 

beberapa pembulatan keatas. 

3. Berilah peringkat antara 1 sampai 4 pada setiap faktor dengan skala berikut:  
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1 = sangat lemah 

2 = lemah 

3 = kuat 

4 = sangat kuat 

Kekuatan harus mendapat peringkat 3 atau 4, sedangkan kelemahan mendapat nilai 

1 atau 2. Pemeringkatan yang diberikan berdasarkan asumsi dan persepsi dari pihak 

yang ikut serta dalam pengambil keputusan strategik yang diperoleh dengan 

menggunakan alat analisa data berupa kuesioner. Penilaian yang diperoleh dari 

kuesioner tersebut merupakan penilaian dengan beberapa pembulatan keatas. 

4. Kalikan bobot setiap faktor dengan peringkatnya untuk menentukan skor bobot 

bagi masing-masing variabel. 

5.Jumlahkan skor rata-rata untuk setiap variabel guna menentukan skor bobot total 

untuk organisasi. 

Tabel 3.1. Matriks Evaluasi Faktor Internal 

Faktor-faktor Internal Utama Bobot Peringkat Skor 

Kelebihan 

1     

2     

3     

Dst.     

Kelemahan 

1     

2     

3     

Dst     

Total 1,00   

Sumber: Fred R. David (2009:231) 
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3.6.2. Matriks EFE (External Factor Evaluation) 

Analisis ini digunakan untuk mengetahui faktor-faktor eksternal perusahaan yang 

menunjukkan peluang dan ancaman yang dimiliki oleh perusahaan. Langkah- 

langkah untuk menentukan matriks EFE menurut Fred R. David (2009:158), antara 

lain: 

1. Buat daftar faktor-faktor eksternal utama sebagaimana yang disebutkan dalam 

proses audit eksternal. Tentukan 10 sampai 20 faktor eksternal yang mencakup 

peluang (opportunity) dan ancaman (threat). 

2. Berilah pada setiap faktor tersebut bobot berkisar dari 0,0 (tidak penting) sampai 

1,0 (semua penting). Bobot yang diberikan pada suatu faktor tertentu 

menandakan signifikansi relatif faktor tersebut bagi keberhasilan industri 

perusahaan. Peluang sering kali mendapat bobot lebih tinggi daripada ancaman, 

tetapi ancaman bisa diberi bobot tinggi terutama jika faktor tersebut sangat parah 

atau mengancam. Jumlah total seluruh bobot harus sama dengan 1,0. 

Pembobotan yang diberikan berdasarkan asumsi dan persepsi dari pihak yang 

ikut serta dalam pengambil keputusan strategik yang diperoleh dengan 

menggunakan alat analisa data berupa kuesioner. Penilaian yang diperoleh dari 

kuesioner tersebut merupakan penilaian dengan beberapa pembulatan keatas. 

3. Berilah peringkat antara 1 sampai 4 pada setiap faktor eksternal utama yang 

menunjukkan seberapa efektif strategi perusahaan dalam merespon faktor 

tersebut dengan menggunakan skala berikut: 
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1 = responnya dibawah rata-rata 2 = responnya rata-rata 

3 = responnya diatas rata-rata 4 = responnya sangat bagus 

Peluang dan ancaman dapat diberi peringkat 1,2,3, atau 4. Pemeringkatan yang 

diberikan berdasarkan asumsi dan persepsi dari pihak yang ikut serta dalam 

pengambil keputusan strategik yang diperoleh dengan menggunakan alat analisa 

data berupa kuesioner. Penilaian yang diperoleh dari kuesioner tersebut merupakan 

penilaian dengan beberapa pembulatan keatas. 

4. Kalikan bobot setiap faktor dengan peringkatnya untuk menentukan skor bobot 

bagi masing-masing variabel. 

5. Jumlahkan skor rata-rata untuk setiap variabel guna menentukan skor bobot total 

untuk organisasi. 

 

Tabel 3.2. Matriks Evaluasi Faktor Eksternal 

Faktor-faktor Ekstenal Utama Bobot Peringkat Skor 

Peluang 

1     

2     

3     

Dst.     

Ancaman 

1     

2     

3     

Dst     

Total 1,00   

Sumber: Fred R. David (2009:160) 
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3.6.3. Matriks SWOT 

 Setelah melakukan analisis matriks IFE dan matriks EFE, dilanjutkan dengan 

melakukan analisis SWOT pada tahap pencocokan untuk menemukan kesesuaian 

antara peluang-peluang eksternal dan kekuatan-kekuatan internal, di samping 

memperhatikan ancaman-ancaman eksternal dan kelemahan-kelemahan internal. 

Analisis SWOT menghasilkan alternatif strategi yang memungkinkan sesuai 

dengan kondisi perusahaan dan tidak memilih atau menentukan strategi mana yang 

terbaik. 

Menurut Fred R. David (2009:330) terdapat delapan langkah dalam membentuk 

sebuah matriks SWOT: 

Buat daftar peluang-peluang eksternal utama perusahaan. 

1.  Buat daftar ancaman-ancaman eksternal perusahaan. 

2.  Buat daftar kekuatan-kekuatan internal perusahaan. 

3.  Buat daftar kelemahan-kelemahan internal perusahaan. 

4. Cocokkan kekuatan internal dengan peluang eksternal, dan catat hasilnya pada 

sel strategi SO. 

5. Cocokkan kekuatan internal dengan peluang eksternal, dan catat hasilnya pada 

sel strategi WO. 

6. Cocokkan kekuatan internal dengan peluang eksternal, dan catat hasilnya pada 

sel strategi ST. 
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7. Cocokkan kekuatan internal dengan peluang eksternal, dan catat hasilnya pada 

sel strategi WT. 

Bentuk matrik analisis SWOT bisa dilihat pada tabel berikut ini. 

Tabel 3.3. Bentuk Matrik Analisis SWOT 

IFE 

 

EFE 

Kekuatan (S) Kelemahan (W) 

Peluang (O) Strategi SO Strategi WO 

Ancaman (T) Strategi ST Strategi WT 

Sumber: Fred R. David (2009:328) 

3.6.4.  Matriks Internal-Eksternal (IE) 

Matriks IE memosisikan organisasi dalam salah satu di antara sembilan sel 

untuk mencocokkan keterkaitan posisi dengan strategi yang dapat diambil 

perusahaan. Matriks IE didasarkan pada hasil dari matriks IFE pada sumbu x dan 

matriks EFE pada sumbu y. Menurut Fred R. David (2009:345) matriks IE terbagi 

menjadi tiga bagian besar yang mempunyai implikasi strategi. Sel I, II, atau IV 

menggambarkan strategi tumbuh dan membangun yakni strategi yang intensif atau 

strategi yang integratif. Sel III, V, atau VII menggambarkan strategi menjaga dan 

mempertahankan yakni strategi yang terdiri atas pengembangan produk dan 

penetrasi pasar. Sel VI, VIII, atau IX menggambarkan strategi panen atau divestasi. 
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Gambar 3.1 Matriks Internal-Eksternal 

 

 

 

 

3.6.5.  Analisis QSPM (Quantitative Strategic Planning Matrix) 

Pada tahap keputusan, dilakukan analisis terhadap alternatif strategi yang telah 

ditentukan pada tahap pencocokan. Matriks yang digunakan dalam tahap keputusan 

adalah matriks QSPM (Quantitative Strategic Planning Matrix). QSPM merupakan 

alat evaluasi terhadap strategi yang telah ditentukan dalam tahap pencocokan. 

Menurut Fred R. David (2009:352) diperlukan enam langkah dalam 

mengembangkan QSPM diantarnaya: 

1.Buatlah daftar berbagai peluang/ancaman eksternal dan kekuatan/kelemahan 

internal utama di kolom kiri QSPM. Informasi yang akan digunakan tersebut 

diambil dari matriks EFE dan matriks IFE. 

Sumber: Fred R. David (2009:344) 
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2.Berilah bobot pada setiap faktor eksternal dan internal utama tersebut. Nilai bobot 

pada tiap faktor kunci kesuksesan eksternal dan internal harus sama dengan yang 

ada pada matriks EFE dan matriks IFE. 

3.Cermatilah matriks-matriks tahap II (pencocokan) dan mengidentifikasi berbagai 

strategi alternatif yang harus dpertimbangkan untuk diterapkan oleh organisasi. 

4.Tentukan skor daya tarik (Attractiveness Score – AS) dengan cara mengamati 

setiap faktor eksternal atau internal perusahaan. Kemudian tentukan bagaimana 

peran dari setiap faktor tersebut di dalam proses untuk pemilihan strategi yang 

akan ditentukan perusahaan. Nilai yang digunakan untuk AS adalah, 1 untuk tidak 

menarik, 2 untuk cukup menarik, 3 untuk menarik secara logis, dan 4 untuk sangat 

menarik. 

5.Hitunglah skor daya tarik total dengan cara mengalikan bobot pada langkah 2 

dengan bobot pada langkah 4. 

6. Hitung jumlah keseluruhan daya tarik total dengan cara menjumlahkan semua 

total AS pada setiap kolom QSPM. Dari beberapa nilai total AS yang diperoleh, 

maka nilai total AS paling tinggi yang menunjukkan bahwa alternatif strategi 

tersebut menjadi pilihan utama. Sedangkan nilai total AS terendah menunjukkan 

alternatif strategi tersebut menjadi pilihan terakhir bagi perusahaan. 
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Tabel 3.4. Matriks Perencanaan Strategis Kuantitatif (QSPM) 

 

Sumber: Fred R. David (2009:350) 

 

Alternatif Strategi     

Faktor-faktor Utama Bobot 
Strategi 1 Strategi 2 Strategi 3 

AS TAS AS TAS AS TAS 

Faktor-faktor eksternal 
utama 

       

Ekonomi        

Politik/ Hukum/ Pemerintah        

Sosial/Budaya/Demografis/ 
Lingkungan 

       

Teknologi        

Persaingan        

Faktor-faktor Internal 
Utama 

       

Manajemen        

Pemasaran        

Keuangan/Akuntansi        

Produksi/Operasi        

Penelitian dan 
Pengembangan 

       

Sistem Informasi 
Manajemen 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Gambaran Umum Objek Penelitian 

My Green Laundry adalah sebuah perusahaan jasa bidang laundry dengan 

format satuan/pcs & kilo, yang didirikan oleh bapak Lesmana Tarno. Perusahaan 

didirikan perseorangan yang bergerak dalam bidang jasa laundry. My Green 

Laundry berdiri sejak 6 tahun lalu tepatnya bulan Pebruari 2012. Pada awal 

berdirinya adalah merupakan franchise easy clean dari Jakarta. Kemudian pada 

2015 sampai sekarang sudah diambil alih dan berubah nama menjadi My Green 

Laundry. Perkembangan bisnis di bidang laundry prospeknya relatif sangat baik. 

Menangkap   peluang   pasar   yang   ada   sekaligus   dalam   rangka   membantu 

pemerintah membuka lapangan kerja. 

4.1.1. Struktur organisasi Perusahaan 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
(Sumber:Perusahaan My Green Laundry, 2018) 

Supervisor  Supervisor  Supervisor  Supervisor  

Koordinator Koordinator Koordinator Koordinator 

Admin/ Helper Admin/ Helper Admin/ Helper Admin/ Helper 

Owner 

Gambar 4.1. Struktur Organisasi My Green Laundry 
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Struktur organisasi perusahaan ini menggunakan struktur organisasi lini yaitu 

bentuk organisasi dimana wewenang mengalir dari pimpinan mengalir kepada 

bawahan sampai pada pekerja bagian masing-masing. Adapun tugas dan wewenang 

struktur organisasi My green laundry sebagai berikut: 

a. Pemilik perusahaan 

Pemilik perusahaan memiliki hak penuh terhadap kebijakan, dan arah 

perusahaan. Seperti pemilihan supplier bahan baku yang berkualitas, serta 

penentuan harga jual akhir produk. 

b. Supervisor 

Supervisor memiliki beberapa tanggung jawab atas berjalannya proses produksi 

dan pemasaran di masing-masing cabang. Seperti pengawasan bagian produksi, 

penerimaan bahan baku, order dan akuntansi (pembukuan keuangan) 

perusahaan. 

c. Koordinator 

Koordinator berwenang untuk membagi tugas dan jam kerja Karyawan dalam 

pengerjaan laundry mulai pengerjaan laundry, pengepakan sampai menjadi 

barang siap diambil/ diantar. 

d. Admin/ Helper 

Admin/ Helper bertugas untuk menerima order dari konsumen, kemudian 

memilah untuk diberikan label nama agar terhindar dari hilang dan tertukar 

dengan barang orang lain kemudian membantu coordinator dalam pengerjaan 

produk. 
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4.1.2. Tujuan Perusahaan 

Semakin tingginya persaingan dalam dunia industry membuat banyak 

perusahaan harus melakukan kreatifitas dan inovasi dari segi produk dan pelayanan. 

Keberhasilan, kelancaran, kejayaan serta kesuksesan sangatlah ditentukan oleh 

SDM (Sumber Daya Manusia). Mesin, modal, metode, dan lingkungan adalah 

sebagai pendukung kelancaran usaha. Perusahaan My green laundry berkeinginan 

sangat besar untuk meningkatkan usaha yang telah didirikan. Keinginan yang 

sangat kuat untuk meningkatkan usaha perusahaan berusaha mengikuti peraturan 

yang telah ditetapkan instansi pemerintah. 

Visi My green laundry 

Menjadi pemimpin dalam layanan laundry dan dry cleaning yang 

berkualitas dan ramah lingkungan  

Misi My green laundry 

1. Memberikan pelayanan laundry terbaik bagi pelanggan untuk mencapai 

kepuasannya 

2. Membangkitkan dan mengembangkan potensi perusahaan maupun mitra 

bisnis untuk mencapai cita-cita bersama 

3. Mengembangkan potensi sumber daya manusia dan meningkatkan 

kesejahteraan bersama 

4. Membangkitkan semangat entrepreneurship  dan membuka lapangan 

pekerjaan bagi masyarakat 

5.  Meminimalkan akibat buruk terhadap bumi dan turut memberikan 

kontribusi bagi kelestarian alam 
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4.1.3. Produksi dan Layanan 

1. Produk  

Jenis usaha yang dijalankan dalam usaha bisnis My Green Laundry ini 

sudah jelas yakni usaha dalam bidang jasa laundry. Laundry yaitu proses 

pencucian pakaian menggunakan air dan deterjen. Dalam  menjalankan 

usahanya, Lembaga Bisnis My Green Laundry harga jasa kepada pelanggan 

dengan harga sewa Rp. 7.000 perkilo pakaian. Tidak hanya itu Lembaga 

Bisnis My Green Laundry ini juga memberikan jasa laundry terhadap 

pakaian-pakaian tertentu dengan  price list  tertentu  pula, misalnya jas, 

boneka, karpet dan lain-lain. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Sumber:Perusahaan My Green Laundry, 2018) 

 

 

 

 

Menerima Order Pemberian 

Label/ Nama 

Konsumen 

Masuk mesin 

cuci/ cuci tangan 

Pengeringan 

Setrika 

Pengepakan 

Siap diambil/ 

diantar 

Gambar 4.2. Proses Layanan My Green Laundry 
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2. Paket harga laundry: 

a. Biasa (kiloan) 

- Lama pencucian 2 hari 

- Biaya Rp. 7.000,-/kg 

b. Hitungan satuan tergantung item yang ingin dicuci 

c. Kilat 

- Lama pencucian ½ hari 

- Biaya 2 kali lipat dari harga laundry biasa. 

d. Tersedia fasilitas antar jemput cucian 

e. Proses pencucian terpisah masing-masing pelanggan. 

f. Hasil cucian bersih, wangi, rapih, dan siap pakai. 

g. khusus paket kilat bisa memilih parfume sesuai keinginan. 

h. Cucian hilang atau rusak kami ganti maksimal 5x ongkos laundry. 

3. Proses Layanan Laundry 

  Pencucian pakaian dilakukan dengan proses sebagai berikut: 

a. Pakaian kotor dipilah dan dikelompokkan sesuai dengan  pemiliknya. 

b. Pakaian dibungkus dan ditimbang beratnya. 

c. Pakaian dicuci dengan menggunakan mesin pencuci pakaian. 

d. Setelah pakaian dicuci bersih, pakaian dikeringkan. 

e. Setelah pakaian kering, pakaian kemudian disetrika. 

f. Hasil loundry dikemas,  siap diambil atau diantar ke  pelanggan. 

4. Tempat Produksi 

Hal terpenting pada persiapan setiap usaha adalah memilih lokasi yang 

strategis dan mudah dicari, begitu pula pada usaha laundry. Untuk itu kami 



 

 
 

77 

memilih lokasi usaha laundry kami dipinggir jalan dan disekitar perumahan 

yang konsumennya mendominasi pekerja kantoran maupun para 

mahasiswa. Selain itu, kami juga memilih tempat yang menyediakan lahan 

parkir untuk keleluasaan konsumen dalam memarkirkan kendaraannya, bagi 

pelanggan yang mengantarkan pakaiannya sendiri. 

5. Target Produk  

Produk yang akan dihasilkan adalah jasa laundry. Kualitas dari jasa 

laudry ini yaitu proses pencucian terpisah masing-masing pelanggan. Hasil 

cucian bersih, wangi, rapih, licin dan siap pakai. dengan asumsi kerja (30 

hari kerja/bulan). 

6. Target Konsumen 

 Konsumen yang ditargetkan adalah mahasiswa usia remaja yang 

tinggal di kost dengan jumlah target rata-rata 540 orang perbulan atau 6480 

orang pertahun. 

7. Target Pendapatan 

Jumlah pendapatan bersih yang ingin diperoleh setiap bulan adalah 

minimal Rp. 5.000.000,- untuk tiap cabangnya. 

4.1.4. Jam Kerja dan Sistem Pengupahan Karyawan 

1. Jam Kerja 

Dalam menjalankan aktivitas pekerjaan di perusahaan ada beberapa 

macam jam kerja yang sudah ditentukan sendiri oleh perusahaan. Hari kerja 

selama satu minggu ada 7 hari kerja yang diuraikan sebagai berikut : 

Senin-Minggu : jam 06.00-12.00 dan 13.00-20.00. Libur : Hanya pada Libur 

Nasional. 
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2. Sistem pengupahan 

Sistem pengupahan karyawan harus diberikan selayaknya pantas 

dengan apa yang mereka kerjakan, karena lebih besar gaji yang mereka 

terima maka lebih besar pula bayaran atau upah yang mereka terima. maka 

kebijakan pemimpin perusahaan telah memberlakukan system pengupahan 

dan semua sudah disepakati oleh seluruh karyawan dan karyawati 

diperusahaan tersebut. 

a. Untuk karyawan mingguan, upah dibayarkan setiap hari sabtu (Rp 

50.000,./hari dikalikan jumlah kerja 7 hari = Rp 350.000,) 

b. Untuk karyawan bulanan, upah dibayarkan pada setiap hari sabtu di 

minggu pertama sebesar Rp 1.200,000,. 

 

4.2. Pengumpulan Data 

Pada pengumpulan data penulis akan mengumpulkan data dan mengolah data 

dengan melakukan pengamatan objek. Dilanjutkan wawancara dengan pemilik 

perusahaan wawancara dilakukan pada tanggal 27 Januari 2018 dengan tujuan 

untuk mengetahui pertumbuhan pasar, pangsa pasar, faktor internal (kekuatan-

kelemahan) dan eksternal (peluang-ancaman).  

4.2.1. Data Pendapatan Perusahaan  

Pengumpulan data pendapatan perusahaan dan pesaing ini dilakukan dengan 

menggunakan metode wawancara/bertanya secara langsung terhadap pemilik 

perusahaan. Wawancara dengan pemilik perusahaan dilakukan pada tanggal 27 

Januari 2017 dan wawancara pada perusahaan pesaing dilakukan pada tanggal 28 
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Januari 2017. Data pendapatan yang digunakan adalah dua tahun sebelumnya, 

dimulai pada bulan Oktober 2015-Desember 2016 dan Oktober 2016-Desember 

2017. Data tersebut dapat dilihat pada tabel 4.1. 

 

Tabel 4.1. Data pendapatan perusahaan bulan Oktober 2015- Desember 2016 

dan Oktober 2016- Desember 2017 

Oktober 2015-Desember 2016 Oktober 2016-Desember 2017 

No Bulan Volume Pendapatan No Bulan Volume Pendapatan 

1 Oktober  Rp                 35,425,000.00  1 Oktober  Rp             40,000,000.00  

2 November  Rp                 32,500,000.00  2 November  Rp             38,750,000.00  

3 Desember  Rp                 35,000,000.00  3 Desember  Rp             41,250,000.00  

4 Januari  Rp                 37,500,000.00  4 Januari  Rp             41,250,000.00  

5 Februari  Rp                 35,000,000.00  5 Februari  Rp             35,000,000.00  

6 Maret  Rp                 32,500,000.00  6 Maret  Rp             43,750,000.00  

7 April  Rp                 35,000,000.00  7 April  Rp             38,750,000.00  

8 Mei  Rp                 36,250,000.00  8 Mei  Rp             41,250,000.00  

9 Juni  Rp                 35,000,000.00  9 Juni  Rp             40,000,000.00  

10 Juli  Rp                 36,250,000.00  10 Juli  Rp             38,250,000.00  

11 Agustus  Rp                 35,000,000.00  11 Agustus  Rp             37,500,000.00  

12 Desember  Rp                 38,750,000.00  12 Desember  Rp             42,500,000.00  

 Total  Rp               424,175,000.00    Rp           478,250,000.00 

Sumber:My Green Laundry 

 

4.2.2. Analisis Lingkungan Internal Perusahaan 

Analisis lingkungan internal dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor utama 

yang menjadi kekuatan dan kelemahan pada perusahaan. Untuk itu dalam 

pelaksanaannya dibutuhkan beberapa aspek untuk mengukur suatu nilai yang akan 

digunakan dalam menganalisis suatu faktor. Menurut Kotler dan Armstrong (2007) 

terdapat 7 aspek marketing mix diantaranya Produk, Price, Promotion, Place, 

Partisipant, Proses, dan Physical Evidence. Untuk mengetahui faktor internal 

tersebut digunakan sebuah metode wawancara yang telah dilakukan sebelumnya. 
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Dengan responden pemilik perusahaan beserta karyawan. Hasil dari wawancara 

terhadap aspek-aspek tersebut diuraikan sebagai berikut: 

a. Aspek Produk (Product) 

Product (produk) adalah kombinasi barang dan jasa yang ditawarkan 

perusahaan kepada pasar sasaran. Perusahaan  harus  mampu memahami 

apa yang konsumen inginkan. Sebelum layanan, perusahaan juga 

memperhitungkan persediaan bahan baku. Perusahaan telah memilih 

supplier yang berkualitas. Bahan baku didapatkan dari supplier atau kadang 

berbelanja sendiri di supermarket yang mempunyai program diskon. 

Sedangkan bahan tambahan didapat dari toko tertentu. Setelah persediaan 

bahan baku sudah dilakukan maka perusahaan pun harus menjaga kualitas 

dari  layanan yang dihasilkan, agar layanan yang ditawarkannya 

disenangi/disukai oleh konsumen. Adapun bentuk isi layanan yang 

ditawarkan oleh perusahaan ada 2 macam pilihan yang paling disukai 

konsumen adalah layanan kilat dan free delivery.  

b. Aspek Harga ( Price ) 

Price (harga) adalah sejumlah uang yang harus dibayar oleh konsumen 

untuk mendapatkan layanan. Harga harus sesuai dengan nilai layanan yang 

ditawarkan, kalau tidak konsumen akan kecewa membeli layanan yang 

tidak sebanding antara harga dan kualitas layanan yang di dapatkan. 

Perusahaan memberika harga yang sedikit mahal dari layanan lainya. 

Dikarenakan My Green Laundry lebih mengutamakan kualitas layanan 

laundry. Pemberian harga lebih mahal diharapkan agar masyarakat tertarik 

dengan harga sedikit mahal dengan kualitas bagus. 
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c. Aspek Tempat (Place) 

Place (tempat), adalah berbagai kegiatan yang membuat layanan 

terjangkau oleh konsumen sasaran. Perusahaan laundry My green laundry 

harus berupaya untuk mendapatkan tempat agar layanan laundry benar-

benar mudah dijangkau oleh masyarakat, karena mudahnya konsumen 

mendapatkan layanan adalah salah satu utama untuk meningkatkan 

pendapatan perusahaan. Strategi posisioning merupakan strategi yang 

berusaha menciptakan diferensiasi yang unik dalam benak pelanggan 

sasaran, sehingga terbentuk citra (image) merk layanan yang lebih unggul 

dibandingkan merek/layanan pesaing. Posisioning yang dilakukan oleh 

perusahaan untuk membedakan dirinya dengan pesaing–pesaing yang ada 

yakni posisioning berdasarkan harga dan kualitas (price and quality 

posisioning) dari layanan– layanannya. 

d. Aspek Orang ( People ) 

People (orang) mengacu pada staf dan karyawan yang bekerja untuk 

memasarkan layanan. Agar berdampak pada layanan disaat konsumen 

membutuhkan layanan tersebut sebagai balasannya pihak tokopun juga 

memberikan pelayanan atau service yang baik. 

Promosi dengan mengutamakan pendapatan yang dilakukan secara 

pribadi atau lebih dikenal dengan istilah ‘Personal Selling’. Kegiatan 

promosi yang satu ini bisa dikatakan sebagai ujung toibu dari kegiatan 

promosi. Karena kegiatan personal selling adalah kegiatan promosi yang 

mengharuskan berhadapan dengan konsumen dengan secara langsung. 

Melalui kegiatan promosi personalselling secara professional akan sangat 
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membantu untuk tercapainya pendapatan yang secara fantastis. Personal 

selling yang dilakukan secara besar meruapakan salah satu alternative solusi 

yang dapat dilakukan oleh suatu perusahaan jika memilki modal yang cukup 

besar.  

e. Aspek Promosi 

Promotion (promosi), ialah berbagai kegiatan yang dilakukan oleh 

perusahaan untuk menonjolkan keistimewaan-keistimewaan layanannya 

dan membujuk konsumen agar membelinya. Berbagai macam aktifitas 

promosi yang dilakukan oleh perusahaan agar layanan yang dipasarkan di 

kenal oleh masyarakat. 

Kegiatan promosi biasanya merupakan komponen prioritas dari 

kegiatan pemasaran. Dengan adanya promosi maka konsumen akan 

mengetahui bahwa perusahaan meluncurkan layanan baru yang akan 

menggoda konsumen untuk melakukan kegiatan pelangganan. Kegiatan 

promosi banyak yang mengatakan identik dengan dana yang dimiliki oleh 

perusahaan. Semakin besar dana yang dimiliki oleh suatu perusahaan maka 

umumnya akan menghasilkan tingkatan promosi yang juga sangat gencar 

untuk dapat dilakukan. Namun dana bukan diatas segala-galanya. Dana 

yang terbatas dapat diatasi dengan inovasi yang lebih pintar dan tepat. Salah 

satu solusi yang dapat dilakukan dengan menganalisis keungulan layanan, 

modal lain yang dimiliki oleh perusahaan, dan segmen pasar yang dibidik. 

Dengan mempertimbangkan faktor strategi pemsaran diatas, maka promosi 

dapat dilakukan lebih pintar dan efisien serta tepat sasaran. 
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Penyusunan rencana promosi pada Perusahaan laundry My green 

laundry diperlukan agar kegiatan  perusahaan lebih terencana, efisien, dan 

efektif dengan memformulasikan visi, misi dan tujuan yang merupakan 

komitmen setiap insan perusahaan dalam bekerja. Tujuan yang hendak 

dicapai dari penyusunan perencanaan promosi adalah untuk 

mempertahankan posisi perusahaan dan daya saingnya terhadap para 

pesaing di bidang usaha laundry. Dengan memformulasikan dan 

mengevaluasi pelaksanaan tersebut agar menjadi mantap, efektif, dan 

produktif dalam jenis usaha tersebut. 

Dengan demikian perencanaan peningkatan efisiensi dan produktifitas 

difokuskan kepada peningkatan nilai, karena hal ini merupakan tolak ukur 

kinerja perusahaan. 

1. Menentukan Tujuan 

Perusahaan laundry My green laundry dalam melakasanakan rencana 

promosi dengan tujuan untuk merubah tingkah laku dan pendapat yang 

ada. Selain itu juga sebagai alat pemberitahuan, membujuk, 

mengingatkan dan informasi kepada konsumen, sehingga paling tidak 

dapat mempertahankan pelanggan yang ada. 

2. Mengidentifikasikan pasar yang dituju 

Perusahaan laundry My green laundry menetapkan segmen pasar yang 

dituju adalah segmen menengah keatas karena dengan harga yang relatif 

lebih mahal dan kualitas layanan laundry yang baik dibandingkan 

dengan pesaing dipasarnya. 
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3. Menyusun anggaran 

Sebelum pelaksanaan promosi perusahaan terlebih dahulu menyusun 

anggaran untuk kegiatan promosi sesuai dengan keadaan keuangan 

perusahaan. 

f. Aspek Pemasaran 

Segmen pasar yang dibidik My Green Laundry selama ini dan tahun-

tahun berikutnya adalah mahasiswa di seluruh Malang. Diperkirakan 

dengan  jumlah mahasiswa Malang hampir 100.000 orang, dengan tingkat 

promosi pendapatan jasa yang dilakukan adalah  penyebaran brosur, 

promosi dari mulut ke mulut, dan penekanan pada pendekatan perorangan 

serta dengan cara memasang papan nama didepan lokasi laundry. Dengan 

asumsi pakaian yang dilaundrykan 3 kg/mahasiswa dan setiap harinya 

mahasiswa yang datang adalah 18 Pelanggan. maka dapat diperkirakan 

setiap harinya akan ada 54 Kg cucian pakaian untuk bulan pertama. 

Kelebihan produk: Laundry 5 kali cucian, gratis 1 kg cucian.(dengan syarat 

minimal cuci 3kg). 

1. Analisis pelanggan 

Pelanggan dari layanan laundry yaitu mahasiwa dan rumah tangga di 

seluruh Malang. 

2. Pemasaran layanan 

Pemasaran layanan laundry selain dengan brosur yang dibagikan juga 

lewat on line. 
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3. Distribusi layanan 

Salah satu strategi pemasaran yang sebaiknya harus diperhatikan agar 

aktivitas jalannya distribusi dapat berjalan dengan lancar, adalah dengan 

memperhatikan kualitas di semua Cabang My Green Laundry. Jika hal 

ini dapat dilakukan dengan baik, maka proses distibusi dapat berjalan 

dengan baik dan akan mensupport untuk menghasilkan nilai pendapatan 

yang memuaskan. Untuk itu Perusahaan laundry My green laundry 

harus lebih menambahkan promosi layanan agar bisa menembus 

segmen pasar yang lebih luas dan bisa menyaingi layanan layanan 

lainya. Untuk mendukung saluran distribusi perusahaan menggunakan 

beberapa sarana transportasi yang baik dan terjamin cepat dalam 

pengantaran barang tersebut. Adapun transportasi tersebut adalah 

menggunakan sepeda motor berjumlah 8 unit.  

Unit sepeda motor ini digunakan My Green Laundry untuk menjalankan 

fasilitas usahanya berupa free delivery. Diharapkan dengan 8 unit 

sepeda motor ini karyawan laundry lebih cepat dalam pengirimannya 

kepada pelanggan. Selain lebih efektif waktu dan efisien bahan 

bakarnya sepeda motor lebih mudah untuk menjangkau lokasi 

pelanggan apabila rumah atau kos-kosannya tidak dapat dilalui oleh 

mobil. Dengan 8 unit sepeda maka setiap cabangnya memiliki 2 unit 

sepeda motor dan dapat dilakukan subsidi silang apabila pada cabang 

tertentu mengalami full delivery. 
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Berdasarkan hasil wawancara dan diskusi yang telah dilakukan 

terhadap lingkungan internal, telah disepakati bersama faktor–faktor 

kekuatan dan kelemahan yang dirangkum sebagai berikut : 

Tabel 4.2. Faktor Kekuatan Internal Perusahaan Laundry My Green 

Laundry 

No Faktor Kekuatan Internal 

1 Mengutamakan kualitas 

2 Mencuci sesuai dengan permintaan konsumen 

3 Pelayanan antar gratis 

4 Jam buka lebih pagi dan tutup lebih malam dari pesaing 

No Faktor Kelemahan Internal 

1 Harga lebih mahal 

2 Kegiatan promosi kurang maksimal 

3 Tidak memiliki situs web 

4 Karyawan masih rangkap tugas 

(Sumber: Perusahaan laundry My green laundry, (diolah))  

4.2.3. Analisis Lingkungan Eksternal Perusahaan 

Analisis lingkungan eksternal adalah suatu perubahan lingkungan diluar 

perususahaan dimana dalam lingkungan eksternal tersebut dapat mengetahui 

sumber utama yaitu peluang dan ancaman yang dihadapinya. perusahaan dapat 

melakukan identifikasi lingkungan eksternal, dimana mencakup lingkungan 

makro dan lingkungan mikro, berdasarkan hasil wawancara internal dengan 

pemilik perusahaan dan karyawan. Faktor–faktor tersebut diuraikan sebagai 

berikut: 

4.2.3.1. Lingkungan Makro 

1. Lingkungan Fisik (Ekologi) 

Hubungan timbal balik sesama manusia yang terjalin pada perusahaan 

sangatlah baik, dimana perusahaan memperkerjakan masyarakat sekitar 
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dan memberikan unsur kekeluargaan dalam kegiatan layanansinya dengan 

tujuan menghindari konflik sosial. Hubungan timbal balik atas hubungan 

yang terjadi ini menciptakan loyalitas dari para pekerja sekitar, ditambah 

para pekerja melakukan kegiatan promosi secara tidak langsung atau worth 

of mouth (dari mulut ke mulut) kepada saudara-saudara maupun kepada 

para kerabatnya.Sehingga perusahaan memiliki peluang untuk melakukan 

perluasan wilayah, kegiatan promosi worth of mouth ini bukan dikarena 

himbauan perusahaan.Namun inisiatif para pekerja itu sendiri, sebagai 

timbal balik terhadap perusahaan yang memberikan dampak baik bagi 

ekonomi masyarakat sekitar. 

2. Lingkungan Ekonomi 

Didalam usahanya ini perusahaan secara tidak langsung mengalami 

pengaruh perubahan keadaan ekonomi Indonesia, yang disebabkan adanya 

pengaruh iklim dan perubahan suku bunga acuan (fed funds rate) yang 

berdampak kepada inflasi keuangan Indonesia. Dengan adanya kondisi 

ekonomi yang selalu dapat berubah begitu cepat dan tidak dapat 

dikendalikan maka pemilik perusahaan menjadikannya salah satu faktor 

ancaman yang harusnya dihadapi perusahaan. 

3. Lingkungan Politik dan Hukum 

Arah maupun kesetabilan politik dan hukum disebuah wilayah tidak 

dapat terlepas dari pengaruh kondisi politik dan hukum yang sedang terjadi 

saat ini. Dimana parameter utamanya adalah sikap dari pemerintah dalam 

mengatur kebijakan perundang-undangan. Didalam usahanya perusahaan 
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merasakan lingkungan politik dan hukum yang sedang terjadi saat ini 

tergolong sangat ramah dan baik untuk melakukan penggembangan pasar. 

Didukung dengan kebijakan-kebijaan yang dibuat pemerintah seperti 

fokus menggerakan sektor-sektor perekonomian domestik dan 

peningkatan produktivitas. Kebijakan ini tentunya akan mempengaruhi 

pergerakan perekonomian diwilayah tersebut yang dapat menyebabkan 

kenaikan omset perusahaan.  

Dengan melihat kondisi lingkungan Malang yang masih stabil dan 

berpotensi menggalami meningkat (pertumbuhan), menjadikannya sebuah 

faktor peluang perusahaan untuk berkembang. Tetapi dalam perijinan dan 

biaya operasional usaha laundry akan menemui kendala. Karena Pemkot 

Malang telah mengajukan revisi peraturan daerah (Perda) terkait air, 

dimana ada satu penambahan aturan lagi, yaitu terkait bisnis laundry. 

Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Malang, Nuzul Nur Cahyo 

menjelaskan, pembahasan perda terkait air itu untuk menyesuaikan 

pemberlakuan Undang-undang 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan 

pengelolaan lingkungan hidup. Perda nomor 14 tahun 2001 tentang 

Limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun), Perda nomor 15 tahun 2001 

tentang Analisis Dampak Lingkungan Hidup, nomor 16 tahun 2001 

tentang pengendalian pencemaran air dan nomor 17 tahun 2001tentang 

konservasi air adalah aturan lama. Peraturan ini penyesuaian 70 persen 

isinya hampir sama dengan UU 32 tahun 2009, tapi nanti ada kebijakan 

yang sifatnya lokal. Kebijakan yang sifatnya lokal ini seperti pengawasan 

pabrik yang membuang limbah, penjagaan dan lain-lain. 

http://suryamalang.tribunnews.com/tag/bisnis-laundry
http://suryamalang.tribunnews.com/tag/kota-malang
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4. Lingkungan Sosial 

Lingkungan sosial yang terlihat saat ini lebih menggarah kepada 

perubahan-perubahan gaya hidup masyarakat yang lebih moderen, dimana 

kebanyakan masyarakat saat ini telah memiliki smart phone yang 

difungsikan tidak hanya untuk komunikasi. Namun sebagai alat pencarian 

informasi bahkan dipergunakan sebagai alat bantu transaksi (Jual/Beli). 

Pemilik usaha menanggapi hal ini dengan sangat baik, dimana mudahnya 

mencari informasi melalui internet menjadikan konsumen saat ini tidak 

lagi memandang layanan sebelah mata. Ditambah mudahnya para penjual 

dan pelanggan melakukan proses jual beli via mobile, telah ikut 

mendorong masyarakat luas untuk memiliki sebuah layanan sangat besar 

sehingga menjadikanya sebuah peluang yang dimiliki perusahaan. 

5. Lingkungan Teknologi 

Penerapan teknologi pada perusahaan masih terbilang sangat minim, 

dimana hanya sebatas penggunaan teknologi informasi melalui pesawat 

telephone yang dipergunakan untuk melakukan pendapatan melalui 

www.olx.co.id. Pemanfaatan teknologi mobile ini sangat membantu dalam 

penyampaian informasi, namun disisi lain penerapan teknologi mobile ini 

dirasa masih kurang membantu dalam proses akuntansi dan manajerial, 

dimana membutuhkan sistem data base komputer untuk merekap data 

perusahaan. Didalam kegiatan proses layanansi perusahaan, juga belum 

adanya fasilitas teknologi yang bisa dipergunakan untuk membatu 

mempercepat proses layanansi yaitu mesin pendingin, dan mesin 
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pengemasan. Minimnya penerapan teknologi ini menjadikannya sebuah 

faktor ancaman bagi perusahaan, dimana para pesaing sejenis telah 

menerapkan beberapa teknologi pada perusahaanya. 

6. Lingkungan Demografi 

Perkembangan populasi penduduk yang semakin meningkat di kota 

Batu, disebabkan adanya mobilitas penduduk. Dikarenakan adanya faktor-

faktor seperti pekerjaan, keamanan, pendidikan, iklim, dan lain-lain. 

Perkembangan populasi jumlah penduduk di kota Batu, tentunya akan 

memberikan dampak secara langsung pada perusahaan lama dan baru. 

Dimana perkembangan penduduk yang terjadi akan menciptakan sebuah 

pasar tersendiri dan menjadikanya sebuah peluang yang dapat membentuk 

pasar-pasar baru (segmen-segmen baru). Perkembangan populasi 

penduduk di kota Batu secara langsung juga akan diiringin dengan 

peningkatan kebutuhan yang menyebabkan meningkatnya daya beli 

sebuah layanan. Dimana peningkatan daya beli dimasyarakat yang terjadi 

menjadikannya sebuah peluang bagi perusahaan. 

4.2.3.2. Lingkungan Mikro 

1. Persaingan Diantara Perusahaan yang Ada (threatof new entrats) 

Persaingan sesama di bidang yang sama sangat ditentukan oleh struktur 

usaha atau pasar. Gambarannya dalam persaingan sempurna jalannya 

persaingan akan sangat tajam, sedangkan dalam pasar monopoli 

persaingan relatif kecil dan produsen sering  melakukan kerjasama.  

Persaingan dalam usaha bidang usaha laundry dalam kondisi 
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perekonomian ini sangat meningkat tajam akan tetapi dayabeli 

berbanding sangat rendah. Hal ini menyebabkan banyak dari laundry 

banting harga bahkan setara dengan laundry kiloan, hal ini menjadikan 

persaingan antar laundry menjadi sangat ketat. 

Oleh karena itu untuk mengantisipasi hal tersebut diperlukan  antisipasi 

salah satunya membangun konsep laundry yang berbeda dengan laundry 

lainnnya. Banyak bidang usaha laundry di daerah Malang paling  utama 

terlebih  mengusung  tema dan konsep yang  hampir sama. Akan tetapi 

letak dan kawasan yang jauh berbeda tidak menjadikan laundry tersebut 

sebagai pesaing yang cukup berat, mengingat penempatan lokasi laundry 

ini berdasarkan di kawasan wilayah kos-kosan maupun perumahan padat 

penduduk. Akan tetapi tetap  perlu dipikirkan peluang  laundry pesaingan 

yang  nantinya akan bermuculan setelah benar-benar proses membuat 

selesai terealisasi. Sejauh ini sudah banyak bermunculan laundry 

hampir di seluruh daerah kos-kosan maupun perumahan padat 

penduduk di seluruh kota Malang. 

2. Ancaman Pendatang Baru (threat of entry) 

Sebuah layanan yang diminati atau pasar yang semakin luas namun 

tidak dapat terjangkau, pada akhirnya akan menarik usaha pendatang baru 

untuk bergerak dalam bidang yang sama. Hal ini sangat baik bagi 

konsumen dikarenakan dapat menciptakan kualitas layanan yang lebih 

baik lagi. Namun hal ini akan berbanding terbalik dimana bagi usaha 

permintaan akan mengurangi atau memperkecil pasar-pasar yang ada, 

persaingan antar usaha disuatu wilayah yang terjadi dapat menyebabkan 
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adanya blank sport, yang hanya akan dikuasai satu layanan tertentu 

sehingga tidak adanya tempat bagi layanan pendatang. Disisi lain 

banyaknya usaha / usaha sejenis juga akan memberikan hambatan yang 

berbeda-beda kepada setiap usaha baru, sehingga mendorong perusahaan 

untuk memulai berbenah diri dalam menghadapi ancaman lingkungan 

eksternal. Berikut beberapa pesaing. 

Tabel 4.3. Nama dan alamat pesaing 

Nama usaha  Alamat usaha 

Laundry Sensa  Jalan Bunga Cengkeh No.60 Malang 

Laundry Cooci  Jl. Coklat No.5 Malang 

Laundry Prima  Jl. Mayjend. Panjaitan No.162 Malang 

(Sumber: Perusahaan laundry My green laundry, (diolah))  

Adanya pesaing baru tentu juga dapat merubah kondisi lingkungan 

usaha perusahaan, dimana sudah pasti akan merebut pangsa pasar dan 

seringkali mengakibatkan penurunan harga serta meningkatnya biaya. Hal ini 

akan berpengaruh pada profitabilitas perusahaan yang semakin menurun. 

Banyak atau sedikitnya pendatang baru yang ikut masuk dalam usaha 

lingkungan yang sama bergantung kepada besar kecilnya hambatan untuk 

masuk dalam indutri tersebut. Adapun hambatan yang menghalangi perusahan 

lain masuk ke  dalam usaha adalah sebagai berikut: 

a. Faktor lokasi 

Lokasi adalah bagian terpenting dalam membuat usaha bidang usaha 

laundry, dimana lokasi mejadi suatu keunggulan sebagai daya tarik akan 

tetapi dapat menjadi suatu  kelemahan.  Jika  lokasi yang  dipilih kurang  

tepat dalam pendirian laundry berakibat pada image laundry yang kurang 

baik bahkan tidak di kenal oleh masyarakat.Berbeda jika lokasi laundry 
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dibangun ditempat yang strategis dapat menjadi faktor sumber daya yang 

baik bagi laundry. Lokasi yang strategis memudahkan pihak manajemen 

laundry untuk mengembangkan sumber daya yang ada serta menyusun atau 

melakukan perubahan strategis bisnis dengan cepat dan tepat.Selain itu 

mampu berkompetisi di pasar bebas lebih mudah dan lebih baik karena 

masyarakat akan lebih cepat mengetahui lokasi laundry tersebut dan 

melancarkan kegiatan operasional sehari-harinya. 

b. Kebutuhan modal 

Dalam membuat suatu usaha dalam hal ini berkaitan dengan membuat 

laundry diperlukan modal yang relatif cukup besar. Semakin besar modal 

yang dikeluarkan sesorang untuk masuk dalam usaha tersebut maka akan 

semakin besar hambatan-hambatan yang akan dilaluinya. Pada dasarnya 

tanpa didukung dengan modal yang besar, laundry tidak akan mampu 

beroperasi dengan baik,hal ini sangat berhubungan dengan perekonomian 

yang terjadi di Indonesia saat ini. Selain itu tanpa modal yang baik maka 

sulit akan menjaga kualitas layanan dan kinerja karyawan yang baik karena 

manajemen hanya berkutat pada pengembalian hutang modal. 

Setiap kilogram (Kg) pakaian yang dilaundry Diberi harga Rp.7.000 untuk 

paket jasa laundry biasa dan Rp. 10.000 untuk jasa laundry kilat serta target 

usaha tiap hari 54 kg, atau 1620 kg per bulan dan juga jasa laundry satuan 

maupun dry clean. 
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Tabel 4.4. Matriks Kebutuhan Modal Tiap Cabang 

No. Jumlah Barang Jumlah Harga Satuan Total Harga 

1 Mesin cuci LG WP-700N, 7Kg kapasitas 6 buah 1.600.000 9.600.000 

2 
Mesin Pengering Modena MD-650 , 

kapasitas 7Kg 
1 buah Rp 3.800.000 Rp 3.800.000 

3 Setrika Cosmos 3 buah Rp.710.000 Rp.2210.000 

4 Meja + Alas setrika 2 buah Rp.510.000 Rp.110.000 

5 Timbangan Digital max 20kg 1 buah Rp.450.000 Rp.450.000 

6 Ember Besar 4 buah Rp.710.000 Rp.300.000 

7 Keranjang 10 buah Rp.210.000 Rp.250.000 

8 Meja + Alat-administrasi Komplit Rp.550.000 Rp.550.000 

9 
Media promosi (spanduk, brosur, papan 

nama) 
 Rp.370.000 Rp.370.000 

10 Hanger + Jepitan 15 Pak Rp.110.000 Rp.250.000 

11 Tali Tambang 100m Rp.1000 Rp.100.000 

12 Rak Besi Siku 1 buah Rp.650.000 Rp.650.000 

13 
Peralatan listrik (rol, terminal, lampu, 

kabel) 
 Rp.250.000 Rp.250.000 

 Total   Rp.17.891.000 

Sumber: My Green Laundry 
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Tabel 4.5. Kebutuhan Operasional per-Bulan di setiap cabang 

No Nama Barang Banyaknya 
Harga 

Satuan 
Jumlah 

1 Detergen 25 Kg 10.000 250.000 

2 Pelicin setrika 10 botol 10.000 100.000 

3 Plastic 6 Rol Isi 100 30.000 180.000 

4 Plester besar 1 buah 10.000 10.000 

5 Label 2 pak 5000 10.000 

6 Alat tulis - - 20.000 

7 Tas kresek 10 Bungkus 5000 50.000 

8 Listrik - - 350.000 

9 Softener+bibit parfum 6 Liter 20.000 120.000 

10 Sewa Tempat - - 500.000 

11 Transportasi 1 liter / hari 10.000 150.000 

12 Upah Pegawai 2 orang 500.000 5.000.000 

13 Lain-lain - - 500.000 

 Jumlah   Rp 3.240.000 
Sumber: My Green Laundry 

 

c.  Diferensiasi produk 

Diferensiasi meciptakan hambatan bagi setiap pendatang baru,dimana akan   

memaksa  pendatang baru   untuk mengeluarkan   lebih   biaya  untuk 

mengatasi ke setiap konsumen kepada produk atau jasa yang sudah ada 

sebelumnya. Hal ini mengakibatkan adanya kerugian bagi pendatang baru 

dengan jangka relatif lama.Oleh karena itu perusahaan dituntut untuk lebih 

kreatif memberikan pelayanan yang jauh berbeda dari usaha yang sejenis. 

Dimana produk ini akan menyangkut pada layanan produk arsitek dan 

interior  design yang  akan menciptakan image tersediri bagi jusana laundry 

nantinya, selain pada kualitas pelayanan yang diberikan kepada setiap 

konsumen. 
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d. Manajemen yang handal 

Dalam mengelola usaha jasa tidaklah cukup mudah karena berkaitan 

langsung konsumen sebagai penikmat jasa yang ditawarkan. Jika 

manajemen tidak mampu memberikan pelayanan yang baik, efeknya akan 

jelas langsung dirasakan oleh konsumen yang mengakibatkan rasa 

ketidakpuasan akan produk jasa yang ditawarkan. Dimana konsumen akan 

memberikan persepsi yang kurang menyenangkan terhadap my green 

laundry. Sehingga kepuasan pelanggan yang menaruh cucian diberikan 

respon perusahaan dengan pelayanan yang tepat dan cepat. 

3. Kekuatan Pemasok (powerful of suppliers) 

Kekuatan pemasok bahan baku perusahaan saat ini dinilai sangat besar 

dan dapat dikendalikan, dimana pihak perusahaan telah lama berkerja sama 

dengan pihak pemasok bahan baku. Adanya kerja sama yang telah terjalin 

dari awal perusahaan berdiri ini, telah menciptakan sebuah hubungan antara 

usaha dan pemasok yang sangat erat. Dari hubungan ini memberikan sebuah 

keuntungan bagi perusahaan, dimana perusahaan mendapatkan bahan baku 

tepat waktu dengan mutu yang baik. Sehingga perusahaan mampu 

melayanansi permintaan berstandar. Dengan adanya kekuatan pemasok yang 

telah terjalin lama dan sangat baik ini, telah menjadikannya sebuah peluang 

bagi perusahaan untuk dapat berkembang lebih besar. 

4. Kekuatan Pelanggan (Power of buyers) 

Kekuatan pelanggan yang beralih dapat terdiri dari individual maupun 

kelompok, dimana besarnya sebuah kekuatan pelanggan ini dipengaruhi oleh 

semakin banyaknya pilihan jenis brand dari industri laundry yang ada 
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dipasaran. Sehingga menyebabkan konsumen pada akhirnya bapat memilih 

dari usaha mana layanan laundry yang akan dibelinya. Selain banyaknya 

usaha yang ada, pelanggan yang beralih juga dipengaruhi oleh lingkungan 

sekitarnya seperti testimoni seseorang, teman, saudara dan lain-lain yang 

pernah membeli layanan tersebut. Agar kekuatan dari pelanggan tetap terjaga 

perusahaan telah memberikan beberapa variasi besar dan kecilnya layanan 

dengan tujuan agar konsumen tertarik dengan layanan yang 

ditawarkannya.Namun masih besarnya kemampuan konsumen untuk beralih 

layanan maupun untuk berpindah-pindah merek (brand) layanan laundry, 

telah menjadikannya sebuah faktor ancaman besar bagi perusahaan. 

Asumsinya pelanggan dapat memaksa menurunkan harga yang diikuti 

dengan peningkatan yang lebih tinggi dan permintaan akan pelayanan yang 

lebih baik. Pada dasarnya pelanggan  memegang  kekuatan penting  dalam 

menyajikan suatu  produk  atau  layanan.  Semakin  jeli produsen  dalam 

melihat keinginan pelanggan maka semakin besar pangsa pasar yang akan 

diraihnya. Adapun faktor- faktor yang harus diperhatikan produsen terhadap 

konsumen dalam hal ini berkaitan dengan bidang usaha laundry adalah: 

a. Perubahan struktur demografi, semakin  tinggi pendapatan seseorang  akan 

cenderung ada perubahan dalam selera. Hal ini sama saja diasumsikan 

bahwa adanya jangkauan yang lebih luas dalam memasuki pasar global 

karena timbulnya kesamaan selera pada tingkat kepuasan konsumen 

dengan pendapatan semakin tinggi. 
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b. Konsumen akan semakin mementingkan kualitas dan layanan laundry-

laundry bagi konsumen dengan adanya keterbukaan,sehingga konsumen 

akan semakin terbuka dalam menyampaikan pendapat dan keinginannya. 

5. Ancaman Layanan Pengganti 

Persaingan yang semakin memanas menciptakan ancaman seperti layanan 

pengganti, dimana para usaha menciptakan layanan pengganti dengan 

memberikan manfaat lebih dengan harga yang lebih murah. Seperti contoh 

laundry merk Sensa dengan harga yang lebih murah. Sehingga dengan posisi 

layanan pengganti yang ada saat ini, memiliki ancaman besar terhadap 

layanan laundry yang telah ada. Bila layanan pengganti terus bermunculan 

tidak menutup kemungkinan akan banyaknya usaha laundry yang akhirnya 

tutup.  

Tujuan dari pemasaran relasional adalah menciptakan hubungan yang 

kuat dan bertahan lama dengan sekelompok pelanggan inti. Penekanannya 

adalah pada membangun ikatan jangka panjang dengan pelanggan, dengan 

membuat mereka merasa bahwa perusahaan berinteraksi dengan mereka 

dengan baik dan dengan memberikan pelanggan hubungan personal terhadap 

perusahaan. Hal ini didukung oleh Christopher,  (2002:5) yang menyatakan 

bahwa memaksimalkan lifetime value pelanggan adalah tujuan fundamental 

dari relationship marketing. Nilai seumur hidup pelanggan (customer 

lifetime value) adalah jumlah pendapatan dari satu pelanggan tertentu dari 

waktu ke waktu yang akan bisa melebihi biaya-biaya yang dikeluarkan 

perusahaan untuk menarik, menjual dan melayani pelanggan tersebut.  
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Bentuk Relational Marketing: 

1. Hubungan Pelanggan (customer relationship): perusahaan kami selalu 

berupaya untuk memberikan kinerja yang superior. Dengan proses 

pencucian dan hasil yang cepat, bersih dan harum, kami akan 

memberikan waktu cuma 2 hari bisa di ambil dengan hasil yag bersih 

dan harum. Selain itu konsumen bisa memilih jenis parfum yang mereka 

sukai. Hal yang berhubungan untuk menjalin atau membangun 

hubungan baik dengan pelanggan yaitu : 

a.    Bersikap ramah terhadap setiap pelanggan 

b.    Menjaga mutu 

c.    Memberikan jaminan atau tanggung jawab apabila jasa yang 

diberikan tidak sesuai dengan yang diharapkan pelanggan seperti 

pakaian yang hilang dan pakaian masih kotor. 

d.    Memberikan layanan delivery order 

e. Menerima kritik dan saran dari pelanggan sebagai sesuatu yang 

membangun. 

2. Kemitraan dengan Pemasok (Supplier patnership): Kami mempunyai 

kemitraan dengan penjual detergen dan parfum laundry. Sehingga 

apabila kami ingin berbelanja sebuah keperluan laundry kami akan 

mendapat harga yang lebih murah. 

3. Kemitraan Internal (Internal Partnership): kami selalu menerapkan 

sistem disiplin kepada semua pegawai kami, khususnya dalam proses 

pelayanan dan proses pencucian karena yang kami utamakan ialah 

cepat, bersih dan harum. Kami selalu memberikan evaluasi kepada 
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pegawai yang telah menjalankan tugasnya, demi meningkatkan kualitas 

pelayanan. 

4. Hubungan dengan Masyarakat: perusahaan kami berusaha 

meminimalisir dampak-dampak pencemaran yang akan berakibat buruk 

bagi masyarakat. Dengan tidak membuang limbah sembarangan selain 

itu kami akan merekut pegawai di sekiar tempat tersebut. 

Target  Dan Analisis SWOT 

a. Target Produk  

Produk yang akan dihasilkan adalah jasa Loundry. Kualitas dari 

jasa laudry ini yaitu proses pencucian terpisah masing-masing 

pelanggan. Hasil cucian bersih, wangi, rapih, licin dan siap pakai. Sesuai 

dengan kapasitas  peralatan produksi, produk yang dapat dihasilkan 

adalah sesuai dengan  jumlah konsumen yang ditargetkan, dengan 

asumsi kerja (30 hari kerja/bulan). 

b.   Target Konsumen 

Konsumen yang ditargetkan adalah pekerja kantoran dan  

mahasiswa usia remaja yang tinggal di kost dengan jumlah target rata-

rata 540 orang perbulan atau 6480 orang pertahun. 

c.   Target Pendapatan 

Jumlah pendapatan bersih yang ingin diperoleh setiap bulan 

adalah minimal Rp. 5.000.000,- 

Berdasarkan hasil wawancara dan diskusi yang telah dilakukan 

terhadap lingkungan eksternal, telah disepakati bersama faktor–faktor 

peluang dan ancaman yang dirangkum sebagai berikut : 
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Tabel 4.6. Faktor Eksternal Perusahaan Laundry My Green Laundry 

No Faktor Peluang Eksternal 

1        Luasnya pasar 

2 Bahan baku mudah di dapat 

3 Bahan baku mahal 

4 Daya beli masyarakat meningkat 

 

 

 

(Sumber: Perusahaan laundry My green laundry, (diolah))  

 

4.3. Pengolahan Data 

 

Dari data yang telah teridentifikasi melalui metode wawancara dan 

pengamatan selanjutnya akan dilakukan pengolahan data analisis  pertumbuhan 

pasar dan pasar perusahaan. Selanjutnya akan dilakukan pengolahaan data dengan 

menentukan bobot dan rating sehingga akan menghasilkan nilai skor untuk matriks 

(IFE) Internal Factor Analysis dan (EFE) External Factors Analysis kemudian 

dilanjutkan dengan membuat alternatif strategi  menggunakan matriks SWOT, dan 

dari hasil keempat strategi SWOT akan dipilih satu menggunakan kuadran SWOT 

untuk menunjukkan posisi perusahaan berdasarkan matriks IFE dan EFE. 

4.3.1. Tahap Masukan dalam Perumusan Strategi 

4.3.1.1. Analisis IFE 

Analisis Internal Factor Evaluation (IFE) bertujuan untuk mengidentifikasi 

faktor-faktor kunci yang menjadi kekuatan dan kelemahan yang terdapat dalam 

lingkungan internal My Green Laundry. 

No Faktor Ancaman Eksternal 

1 Harga lebih mahal dari pesaing 

2 Jumlah pesaing meningkat 

3 Harga bahan baku murah 

4 Layanan pesaing lebih berkualitas 

5 Teknologi pesaing lebih maju 
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4.3.1.1.1. Kekuatan 

1. Mengutamakan Kualitas 

Kualitas menjadi aspek yang diperhatikan oleh My Green Laundry. Evaluasi 

terhadap mutu yang dihasilkan dari hasil laundry dilakukan dengan cara 

pemantauan melalui coordinator di setiap outlet untuk melihat apakah setiap 

karyawan melaksanakan tugasnya dengan standar yang ditentukan. Dalam 

menghasilkan output yang baik yaitu hasil cucian yang bersih dan wangi. 

2. Mencuci Sesuai dengan Permintaan Konsumen 

Mencuci sesuai dengan permintaan konsumen yaitu My Green Laundry 

melayani cucian dalam hitungan satuan yang dihitung berdasarkan dengan 

jenis item yang dicuci maupun melayani cucian dalam hitungan kiloan. 

3. Pelayanan Pick Up Delivery Gratis 

Dalam memenuhi permintaan konsumen juga, My Green Laundry 

menyediakan pick up delivery gratis dimana pun lokasi tempat tinggal 

konsumen karyawan dari My Green Laundry siap untuk mengambil 

laundryan maupun mengantar laundryan yang telah selesai. 

4. Jam Buka Lebih Pagi dan Tutup Lebih Malam dari Pesaing 

My Green Laundry mempunyai keungulan yang tidak dimiliki oleh pesaing 

yaitu jam buka yang lebih pagi yaitu buka pada pukul 6 pagi dan tutup lebih 

malam pada pukul 8.30 malam, ini dilakukan karena dalam memenuhi 

kebutuhan konsumen dimana banyaknya konsumen yang rata-rata pekerja 

kantoran maupun mahasiswa yang sibuk, alasan My Green Laundry membuka 



 

 
 

103 

pada pukul 6 pagi yakni kebanyakan pekerja kantoran maupun mahasiswa 

yang sekalian membawa laundryan nya ke outlet My Green Laundry untuk 

dicuci sebelum mereka beraktifitas dan juga tutup lebih malam pada pukul 

8.30 dikarenakan dalam hal ini owner melihat peluang dimana rata-rata 

pesaing tutup pada pukul 7 malam. 

5. Hasil Cuci Lebih Rapi 

Dalam output yang dihasilkan dalam hal ini laundryan yang dicuci lebih rapi 

karena karyawan My Green Laundry sendiri sebelumnya telah diberikan 

sejumlah pelatihan untuk memenuhi SOP yang diterapkan oleh perusahaan. 

6. Lokasi yang Dekat dengan Konsumen 

My Green Laundry terletak di lokasi yang sangat strategis karena setiap outlet 

yang dimiliki oleh My Green Laundry terletak di area dekat perumahan yang 

kebanyakan konsumennya para pekerja kantoran, mahasiswa maupun ibu 

rumah tangga. 

7. Memiliki Banyak Cabang 

My Green Laundry memiliki 3 cabang dan 1 kantor pusat, alasan dari owner 

membuka banyak cabang yakni agar outlet satu dengan outlet yang lainnya 

saling bersinergi untuk saling membantu bila di slaah satu outlet 

menghasilkan orderan laundry yang tidak dapat dikerjakan oleh outlet 

tersebut untuk selanjutnya dialihkan ke salah satu outlet terdekat. Contohnya 

seperti outlet candi mendut mempunyai orderan laundry yang banyak  dan 

tidak bisa mengerjakannya karena banyaknya orderan dan orderan yang tidak 
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dapat ditangani tersebut selanjutnya dibawa ke outlet My Green Melati untuk 

dikerjakan cuciannya. 

8. Adanya Potongan Harga 

Pada event-event tertentu My Green Laundry menawarkan potongan harga di 

beberapa waktu tertentu. 

4.3.1.1.2. Kelemahan 

1. Harga Lebih Mahal 

Harga lebih mahal disebabkan karena bahan baku yang dipakai memakai 

merek ternama yang sudah dikenal oleh masyarakat seperti Daia, Molto, dsb. 

Dan dari bahan baku yang dipakai harga yang ditawarkan terkenal imbas 

karena My Green Laundry lebih mengutamakan kualitas yang dihasilkan 

untuk konsumennya. 

2. Karyawan Banyak Rangkap Tugas 

Karyawan banyak rangkap tugas dikarenakan adanya beberapa kerjaan yang 

tidak dapat dibatasi oleh karyawan lainnya seperti contoh koordinator bisa 

merangkap tugas menjadi yang pick up delivery ke konsumen. 

3. Kegiatan Promosi Kurang Maksimal 

Kegiatan promosi kurang maksimal karena belum adanya staff Khusus yang 

fokus pada promosi laundry yang ditawarkan oleh My Green Laundry dan 

juga dari owner sendiri pernah melakukan promosi melalui yellow pages dan 

dirasa kurang maksimal. 
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4. Kurangnya Inovasi Teknologi 

Keterbatasan tempat yang dimiliki menjadi hambatan untuk melakukan 

sejumlah inovasi teknologi karena bila memakai unit yang besar untuk 

operasional laundry sangat tidak memungkinkan karena owner memiliki 

persepsi dimana partner bisnis kita yaitu karyawan dapat nyaman dengan 

lingkungan pekerjaannya maka output yang dihasilkan yaitu hasil cucian yang 

baik untuk selanjutnya dapat diambil oleh konsumen.  

5. Bau Pakaian Kurang Wangi 

Output yang dihasilkan oleh My Green Laundry yaitu bau pakaian kurang 

wangi dapat menjadi kelemahan karena banyaknya orderan yang diterima dan 

kurang fokusnya karyawan dalam menghasilkan output yang terbaik. 

6. Tidak Memiliki Web 

Pada saat ini My Green Laundry belum memiliki web karena semua Kegiatan 

promosi masih di handle oleh owner sendiri dan belum ada bagian pemasaran 

yang mengurus jegiatan promosi yang dilakukan oleh perusahaan seperti 

website yang sudah terlebih dahulu yang sudah dimiliki oleh sejumlah 

pesaingnya. 

Berdasarkan hasil analisis Internal Factor Analysis (IFE), maka dapat disusun 

matriks IFE sebagai berikut: 
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Tabel 4.7. Matriks IFE My Green Laundry  

Faktor Internal Bobot Peringkat Skor Bobot Kekuatan 

Kekuatan    

1 Mengutamakan kualitas 0.0505 2 0.101 

2 Mencuci sesuai dengan permintaan konsumen 0.0495 2 0.099 

3 Pelayanan pick up delivery gratis 0.069 2 0.138 

4 
Jam buka lebih pagi dan tutup lebih malam 

dari pesaing 
0.0725 2 0.145 

5 Hasil cuci bersih dan rapi 0.049 2 0.098 

6 Lokasi yang dekat dengan konsumen 0.056 1 0.056 

 Faktor Internal Bobot Peringkat Skor Bobot Kekuatan 

 Kekuatan    

7 Memiliki banyak cabang 0.0595 1 0.0595 

8 Adanya potongan harga 0.07 1 0.07 

 Jumlah Kekuatan 0.9305  0.7665 

 Kelemahan    

1 Harga lebih mahal 0.09 2 0.18 

2 Karyawan banyak rangkap tugas 0.0655 1 0.0655 

3 Kegiatan promosi kurang maksimal 0.0715 1 0.0715 

4 Kurangnya inovasi teknologi 0.075 1 0.075 

5 Bau pakaian kurang wangi 0.0885 1 0.0885 

6 Tidak memiliki situs web 0.077 1 0.077 

 Jumlah Kelemahan 0.4675  0.5575 

 Total   1,324 

Sumber: Data Diolah, 2018 

Berdasarkan hasil analisis matriks IFE, maka diperoleh skor total sebesar 

1,324. Skor total tersebut mengindikasikan bahwa My Green Laundry berada pada 

posisi internal yang belum optimal dalam menjalankan strateginya. Dengan kata 

lain, My Green Laundry sedang dalam posisi lemah, dan dalam posisi ini rentan 

terhadap ancaman persaingan dengan tempat laundry lainnya. My Green Laudry  
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harus lebih memanfaatkan peluang yang ada seperti dalam hasil analisis nilai yang 

tertinggi ialah buka lebih pagi dan tutup lebih malam dan pelayanan pick up 

delivery, agar dapat lebih unggul dari tempat laundry yang lain. 

4.3.1.2. Analisis EFE 

Analisis External Factor Evaluation (EFE) bertujuan untuk 

mengidentifikasi faktor-faktor kunci yang menjadi peluang dan ancaman yang 

berasal dari luar kendali My Green Laundry. 

4.3.1.2.1. Peluang 

1. Luasnya Pasar 

Banyaknya pendatang yang mayoritas mahasiswa maupun para pekerja 

kantoran yang ingin menetap di Kota Malang menjadi peluang untuk My 

Green Laundry untuk menawarkan laundryan yang berkualitas. 

2. Bahan Baku Mudah Di Dapat 

My Green Laundry memakai bahan baku yang bermerek sudah umum dipakai 

oleh masyarakat yang kebanyakan dijual di pasaran seperti di mini market 

maupun pasar tradisional. 

3. Merek Bahan Baku Yang Sudah Dikenal Oleh Masyarakat 

My Green Laundry memakai merek bahan baku yang sudah dikenal oleh 

masyarakat seperti merek Daia maupun Molto yang dapat dibeli di mini 

market maupun pasar tradisional. 
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4. Daya Beli Masyarakat Meningkat 

Daya beli masyarakat meningkat disebabkan karena pada era seperti sekarang 

ini kebanyakan masyarakat khususnya kaum milenial menginginkan sesuatu 

yang serba instan. 

5. Meningkatnya Populasi Penduduk 

Meningkatnya populasi penduduk dikarenakan Kota Malang sebagai kota 

pelajar, dan dari image Kota Malang sebagai kota pelajar tersebut yang 

mendorong banyaknya pendatang khususnya para perantauan yang ingin 

menuntut ilmu di Kota Malang. 

6. Loyalitas Dari Pemasok Bahan Baku 

Loyalitas dari pemasok bahan baku yang terus memasok bahan baku sesuai 

kebutuhan dari My Green Laundry, dan pemasok tidak ragu untuk 

memberikan sejumlah diskon untuk My Green Laundry sendiri dan dapat 

menerima masukan untuk pemasokkan bahan baku untuk selanjutnya. 

7. Banyaknya Pesaing Baru 

Banyaknya pesaing baru menjadikkan peluang untuk My Green Laundry 

untuk menawarkan hasil cucian yang berkualitas yang sesuai dengan 

permintaan dari konsumen. 
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4.3.1.2.2. Ancaman 

1. Harga Lebih Mahal Dari Pesaing 

Harga lebih mahal dari pesaing dikarenakan bahan baku yang dipakai 

memakai merek yang terkenal yang sudah dikenal oleh masyarakat, dan dari 

operasional laundry sendiri terdapat sejumlah faktor pendukung yang 

menjadikkan harga lebih mahal salah satunya kenaikan TDL (Tarif Dasar 

Listrik) maupun Air yang menjadi faktor utama untuk operasional laundry itu 

sendiri. 

2. Jumlah Pesaing Meningkat 

Dengan banyaknya enduduk yang menetap di Kota Malang menjadi peluang 

bagi sejumlah para perusahaan baru yang ingin membuka usaha yang sejenis 

karena banyaknya permintaan dari konsumen di pasar tersebut. 

3. Harga Bahan Baku Mahal 

Harga bahan baku mahal karena menggunakan bahan baku yang bermerek. 

4. Layanisasi Pesaing Tinggi 

Layanisasi pesaing yang tinggi dikarenakan pesing mempunyai unit mesin 

yang lebih banyak yang dapat memenuhi permintaan konsumen di pasar di 

Kota Malang. 

5. Teknologi Pesaing Lebih Maju 

Teknologi pesaing lebih maju dengan menggunakan unit mesin yang lebih 

besar dan dapat memenuhi permintaan konsumen di pasar tersebut. 
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Tabel 4.8. Matriks EFE My Green Laundry 

 Faktor Eksternal Bobot Peringkat Skor 

 Peluang    

1 Luasnya pasar 0.0834 3 0.2502 

2 Bahan baku mudah di dapat 0.0962 3 0.2886 

3 Merek Bahan baku yang sudah dikenal oleh masyarakat 0.07265 3 0.21795 

4 Daya beli masyarakat meningkat 0.07265 3 0.21795 

5 Meningkatnya populasi penduduk 0.0905 2 0.181 

6 Loyalitas dari pemasok bahan baku 0.0758 2 0.1516 

7 Banyaknya pesaing baru 0.07265 2 0.1453 

 Jumlah Peluang 0.56385  1.4526 

 Ancaman    

1 Harga lebih mahal dari pesaing 0.09245 2 0.1849 

2 Jumlah pesaing meningkat 0.07965 3 0.23895 

3 Harga bahan baku mahal 0.10885 3 0.32655 

4 Layanansi pesaing lebih tinggi 0.08155 4 0.3262 

5 Teknologi pesaing lebih maju 0.07425 4 0.297 

 Jumlah Ancaman 0.43675  1.3736 

 Total   2.8262 

Sumber: Data Diolah (2018) 

Berdasarkan hasil analisis matriks EFE, maka diperoleh skor total My Green 

Laundry sebesar 2.8262. Skor total tersebut mengindikasikan bahwa strategi My 

Green Laundry secara efektif mampu menarik keuntungan dari peluang yang ada 

dan meminimalkan pengaruh negatif dari ancaman eksternal karena memiliki skor 

diatas rata-rata atau sebesar 2,5. Peluang yang memiliki pengaruh positif cukup 

besar adalah bahan baku yang mudah didapat, dan luas nya jangkauan pasar. 

Sedangkan ancaman yang paling signifikan adalah layanansi pesaing lebih tinggi. 
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4.3.2. Tahap Pencocokan dalam Perumusan Strategi 

4.3.2.1. Matriks SWOT 

Setelah menyusun matriks IFE (Internal Factor Evaluation) dan matriks EFE 

(External Factor Evaluation) pada tahap masukan, langkah selanjutnya adalah 

menyusun matriks SWOT (Strength-Weakness-Opportunities-Threats) pada tahap 

pencocokan. Matriks SWOT merupakan perangkat pencocokan yang ditujukan 

untuk menghasilkan beberapa alternatif strategi yang diperlukan My Green 

Laundry, diantaranya strategi SO (Strengths-Opportunities) yaitu menggunakan 

kekuatan untuk memanfaatkan peluang, strategi WO (Weakness- Opportunities) 

yaitu memanfaatkan peluang untuk mengatasi kelemahan, strategi ST (Strengths-

Threats) yaitu menggunakan kekuatan untuk menghindari ancaman, dan strategi 

WT (Weakness-Threats) yaitu meminimalkan kelemahan dan menghindari 

ancaman. Dalam analisis ini digunakan matriks SWOT yang menggambarkan 

secara jelas bagaimana peluang dan ancaman eksternal yang dihadapi perusahaan  

 dapat disesuaikan dengan kekuatan dankelemahannya. Matriks SWOT My Green 

Laundry digambarkan melalui Gambar 4.3 berikut 
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Gambar 4.3. Matriks SWOT 

 

 Sumber: Data Diolah (2018) 

Berdasarkan hasil dari matriks IFE, My Green Laundry memiliki posisi 

internal yang kuat dengan skor total sebesar 1,324. Nilai pembobotan kekuatan 

sebesar 0,9305 dan kelemahan sebesar 0,4675. Hal ini menandakan bahwa posisi 

kekuatan yang dimiliki lebih besar daripada kelemahan. Sedangkan dari matriks 

EFE, My Green Laundry mampu menarik keuntungan dari peluang yang ada dan 

meminimalkan pengaruh negatif dari ancaman eksternal karena memiliki skor 

sebesar 2,8262. Nilai pembobotan peluang sebesar 0,56385 dan ancaman sebesar 

0,43675. Sehingga My Green Laundry memiliki peluang yang cukup besar 

dibanding dengan ancaman. 
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Berdasarkan matriks SWOT, terdapat berbagai macam pilihan strategi yang 

dapat digunakan oleh My Green Laundry. Namun melihat kondisi rumah sakit yang 

memiliki posisi internal yang kuat dan mampu memanfaatkan peluang, maka 

sebaiknya rumah sakit melakukan strategi SO (Strength-Opportunities) dengan 

menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang yang ada melalui 

memperluas pasar dengan cara meningkatkan kerjasama melalui berbagai bidang, 

meningkatkan kualitas layanan. 

4.3.2.2. Matriks Internal-Eksternal (IE) 

Matriks IE merupakan alat pencocokan yang digunakan untuk mendapatkan 

strategi yang lebih tepat bagi perusahaan. Matriks IE dibuat berdasarkan total skor 

yang telah diperoleh dari hasil total skor untuk matriks IFE pada sumbu χ bernilai 

1,954 dan total skor untuk matriks EFE pada sumbu γ bernilai 2.8262. Berikut 

merupakan hasil analisis matriks IE.  

Gambar 4.4. Matriks IE My Green Laundry 

 

Dari hasil analisis di atas, My Green Laundry mempunyai posisi pada 

kuadran IV, bisnis-bisnis kuadran IV memiliki posisi kompetitif yang kuat namun 

1,324 

Sumber: Data Diolah (2018) 
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berada dalam industri yang pertumbuhannya lambat. Perusahaan-perusahaan ini 

mempunyai kekuatan untuk mengadakan program diversifikasi ke bidang-bidang 

pertumbuhan baru yang lebih menjanjikan: karakteristik perusahaan-perusahaan 

kuadran IV adalah memiliki tingkat arus kas yang tinggi serta kebutuhan 

pertumbuhan internal yang terbatas dan seringkali dapat menjalankan strategi 

diversifikasi terkait atau tak terkait dengan berhasil. 

Berikut merupakan alternatif strategi yang dapat dilakukan oleh My Green Laundry : 

1. Strategi Pengembangan Produk  

Strategi pengembangan produk merupakan strategi yang mengupayakan 

peningkatan penjualan dengan cara memperbaiki atau memodifikasi 

produk/jasa yang dimiliki My Green Laundry melalui penambahan produk 

yang tidak dimiliki pesaing dan menambah jumlah pegawai. 

2. Strategi Pengembangan Pasar 

Strategi pengembangan pasar merupakan upaya memperkenalkan 

produk/jasa yang dimiliki My Green Laundry, ke wilayah-wilayah 

geografis yang baru. Strategi pengembangan pasar dapat dilakukan dengan 

memperluas wilayah pemasaran pada daerah yang strategis contohnya 

daerah di sekitar kampus agar produk/jasa yang dimiliki dapat lebih dikenal 

oleh masyarakat. 

3. Strategi Penetrasi Pasar 

Strategi penetrasi pasar merupakan strategi yang mengusahakan 

peningkatan pangsa pasar untuk produk/jasa yang telah dimiliki My Green 
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Laundry, melalui upaya-upaya pemasaran yang lebih gencar. Strategi 

penetrasi pasar dapat dilakukan dengan cara meningkatkan kerja sama  

dengan perusahaan, meningkatkan kerjasama dengan konsumen yang loyal, 

serta peningkatan kegiatan promosi. 

4.3.3. Tahap Keputusan dalam Perumusan Strategi 

Setelah melalui tahap masukan dan tahap pencocokan, maka tahap terakhir 

yang dilakukan adalah tahap keputusan. Pada tahap keputusan hanya menggunakan 

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

QSPM digunakan untuk memilih strategi yang paling cocok diantara beberapa 

strategi yang ada berdasarkan kondisi internal dan eksternal yang dimiliki oleh My 

Green Laundry. Secara garis besar, alternatif strategi yang dihasilkan dari matriks 

IFE, EFE, SWOT, dan IE yang sesuai dengan kondisi internal dan eksternal yang 

dimiliki oleh My Green Laundry adalah strategi intensif atau strategi integrasi 

vertikal. Adapun alternatif strategi yang digunakan yaitu strategi intensif yang dapat 

dilakukan secara langsung, diantaranya dengan strategi pengembangan produk 

(product development), strategi pengembangan pasar (market development), dan 

strategi penetrasi pasar (penetration strategy). Ketiga alternatif strategi tersebut 

akan dianalisis dengan matriks QSPM. 

Matriks QSPM menentukan skor daya tarik relatif (attractivensess score) dari 

berbagai strategi berdasarkan seberapa jauh faktor strategis internal dan eksternal 

dapat dimanfaatkan atau diperbaiki. Daya tarik relatif setiap alternatif strategi 

dihitung dengan menentukan pengaruh kumulatif dari masing-masing faktor 
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strategis internal dan eksternal. Berikut merupakan hasil analisis matriks QSPM My 

Green Laundry. 

Tabel 4.9. Matriks QSPM My Green Laundry 

 
Faktor Strategis 

 
Bobot 

Pengembangan 

Produk 

Pengembangan 

Pasar 

Penetrasi 

Pasar 

AS TAS AS TAS AS TAS 

Kekuatan        

Mengutamakan kualitas 0.0505 4 0,2 4 0,2 

 

4 0,2 

Mencuci sesuai dengan permintaan konsumen 0.0495 4 0,2 4 0,2 4 0,2 

Pelayanan pick up delivery gratis 0.069 4 0,24 4 0,24 4 0,24 

Jam buka lebih pagi dan tutup lebih malam dari pesaing 0.0725 4 0,28 3 0,21 4 0,28 

Hasil cuci bersih dan rapi 0.049 4 0,2 4 0,2 4 0,2 

Lokasi yang dekat dengan konsumen 0.056 4 0,24 4 0,24 4 0,24 

Memiliki banyak cabang 0.0595 3 0,18 3 0,18 4 0,24 

Adanya potongan harga 0.07 2 0,14 2 0,14 2 0,14 

Kelemahan  

Harga lebih mahal 0.09 
2 0,18 2 0,18 2 0,18 

Karyawan banyak rangkap tugas 0.0655 
3 0,21 4 0,28 3 0,21 

Kegiatan promosi kurang maksimal 0.0715 
2 0,14 2 0,14 2 0,14 

Kurangnya inovasi teknologi 0.075 
3 0,24 3 0,24 3 0,24 

Bau pakaian kurang wangi 0.0885 
3 0,27 3 0,27 3 0,27 

Tidak memiliki situs web 0.077 2 0,16 1 0,08 1 0,08 

Peluang  

Luasnya pasar 0.0834 1 0,08 2 0,16 1 0,08 

Bahan baku mudah di dapat 0.0962 4 0,4 4 0,4 4 0,4 

Merek Bahan baku yang sudah dikenal oleh masyarakat 0.07265 3 0,21 3 0,21 4 0,28 

Daya beli masyarakat meningkat 0.07265 
2 0,14 2 0,14 2 0,14 

Meningkatnya populasi penduduk 0.0905 
4 0,36 4 0,36 4 0,36 

Loyalitas dari pemasok bahan baku 0.0758 
4 0,32 4 0,32 4 0,32 

Banyaknya pesaing baru 0.07265 3 0,21 3 0,21 3 0,21 

Sumber:Data Diolah, 2018 
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Dari hasil analisis dengan menggunakan matriks QSPM, dapat diketahui 

bahwa Total Attractiveness Score (TAS) dari strategi pengembangan produk 

sebesar 6,24, strategi pengembangan pasar sebesar 6,32, dan strategi penetrasi pasar 

sebesar 6,39. Berdasarkan nilai Total Attractiveness Score (TAS) dapat diketahui 

bahwa strategi penetrasi pasar memiliki nilai yang tertinggi yaitu sebesar 6,39. 

Sehingga, strategi utama yang paling tepat untuk diterapkan oleh My Green 

Laundry adalah strategi penetrasi pasar. 

Strategi penetrasi pasar merupakan upaya peningkatan pangsa pasar atau 

market share untuk produk/jasa melalui kegiatan pemasaran yang lebih besar. 

Strategi penetrasi pasar yang dapat dilakukan oleh My Green Laundry diantaranya: 

a. Meningkatkan kerja sama dengan konsumen yang loyalis dengan cara 

memberikan diskon tertentu kepada pelanggan lama. 

b. Meningkatkan promosi dengan cara penyebaran pamflet, pemasangan 

iklan pada koran atau majalah, serta memanfaatkan media online seperti 

website dan sosial media. 



118 

 

BAB V 

PENUTUP 

 

5.1. Kesimpulan 

Penelitian ini memberikan informasi tentang penerapan teori five forces 

strategy pada perusahaan My Green Laundry dengan menggunakan pendekatan 

deskriptif yaitu dengan memaparkan fenomena yang ada. Dalam penelitian ini 

didapatkan beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1. Penerapan teori five forces strategy pada perusahaan My Green Laundry adalah 

adanya faktor pertama yaitu persaingan di antara perusahaan yang ada (threat of 

new entrats). Persaingan dalam usaha bidang usaha laundry saat ini sangat ketat 

terutama pada daerah sekitar kos-kosan dengan pangsa pasar mahasiswa. Hal ini 

menyebabkan banyak dari laundry yang menggunakan kebijakan penurunan 

harga, hal ini menjadikan persaingan antar laundry menjadi sangat ketat yang 

berakibat pada penurunan kualitas layanan. Faktor kedua dalam five force strategy 

adalah adanya pesaing baru yang dapat merubah kondisi lingkungan usaha 

perusahaan. Hal ini akan berpengaruh pada profitabilitas perusahaan yang 

semakin menurun. Banyak atau sedikitnya pendatang baru yang ikut masuk dalam 

usaha lingkungan yang sama bergantung kepada besar kecilnya hambatan untuk 

masuk dalam usaha laundry. Faktor ketiga  adalah adanya ancaman dari produk 

pengganti. Adanya pelayanan prima antar jemput, laundry kiloan yang murah dan 

laundry yang menyediakan mesin cuci langsung bisa dipakai pelanggan menjadi 

ancaman besar bagi para pembisnis bidang usaha laundry sehingga perlu adanya 

perhatian khusus dalam menjalankan bisnis bidang usaha laundry. Faktor ke 
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empat adalah kekuatan tawar menawar pemasok. Pada faktor ini pada bidang 

laundry tidak begitu berpengaruh pada usaha laundry. Karena dari management 

memiliki banyak pemasok dan dapat memperoleh bahan sendiri baik di 

supermarket maupun di minimarket yang ada di seluruh kota Malang. Faktor 

kelima adalah adanya kekuatan tawar menawar konsumen. Pelanggan  memegang  

kekuatan penting  agar perusahaan meningkatkan kualitas baik produk maupun 

jasa. Konsumen akan semakin mementingkan kualitas dan layanan laundry-

laundry bagi konsumen dengan adanya keterbukaan, sehingga konsumen akan 

semakin terbuka dalam menyampaikan pendapatdan keinginannya. 

2. Faktor kekuatan internal My Green Laundry adalah mengutamakan kualitas, 

mencuci sesuai dengan permintaan konsumen, Pelayanan antar gratis dan jam 

buka yang lebih pagi dan tutup sampai malam. Sedangkan kelemahan internal 

pada perusahaan ini adalah harga lebih mahal, kegiatan promosi kurang 

maksimal, tidak memiliki website dan karyawan masih rangkap tugas sehingga 

kurang fokus dalam satu pekerjaan. 

3. Faktor eksternal adalah pangsa pasar yang semakin luas, bahan yang mudah 

didapat. Sedangkan faktor ancaman eksternal adalah layanan pesaing yang lebih 

berkualitas dan pesaing menggunakan teknologi yang lebih canggih.   

4. Berdasarkan hasil analisis pada tahap pencocokan, maka strategi yang 

ditawarkan pada matriks SWOT berupa strategi SO. Berdasarkan matriks IE, My 

Green Laundry berada pada posisi kuadran IV dengan alternatif strategi grow 

and build melalui pengembangan produk, pengembangan pasar, dan penetrasi 

pasar. Sedangkan hasil analisis pada tahap keputusan dengan menggunakan 

matriks QSPM, strategi yang tepat untuk diterapkan pada My Green Laundry 
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adalah strategi penetrasi pasar berdasarkan TAS (Total Attractiveness Score) 

dengan nilai sebesar 6,39. 

 

5.2. Saran 

Saran yang dapat peneliti berikan pada penelitian ini adalah: 

1. Menambah karyawan agar tidak ada lagi rangkap tugas. Penambahan 

karyawan disesuaikan dengan kemampuan dan potensi penambahan pelanggan 

di masing-masing cabang My Green Laundry. 

2. Dalam menghadapi peluang yang begitu besar maka untuk mempertahankan 

dan mengikat pelanggan agar My Green Laundry menjaga dan meningkatkan 

kualitas pelayanan  

3. Bagi para peneliti yang ingin melanjutkan penelitian sejenis disarankan untuk 

lebih banyak faktor yang dibahas dan melibatkan konsumen dalam hal 

penilaian penerapan teori five forces strategy pada perusahaan My Green 

Laundry. 
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LAMPIRAN 
 

 Lampiran 1 Pertanyaan Wawancara 

1. Data Perusahaan My Green Laundry  
a. Bagaimana sejarah berdirinya My Green Laundry? 

 

b. Apa visi, misi dan tujuan My Green Laundry? 
 

c. Bagaimana lokasi kantor My Green Laundry? 

 

d. Bagaimana perkembangan pendapatan My Green Laundry tiga tahun 

terakhir? 

 

 

2. Struktur Organisasi Perusahaan My Green Laundry  

a. Bagaimana susunan struktur organisasi My Green Laundry? 

 

b. Bagaimana tugas dan wewenang pada struktur organisasi My Green 

Laundry? 

 

c. Bagaimana komunikasi antar karyawan di My Green Laundry? 

 

d. Berapa jumlah karyawan di My Green Laundry? 

 

3. Strategi Perusahaan My Green Laundry Internal Strategy Factor Analysis 

(IFAS) 

a. Apa keunggulan dan kelebihan My Green Laundry dibanding pesaing lain? 

 

b. Bagaimana pelayanan laundry di My Green Laundry? 

 

c. Bagaimana kepuasan konsumen terhadap pelayanan di My Green Laundry? 

 

d. Selama ini segmen pasar manakah yang disasar My Green Laundry? 

Apakah perusahaan atau individu? 

 

e. Untuk segmen pelajar dan mahasiswa berapa jumlah prosentasenya?   

 

f. Bagaimana strategi untuk menarik konsumen untuk laundry di My Green 

Laundry? 

 

g. Apakah di My Green Laundry memiliki supplier (pemasok)? Sebutkan ... 

 

h. Bagaimana hubungan perusahaan dengan supplier (pemasok)? 
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i. Berapa jumlah biaya operasional selama ini? 

 

j. Apakah My Green Laundry memiliki differensiasi (cabang) usaha lain?  

 

l. Apa kelemahan di My Green Laundry? 

 

 

4.  Ekternal Strategy Factor Analysis (EFAS) 

a. Ada berapa pesaing My Green Laundry di kota Malang? Sebutkan ... 

 

b. Bagaimana kelebihan pelayanan di laundry lain? 

 

c. Bagaimana strategi untuk menarik konsumen di laundry lain? 

 

d. Apakah pelanggan (konsumen) memiliki pengetahuan yang baik tentang 

kualitas produk dan memiliki informasi yang cukup mengenai produk atau 

jasa yang ditawarkan sehingga dapat mengevaluasi membandingkan jasa 

tersebut dengan laundry lainnya? 

 

e. Bagaimana tingkat persaingan (intensitas persaingan) antara My Green 

Laundry dengan yang lain? 

 

f. Apakah jumlah pesaing yang ada di Malang terlalu banyak di bandingkan 

dengan jumlah user? 
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Lampiran 2 Wawancara dengan Owner My Green Laundry 

 

 

Sabtu, 27 Januari 2018 

Pukul: 07.30 

Dengan Informan 1 (Pemilik My Green Laundry) 

 

Hendry       : Selamat pagi pak lesmana. 

Pak Lesmana  :iya selamat pagi mas hendry. 

Hendry  : mohon maaf pak, pagi-pagi menganggu waktu bapak. 

Pak Lesmana  : iya mas hendry, ini waktunya enggak terlalu panjang yaa soalnya 

saya nanti   akan ada interview dengan calon karyawan baru pada 

jam 8-an nanti. Mungkin nanti saya jawab yang garis besarnya point 

saja ya. 

Hendry  : oh iya baik pak. Yauda pak langsung saja yang pertama, bagaimana 

sejarah berdirinya My Green Laundry? 

Pak Lesmana  : awalnya kira-kira 6 tahun lalu februari tahun 2012, awalnya saya 

franchise namanya easy clean laundry yang terletak di tangerang 

kebetulan saya ada penugasan di Jakarta akhirnya saya survey-

survei dan kebetulan yang cocok dengan merek itu, kebetulan saya 

kontrak 5 tahun dan di tahun 2016 saya mandek dan awal tahun 2017 

saya menggunakan nama My Green laundry. 

Hendry  : mengapa bapak tertarik dengan usaha laundry ini? 

Pak Lesmana  : saya kan karyawan, pertama yaitu selama saya kerja diamana pun 

saya bisa me manage usaha laundry tersebut dan kedua selama 
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manusia membutuhkan pakaian, manusia membutuhkan laundry 

untuk mencuci pakaiannya. 

Hendry  : apa visi, misi dan tujuan My Green Laundry? 

Pak Lesmana  : Visi My Green Laundry sendiri yaitu menjadi pemimpin dalam 

layanan laundry dan dry cleaning yang berkualitas dan ramah 

lingkungan dan Misi dari My Green Laundry sendiri adalah yang 

pertama, memberikan pelayanan laundry terbaik bagi pelanggan 

untuk mencapai kepuasannya, kedua membangkitkan dan 

mengembangkan potensi perusahaan maupun mitra bisnis untuk 

mencapai cita-cita bersama, ketiga yaitu mengembangkan potensi 

sumber daya manusia dan meningkatkan kesejahteraan bersama, 

keempat membangkitkan semangat entrepreneurship dan membuka 

lapangan pekerjaan bagi masyarakat dan kelima meminimalkan 

akibat buruk terhadap bumi dan turut memberikan kontribusi bagi 

kelestarian alam. Tujuan dari My Green Laundry sendiri menurut 

saya itu adalah memberikan layanan yang berkualitas kepada 

pelanggan dengan menggunakan bahan bahan yang berkualitas. 

Hendry  : bagaimana lokasi kantor My Green Laundry? 

Pak Lesmana  : awal kami berdiri kantor pusat terletak di jalan danau toba E6/23 

dan kebetulan di kantor pusat ini adalah rumah saya dan terletak di 

lokasi yang strategis yaitu di depan jalan raya kenapa tidak untuk 

saya kembangin dan cabang-cabang yang saya punya itu untuk 

membantu laundry dari cabang-cabang lain bila overload karena 

tidak mungkin di satu outlet terpusat mempunyai mesin-mesin yang 

banyak karena suasana kerjanya tidak akan kondusif dan oleh karena 

itu saya sebar ke berbagai daerah untuk menunjang bisnis saya ini 

sendiri. Dan selanjutnya kami membuka cabang pertama di jalan 

candi mendut no 40, cabang kedua di jalan Ruko WOW Sawojajar 

Blok:NY-1 No.48 dan cabang kami ketiga terletak di jalan melati 

utara No.54. 
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Hendry   : bagaimana perkembangan pendapatan My Green Laundry tiga 

tahun terakhir? 

Pak Lesmana  : menurut saya perkembangan pendapatan usaha laundry ini di tiga 

tahun terakhir meningkat mas, karena target pendapatan bersih yang 

ingin diperoleh setiap bulan adalah minimal 5 juta untuk setiap 

cabangnya. 

Hendry  : bagaimana susunan struktur organisasi My Green Laundry ini 

sendiri pak? 

Pak Lesmana  : Susunan organisasi ini sendiri sederhana sekali yaa saya sebagai 

owner dan merangkap sebagai manajer dan dibawah saya itu untuk 

setiap outlet ada supervisor 1, koordinator, dan admin/helper. Dan 

jabatan mulai dari supervisor sampai dengan admin jabatannya 

merangkap juga sebagai staff. 

Hendry   : bagaimana tugas dan wewenang pada struktur organisasi My Green 

Laundry ini sendiri pak? 

Pak Lesmana  : supervisor dia merangkap sebagai pengawas yang terkait dengan 

SOP, terkait dengan aktifitas karyawan yang istilah nya monitoring 

dan operasional di masin-masing cabang maupun pusat. 

Hendry  : bagaimana komunikasi antar karyawan di My Green Laundry ini 

sendiri pak? Apakah sering terjadi miss komunikasi atau bagaimana 

pak? 

Pak Lesmana  : ohh iya miss komunikasi sering terjadi, dalam arti gini saya punya 

banyak cabang yang terkait dengan order bahan baku terus terkait 

dengan pembagian tugas dan itu sering. 

Hendry  : berapa jumlah karyawan di My Green Laundry ini sendiri pak? 

Pak Lesmana  : jumlah karyawan My Green Laundry sendiri sekitar 20-an mas. 

Hendry  : apa keunggulan dan kelebihan My Green Laundry disbanding 

pesaing lain? 
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Pak Lesmana  : pertama bahan saya ini memakai merek tertentu yang lebih dikenal 

orang misalkan Daia, terus Molto dan pemutih itu saya memakai pro 

clean dan dulu sabun cuci yang saya pakai itu adalah Rinso dan 

harga rinso sekarang tidak menututi operasional itu sendiri maka 

dari itu saya memakai merek Daia untuk menunjang visi dan misi 

saya itu tadi yang bahan-bahan yang saya pakai itu yang sudah 

dikenal masyarakat. Dan sepengetahuan saya laundry yang paling 

pagi buka dan paling lama tutup nya itu laundry di tempat saya mulai 

jam 06 pagi sampai jam setengah 9 malam non stop walaupun hari 

minggu pelayanan tetap sama. Dan layanan pick up delivery dari my 

green laundry kami sendiri gratis. Dan juga saya menawarkan 

laundry kiloan kepada konsumen sebagai daya tarik konsumen 

untuk laundry di My Green Laundry ini sendiri, kalo dihitung dari 

presentase ekonomi yaa dibilang rugi yaa pasti rugi karena itu bisa 

disebut dengan kerja bakti, hendry sendiri pasti pernah makan di 

restoran yaa saya ambil contoh restoran karena saya juga 

mempunyai restoran, kenapa sih orang memilih tempat yang rame 

karena kan kita enggak tau makanan ditempat itu enak apa endak 

sedangkan bila dilihat di restoran sebelahnya bisa saja restoran yang 

sepi itu lebih enak?, karena kenapa karena manusia itu sendiri rasa 

pengen tahunya itu pengen lebih dan dari restoran yang didatangin 

oleh banyak orang itu menjadi daya tarik bagi konsumen lain untuk 

datang ke restoran tersebut. Pada saat saya franchise easy clean itu 

sendiri saya sangat sulit bergerak karena setiap orang ingin mencuci 

satu potong pakaian akan dihitung dengan kiloan. Dan begitu saya 

lepas dari easy clean pada tahun kedua dari easy clean saya 

membuka cabang my green laundry ini dengan mengadaposi 

manajemen nya itu sendiri. 

Hendry  : bagaimana pelayanan laundry di My Green Laundry ini sendiri 

pak? 
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Pak Lesmana  : pelayanan laundry di My Green Laundry ini saya yaa mas harus 

merujuk kepada SOP yang sudah ada sehingga konsumen merasa 

puas dengan pelayanan yang diberikan oleh laundry saya ini. 

Hendry  : bagaimana kepuasan konsumen terhadap pelayanan di My Green 

Laundry ini sendiri pak? 

Pak Lesmana  : saya tidak pernah memberikan angket kepada konsumen saya tetapi 

beberapa konsumen memberikan masukan kepada saya ohh ini lebih 

bagus, ohh ini lebih wangi dari kompetitor saya. Selama ini dalam 

sebuah bisnis tidak terlepas dari namanya komplain tapi kebanyakan 

konsumen saya merasa puas dan baik menjadi pelanggan di My 

Green Laundry ini sendiri. 

Hendry  : selama ini segmen pasar manakah yang disasar My Green 

Laundry? apakah perusahaan ataupun individu? 

Pak Lesmana  : segmen pasar yang disasar dari My Green ini sendiri lebih kepada 

patokan sisi harga yaa, di malang ini sendiri laundry antara harga 

3000-4000 tetapi diatas saya itu ada, tetapi saya tetapkan harga yaitu 

medium kebawah , yaa jadi medium kebawah bukan kelas 

mahasiswa saja tetapi selama mahasiswa itu masih bisa luar pulau 

atau Jakarta mereka bisa masuk di kelas medium ataupun rumah 

tangga yang suami atau istri kerja dikantor-kantor terkenal mereka 

masuk di medium low, tetapi bukan seperti Melia atau 5ASEC yang 

masuk dalam medium high. 

Hendry  : baru dari segi presentase mahasiswa/ pelajar maupun pekerja 

kantoran nih pak menurut bapak presentasenya berapa sih pak? 

Pak Lesmana  : itu tergantung dari tiap cabang yang saya punya yaa mas, kalo di 

pusat kebanyakan pekerja kantoran dan ibu rumah tangga, yang 

kebanyakan konsumen mahasiswa itu ada di cabang candi mendut 

sama di melati utara presentasenya mungkin 35-40% itu dari 

kalangan mahasiswa. 
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Hendry  : bagaimana strategi untuk menarik konsumen untuk laundry di My 

Green Laundry? 

Pak Lesmana  : strategi untuk menggaet konsumen adalah memaintain mutu dan 

services dari hasil orderan, mutu dari bahan-bahan yang sudah 

dikenal oleh masyarakat seperti bahan yang saya gunakan itu molto 

sama daia, dan yang kedua itu pick up delivery nya free terus juga 

keramah tamahan karyawan ke konsumen, yaa saya niru seperti 

alfamart indomaret yaitu penerapan 3S dan tidak semua karyawan 

saya yang saya nilai bagus untuk penerapan 3S, tetapi di setiap 

meeting-meeting maupun koordinasi saya terus tekankan dalam hal 

penerapan 3S itu sendiri itu sangat penting. Dan juga kebanyakan 

konsumen-konsumen worth of mouth yaa dari konsumen satu 

misalnya ke temannya gitu terus dari temannya itu ke teman-

temannya yang lain. 

Hendry  : apakah di My Green Laundry memiliki supplier (pemasok) yang 

tetap? 

Pak Lesmana  : kalo tetap sihh endak yaa mas, karena molto dan daia itu sendiri 

saya sering membelinya di indomaret dan supermarket-supermarket 

yaa mas dan mungkin yaa itu bisa disebut tetap yaa mas, dan tetapi 

ada sabun-sabun cair tertentu ada supplier tetap yang berasal dari 

jogja. 

Hendry  : bagaimana hubungan perusahaan dengan supplier (pemasok)? 

Pak Lesmana  : hubungan my green dengan supplier yang tetap selama ini yaa, yaa 

terjalin dengan baik sih mas. 

Hendry  : bagaimana jumlah biaya operasional selama ini? 

Pak Lesmana  : menurut saya sendiri biaya operasional selama ini masih bisa 

menutupi dengan omset yang diterima pada saat ini. 

Hendry  : apakah My Green Laundry memiliki diferensiasi (cabang) usaha 

lain? 
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Pak Lesmana  :iya ada. 

Hendry  : apa kelemahan di My Green Laundry ini sendiri sih pak menurut 

bapak sendiri sebagai owner? 

Pak Lesmana  : kelemahan yang pertama itu banyak terkait dengan sdm, yaa sdm 

saya ini menjadi kelemahan karena kita tidak bisa menetapkan kalo 

karyawan saya ini harus lulusan S1 atau SMA itu sulit kalo kita cari 

seperti itu yaa,yang kedua kompetitor saya kalo kita ingin membuka 

cabang di daerah DINOYO habis-habisan 2000 sampai dengan 3000 

itu dia sudah bisa cuci yaa customer kalo tidak memikirkan kualitas 

atau tidak mementingkan kualitas yaa pasti dia ambil yang 2000 

sampai dengan 3000 per kilo ya kann , nah kalo ada orang yang 

segmentasinya menengah nahh dia pasti akan mikir 3000 per kilo itu 

dicuci pake apa yakann gimana dan terus cara pengeringan nya 

gimana terus prosesnya gimana tetapi kalo menengah ke atas akan 

berpikir sedikit gitu lohh kalo menengah kebawah yang penting 

bersih dan bisa di pakai lagi. 

Hendry  : kalo menurut pengalaman pribadi saya sendiri yaa pak, laundry-

laundry segmentasi pasar menengah kebawah gitu lebih 

mementingkan harga yang penting bersih tetapi mereka tidak 

mementingkan kualitas yang mereka berikan kepada konsumennya. 

Pak Lesmana  : yaa…. memang itu justru kesulitan saya untuk dapat bersaing 

dengan orang-orang seperti itu. 

Hendry  : baru dari strategi yang bapak terapkan sendiri, bagaimana sih 

strategi bapak agar dapat survive dari persaingan bisnis ini? 

Pak Lesmana   : ok, strategi saya itu sebenarnya ada 3 yaitu filosofi 3 jari yaitu 

hubungan antara owner dengan karyawan dan yang ketiga itu 

hubungan dengan konsumen atau customer itu harus saya jaga baik. 

Kalo dengan karyawan yaa mungkin ada banyak karyawan yaa 

loyalitas nya tidak bagus, tetapi dari kebanyakan ada yang loyal 
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dengan perusahaan dan itu yang harus saya jaga karena itu 

merupakan asset bagi perusahaan untuk dapat berkembang dan bisa 

menghasilkan kualitas atau output yang dihasilkan dari pekerjaan 

karyawan-karyawan saya, dari pihak yang ketiga saya jaga dan saat 

dia butuh kapan pun walaupun satu pcs saja mereka minta pick up 

delivery yaa ambil yaa tetap diambil walaupun jauh misalkan sampai 

di araya seperti itu yaa tetap diambil. Terus dengan distributor, saya 

perbaikin komunikasi seperti ketika saya order gituu saya berikan 

masukan seperti service-nya seperti apa dan saya harus perbaikin itu 

semua agar dapat menghasilkan output yang paling baik bagi 

konsumen. 

Hendry  : ada berapa pesaing My Green Laundry di kota Malang sendiri yang 

segmentasi, targeting dan positioning yang sama seperti My Green 

Laundry pak? 

Pak Lesmana   : kalo untuk outlet daerah suhat khususnya outlet candi mendut, 

pesaingnya itu sendiri seperti Sensa, Cooci, dan Prima. 

Hendry  : bagaimana kelebihan pelayanan di laundry lain menurut bapak 

sendiri? 

Pak Lesmana  : kelebihan pelayanan di laundry lain menurut saya pribadi menurut 

saya kadang mereka itu khususnya karyawan mereka kadang tidak 

ramah kepada konsumen, kadang karyawannya itu jutek atau tidak 

ramah kepada konsumennya dan itu bakal menjadi boomerang bagi 

mereka sendiri karena konsumen pada saat ini khususnya para 

mahasiswa di satu sisi ingin harga yang terjangkau dan di sisi lain 

mereka juga ingin dilayani, dan dari harga dan pelayanan itu yang 

harus saya jaga hingga saat ini. 

Hendry  : bagaimana strategi untuk menarik konsumen di laundry lain? 

Pak Lesmana : strategi untuk menarik konsumen di laundry lain menurut saya yaa 

mungkin mereka memberikan promo-promo pada waktu tertentu 
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gitu, tetapi kan kit akan enggak tau bagaimana kualitas dari bahan 

baku mereka itu sendiri. 

Hendry  : apakah pelanggan atau konsumen memiliki pengetahuan yang baik 

tentang kualitas produk dan memiliki informasi yang cukup 

mengenai produk atau jasa yang ditawarkan sehingga dapat 

mengevaluasi membandingkan jasa tersebut dengan laundry 

lainnya? 

Pak Lesmana  : secara informasi yaa konsumen tidak pernah mencari tau, pada saat 

saya taruh di yellow pages yaa konsumen tidak pernah mau tau, mau 

itu warna mu opo merek mu opo mereka endak peduli yang penting 

output yang mbokk hasilkan iku mereka puas ya uwes. 

Hendry  : bagaimana tingkat persaingan (intensitas persaingan) antara My 

Green Laundry dengan yang lain? 

Pak Lesmana  : persaingan antara My Green Laundry dengan laundry lain itu ketat 

sekali yaa mas kalo saya hitung sendiri mungkin ada belasan bahkan 

puluhan bila termasuk laundry segmen pasar ke bawah gitu. 

Hendry  : apakah jumlah pesaing yang ada di Malang terlalu banyak di 

bandingkan dengan jumlah user? 

Pak Lesmana  : iya jumlah pesaingnya banyak sekali dibandingkan dengan jumlah 

konsumen yang ada di malang ini, jadi kalo bisa dibilang itu 

persaingannya ketat banget mas. 
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Lampiran 3 Wawancara Supervisor My Green Laundry 

Berikut hasil wawancara dengan Pradiya Pramita S selaku Supervisor My Green 

Laundry Cabang Candi Mendut: 

1. Bagaimana posisi My Green Laundry saat ini dibandingkan pesaing? 

Jawaban: Posisi kita berada di tengah-tengah antara medium low dan medium high 

jadi kita bisa ke pasar mana aja karena harga yang kita tawarkan juga relatif 

terjangkau untuk konsumen kami sendiri. 

2. Apa Visi dan Misi My Green Laundry? 

Jawaban: Visi dari My Green Laundry adalah menjadi pemimpin dalam layanan 

laundry dan dry cleaning yang berkualitas dan ramah lingkungan. Misi dari My 

Green Laundry adalah memberikan pelayanan laundry terbaik bagi pelanggan 

untuk mencapai kepuasannya; membangkitkan dan mengembangkan potensi 

perusahaan maupun mitra bisnis untuk mencapai cita-cita bersama; 

mengembangkan potensi sumber daya manusia dan meningkatkan kesejahteraan 

bersama; membangkitkan semangat entrepreneurship dan membuka lapangan 

pekerjaan bagi masyarakat; dan meminimalkan akibat buruk terhadap bumi dan 

turut membantu memberikan kontribusi bagi kelestarian alam. 

3. Apa saja tujuan jangka panjang yang ingin dicapai My Green Laundry? 

Jawaban: tujian jangka panjang dari My Green Laundry adalah terus berinovasi dan 

terus memberikan pelayanan yang terbaik untuk para konsumen My Green Laundry 

dan juga terus melebarkan usaha My Green Laundry di pangsa pasar di kota Malang 

ini. 
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4. Apakah ibu mengetahui kondisi internal dan eksternal My Green Laundry saat 

ini? 

Jawaban: Ya, mengetahui. 

5.  Apa saja yang menjadi kekuatan dan kelemahan dari My Green Laundry pada 

saat ini? 

Jawaban: kekuatan My Green Laundry yang pertama adalah kami buka awal yaitu 

pada pukul 6 pagi dan tutup pada pukul setengah 9 malam; kedua yaitu kami 

menggunakan bahan baku yang sudah dikenal oleh masyarakat seperti merek Daia, 

Molto dan juga Pro Clean. Kelemahan dari My Green Laundry sendiri adalah 

adanya rangkap tugas pada karyawan kami. 

6. Apa saja yang menjadi peluang dan ancaman dari My Green Laundry pada saat 

ini? 

Jawaban: peluang My Green Laundry adalah bahan baku kami mudah di dapat, 

luasnya pasar yang mudah kami sasar dan ancaman dari My Green Laundry adalah 

teknologi pesaing yang lebih maju dan ada dari beberapa pesaing menetapkan harga 

yang lebih murah dibandingkan kami. 
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Lampiran 4 Wawancara koordinator My Green Laundry  

Berikut hasil wawancara dengan Yeni selaku koordinator My Green Laundry 

Cabang Candi Mendut: 

1. Bagaimana pembagian tugas untuk setiap karyawan di My Green Laundry? 

Jawaban: untuk pembagian tugas sendiri kadang kami setiap karyawan merangkap 

tugas, seperti contohnya bila pada saat pengerjaan laundry dan pengepakan sampai 

menjadi barang yang sudah siap ambil terkadang kami merangkap tugas tersebut 

dan juga disaat tutup buku pemasukan disaat supervisor udah pulang kami saya 

yang mengambil alih tugas tersebut. 

2. Bagaimana sistem pengelolaan My Green Laundry? 

Jawaban: sistem pengelolaan kami mengikuti SOP yang ada dan juga kami 

memegang teguh 3S yaitu salam, senyum dan sapa. 

3. Apa masalah yang sering ditemui pada My Green Laundry? 

Jawaban: terkadang sering terjadi miss komunikasi antara karyawan dengan owner 

atau manajer dalam hal pemesanan bahan baku. 
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Lampiran 5 Wawancara admin My Green Laundry 

Berikut hasil wawancara dengan Linda selaku admin My Green Laundry Cabang 

Candi Mendut 

1. Apa saja tugas dari admin pada My Green Laundry? 

Jawaban: admin sendiri disini bertugas untuk menerima order dari konsumen dan 

kemudian memilah untuk diberikan label agar terhindar dari hilang dan tertukar 

dengan barang orang lain kemudian membantu coordinator maupun staff dalam 

pengerjaan produk. 

2. Bagaimana kualitas pelayanan dari My Green Laundry? 

Jawaban: kualitas pelayanan dari My Green Laundry sudah sangat baik karena 

karyawan dari My Green sebelumnya sudah diberikan sejumlah pelatihan agar 

sesuai dengan SOP perusahaan agar kualitas yang dihasilkan baik. 

 



 

 
 

140 

Lampiran 6 Wawancara staff My Green Laundry 

Berikut hasil wawancara dengan Zefry selaku staff My Green Laundry Cabang 

Candi Mendut 

1. Bagaimana menjaga mutu dan kualitas dari My Green Laundry? 

Jawaban: menjaga mutu dan kualitas adalah tergantung dari sdm itu sendiri 

bagaimana kita sebagai staff menjalankan tugas dengan baik yang sesuai dengan 

SOP. 

2. Apa masalah yang dihadapi dalam upaya mempertahankan atau meningkatkan 

mutu? 

Jawaban: Budaya mutu antar personal masih perlu ditingkatkan karena karyawan 

yang terus bertambah. Penilaian kualiltas mutu terhadap konsumen salah satunya 

melalui survey kepuasan konsumen. 
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Lampiran 7 Wawancara staff My Green Laundry 

Berikut hasil wawancara dengan Jaka selaku staff My Green Laundry Cabang 

Candi Mendut 

1. Bagaimana menjaga mutu dan kualitas dari My Green Laundry? 

Jawaban: menjaga mutu dan kualitas adalah tergantung dari sdm itu sendiri 

bagaimana kita sebagai staff menjalankan tugas dengan baik yang sesuai dengan 

SOP sesuai dengan apa yang udah kami pahami selama pelatihan yang diberikan 

oleh My Green Laundry. 

2. Apa masalah yang dihadapi dalam upaya mempertahankan atau meningkatkan 

mutu? 

Jawaban: Budaya mutu antar personal masih perlu ditingkatkan karena karyawan 

yang terus bertambah. Penilaian kualiltas mutu terhadap konsumen salah satunya 

melalui survey kepuasan konsumen. 

 

  



 

 
 

142 

  

Lampiran 8 Kuesioner Matriks IFE dan EFE 

KUESIONER MATRIKS IFE DAN EFE 

 

A. Identitas Responden 

1.  Nama                   

:............................................................................... 

2. Jabatan                  

:.............................................................................. 

B. Kuisioner Penentuan Bobot Matriks IFE dan Matriks EFE 

-  Tujuan 

Mendapatkan Penilaian para responden mengenai faktor-faktor strategis 

internal maupun eksternal dengan cara pemberian bobot terhadap seberapa 

besar faktor tersebut dapat mempengaruhi atau membentuk keberhasilan 

My Green Laundry. 

-  Petunjuk Umum 

1. Pengisian Kuesioner dilakukan secara tertulis oleh responden 

2. Jawaban merupakan pendapat pribadi dari masing-masing 

responden. 
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-  Petunjuk Khusus 

1. Tentukan bobot atau tingkat dari masing-masing faktor internal yang 

dimiliki oleh perusahaan (kekuatan dan kelemahan) dan faktor 

eksternal yang dimiliki oleh perusahaan (peluang dan ancaman) 

dengan memberi tanda (√) pada pilihan yang anda berikan. 

2. Pilihan dari bobot yang diberikan pada faktor internal dan eksternal 

pada isian yang terdiri atas: 

1= Kurang Berpengaruh (KB) 

2= Cukup Berpengaruh (CB) 

3= Berpengaruh (B) 

4= Sangat Berpengaruh (B) 

3. Jumlah bobot pada seluruh faktor pada matriks IFE maupun matriks 

EFE harus sama dengan 1,00 
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DAFTAR ISIAN UNTUK BOBOT MATRIKS IFE DAN EFE 

 Berikan tanda checklist (√) pada tingkatan bobot (SB/B/CB/KB) yang 

paling sesuai menurut responden 

Faktor Internal 
Bobot 

SB B CB KB 

Kekuatan: 

1. Mengutamakan kualitas 
    

2. Mencuci sesuai dengan permintaan konsumen     

3. Pelayanan pick up delivery gratis     

4. Jam buka lebih pagi dan tutup lebih malam dari 

pesaing 
    

5. Hasil cuci bersih dan rapi     

6. Lokasi yang dekat dengan konsumen     

7. Memiliki banyak cabang     

8. Adanya potongan harga     

Kelemahan: 

1. Harga lebih mahal 
    

2. Karyawan banyak rangkap tugas     

3. Kegiatan promosi kurang maksimal     

4. Kurangnya inovasi teknologi     

5. Bau pakaian kurang wangi     

6. Tidak memiliki situs web     

Faktor Eksternal 
Bobot 

SB B CB KB 

Peluang: 

Luasnya pasar 
    

Bahan baku mudah di dapat     

Merek Bahan baku yang sudah dikenal oleh 

masyarakat 
    

Daya beli masyarakat meningkat     

Meningkatnya populasi penduduk     
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Faktor Internal 
Bobot 

SB B CB KB 

Loyalitas dari pemasok bahan baku     

Banyaknya pesaing baru     

Ancaman: 

Harga lebih mahal dari pesaing 
    

Jumlah pesaing meningkat     

Harga bahan baku mahal     

Layanansi pesaing lebih tinggi     

Teknologi pesaing lebih maju     

 

c. Kuesioner Penentuan Rating Matriks IFE dan Matriks EFE 

- Tujuan 

Mendapatkan Penilaian para responden mengenai faktor-faktor strategis internal 

maupun eksternal dengan cara pemberian peringkat terhadap seberapa besar 

kekuatan atau kelemahan faktor tersebut dapat mempengaruhi atau membentuk 

keberhasilan My Green Laundry. Selain itu, untuk mengetahui seberapa besar 

respon My Green terhadap faktor tersebut. 

-  Petunjuk Umum 

 1. Pengisian kuesioner dilakukan secara tertulis oleh responden 

 2. Jawaban merupakan pendapat pribadi dari masing-masing responden. 

- Petunjuk Khusus 

1. Tentukan rating atau tingkat dari masing-masing faktor internal yang dimiliki 

oleh perusahaan (kekuatan dan kelemahan) dan faktor eksternal yang dimiliki 

oleh perusahaan (peluang dan ancaman) dengan memberi tanda (√) pada pilihan 

yang anda berikan. 

2. Pilihan dari rating yang diberikan pada faktor internal adalah sebagai berikut: 
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Kekuatan 

Rating 4:Faktor tersebut sangat kuat 

Rating 3: Faktor tersebut kuat 

Kelemahan 

Rating 2: Faktor tersebut lemah 

Rating 1: Faktor tersebut sangat lemah 

3.  Pilihan dari rating yang ada pada faktor eksternal adalah sebagai berikut: 

Rating 4: Respon perusahaan terhadap faktor tersebut bagus 

Rating 3: Respon perusahaan terhadap faktor tersebut di atas rata-rata 

Rating 2: Respon perusahaan terhadap faktor tersebut rata-rata 

Rating 1: Respon perusahaan terhadap faktor tersebut di bawah rata-rata 

DAFTAR ISIAN UNTUK RATING MATRIKS IFE DAN EFE 

 Berikan tanda checklist (√) pada tingkatan rating (4/3/2/1) yang paling 

sesuai menurut responden 

Faktor Internal 
RATING 

4 3 2 1 

Kekuatan: 

1. Mengutamakan kualitas 
    

2. Mencuci sesuai dengan permintaan konsumen     

3. Pelayanan pick up delivery gratis     

4. Jam buka lebih pagi dan tutup lebih malam dari 

pesaing 
    

5. Hasil cuci bersih dan rapi     
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Faktor Internal 
RATING 

4 3 2 1 

6. Lokasi yang dekat dengan konsumen     

7. Memiliki banyak cabang     

8. Adanya potongan harga     

Kelemahan: 

1. Harga lebih mahal 
    

2. Karyawan banyak rangkap tugas     

3. Kegiatan promosi kurang maksimal     

4. Kurangnya inovasi teknologi     

5. Bau pakaian kurang wangi     

6. Tidak memiliki situs web     

 

  

Faktor Eksternal 
RATING 

4 3 2 1 

Peluang: 

Luasnya pasar 
    

Bahan baku mudah di dapat     

Merek Bahan baku yang sudah dikenal oleh 

masyarakat 
    

Daya beli masyarakat meningkat     

Meningkatnya populasi penduduk     

Loyalitas dari pemasok bahan baku     

Banyaknya pesaing baru     

Ancaman: 

Harga lebih mahal dari pesaing 
    

Jumlah pesaing meningkat     

Harga bahan baku mahal     

Layanansi pesaing lebih tinggi     

Teknologi pesaing lebih maju     
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Lampiran 9 Hasil Penghitungan IFE 

 
 

   

Faktor 

Strategis/Informan 
I1 I2 I3 I4 I5 I6 Total  Bobot 

S1 1 2 1 2 2 1 9 0.0505 

S2 1 1 1 1 2 2 8 0.0495 

S3 1 3 1 2 1 1 9 0.069 

S4 3 3 2 1 2 2 13 0.0725 

S5 1 2 1 3 1 2 10 0.049 

S6 1 3 1 1 1 3 10 0.056 

S7 1 1 3 1 3 4 13 0.0595 

S8 2 2 1 3 2 2 12 0.07 

W1 3 3 3 2 2 1 16 0.09 

W2 4 1 1 1 2 3 12 0.0655 

W3 3 3 1 2 2 2 13 0.0715 

W4 4 4 4 4 4 4 24 0.075 

W5 3 3 2 2 3 3 16 0.0885 

W6 3 3 2 2 2 2 14 0.077 

Total IFE 31 34 24 27 29 32 179 1,0000 
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Lampiran 10 Hasil Penghitungan EFE 

 

Faktor 

Strategis/Informan 
I1 I2 I3 I4 I5 I6 Total  Bobot 

O1 4 4 4 4 3 3 22 0.0834 

O2 4 4 4 4 4 4 24 0.0962 

O3 4 4 4 1 3 3 19 0.07265 

O4 4 4 4 2 2 3 19 0.07265 

O5 4 4 4 4 3 3 22 0.0905 

O6 4 4 4 4 3 3 22 0.0758 

O7 4 4 2 2 4 3 19 0.07265 

T1 4 4 4 4 4 4 24 0.09245 

T2 4 3 4 4 3 4 22 0.07965 

T3 4 4 4 4 4 4 24 0.10885 

T4 4 4 4 4 3 3 22 0.08155 

T5 4 4 4 3 2 2 19 0.07425 

Total EFE 48 45 47 48 38 36 262 1 
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Lampiran 11 Daftar Harga Laundry My Green Laundry 
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Lampiran 12 Dokumentasi Outlet My Green Laundry Candi Mendut 
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Lampiran 13 Dokumentasi Bersama Dengan Owner My Green Laundry 

 


