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I   PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang 
     Makanan dan minuman merupakan kebutuhan pokok yang 
harus dipenuhi dalam kehidupan sehari-hari. Kehidupan 
masyarakat modern yang tidak sempat untuk memasak atau 
menyiapkan makanannya disebabkan oleh kesibukan aktifitas 
sehari-hari dan gaya hidup. Gabungan pengusaha makanan 
dan minuman (GAPMMI) memperkirakan nilai penjualan produk 
makanan dan minuman pada tahun 2015 menembus 1000 
triliun rupiah serta selama 10 tahun terakhir rata-rata 
pengeluaran per kapita sebulan untuk makanan dan minuman 
sebesar 51% dari total pengeluaran (Bernando et al., 2015). 
Salah satu usaha yang memiliki peluang yang sangat potensial 
di bidang makanan dan minuman adalah katering. Jasa katering 
dapat digunakan untuk skala besar maupun skala kecil, 
pelayanan yang diberikan dapat berupa prasmanan atau dalam 
bentuk snack (Jubilee, 2010). 
     Keberadaan jasa katering makin menjangkau kehidupan 
masyarakat dengan berbagai kemudahan. Setiap kesempatan 
dan momen kita sering menjumpai aneka makanan enak yang 
disajikan dengan menarik oleh pengusaha katering (Handini et 
al., 2008). Pertumbuhan usaha katering di Malang telah 
berkembang pesat yang disebabkan oleh permintaan konsumen 
yang tinggi untuk acara pernikahan, rapat, acara 
kemahasiswaan, dan acara beberapa instansi  pemerintahan. 
Salah satu usaha katering yang sudah ada di Malang adalah 
Apel Catering yang sudah 17 tahun berkontribusi melayani 
konsumen dalam berbagai macam acara besar maupun kecil. 
     Tingkat persaingan usaha katering yang makin ketat yaitu 
makin banyak usaha katering sejenis dengan pelayanan 
konsumen yang unggul, dan penawaran harga serta menu yang 
bervariasi. Kondisi tersebut mengakibatkan pengelola Apel 
Catering mencari cara agar konsumen loyal terhadap layanan 
yang telah diberikan dan menggali peluang usaha yang harus 
berbeda dengan pesaingnya. Hal tersebut membuat UKM 
katering mengalami tantangan yang lebih berat untuk mampu 
mempertahankan keberadaannya dan juga mengembangkan 
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usahanya (Samir, 2011). Saat ini Apel Catering membutuhkan 
strategi bersaing yang sesuai dengan kondisi persaingan usaha 
yang sedang terjadi. Menurut Supranoto (2009), pemikiran 
dasar dari penciptaan strategi bersaing berawal dari 
pengembangan umum mengenai bisnis yang akan 
dikembangkan, dan kebijakan yang diperlukan untuk mencapai 
tujuan. 
     Perencanaan strategi dapat dilakukan dengan menggunakan 
beberapa analisis diantaranya yaitu Matriks Boston Consulting 
Group (BCG), Matriks Grand Strategy, dan Matriks Strength, 
Weakness, Opportunity, Threats (SWOT). Menurut Soeherman 
(2008), matriks BCG membagi posisi sebuah perusahaan atau 
unit bisnis berdasarkan tingkat pertumbuhan pasar dan market 
share  ke dalam empat matriks. Menurut Fitriadi (2013), matriks 
Grand Strategy digunakan untuk merumuskan strategi 
perusahaan dengan memilih dua faktor sentral yaitu faktor 
internal dan faktor eksternal. Menurut Putri (2014), matriks 
SWOT merupakan suatu kerangka penganalisaan yang 
terintegrasi antara kondisi internal perusahaan seperti kuantitas 
sarana transportasi untuk pendistribusian ke konsumen dan 
lingkungan eksternal seperti adanya pesaing pada usaha 
katering. Oleh karena itu, analisis SWOT dipilih karena 
membantu meringkas fakta-fakta yang relevan dan penting dari 
kondisi usaha sehingga dapat memutuskan beberapa strategi 
yang dapat membantu pengembangan, pengambilan keputusan 
memaksimalkan kekuatan dan peluang yang secara bersamaan 
dapat meminimalkan kelemahan dan ancaman, dan mencapai 
tujuan organisasi. Penyelesaian kondisi tersebut diperlukan 
suatu metode yang dapat mengkoordinasikan terjadinya 
keterkaitan antar strategi yaitu metode Quantitative Strategic 
Planning Matrix (QSPM). Quantitative Strategic Planning Matrix 
(QSPM) adalah pendekatan manajemen strategis untuk 
mengevaluasi beberapa kemungkinan strategi kemudian 
membandingkan dengan alternatif tindakan (Nasab, 2012). 
     Strategi pengembangan Apel Catering harus diperhatikan 
agar dapat bersaing dengan usaha katering lainnya. Penelitian 
ini akan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi 
perencanaan pengembangan usaha Apel Catering serta 
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penentuan strategi yang akan digunakan berdasarkan variabel 
lingkungan internal (kekuatan dan kelemahan) dan eksternal 
(ancaman dan peluang). Variabel lingkungan internal (kekuatan 
dan kelemahan) yang digunakan yaitu produk, harga, promosi 
dan karyawan. Variabel lingkungan eksternal (ancaman dan 
peluang) yang digunakan dalam penelitian meliputi usaha 
katering sejenis, citra katering, dan keunggulan katering. Hasil 
dari analisis SWOT selanjutnya dianalisis dengan metode 
Quantitative Strategic Planning Matrix (QSPM) yang 
mengevaluasi berbagai strategi alternatif agar memperoleh data 
apa yang menjadi strategi utama pengembangan usaha 
katering. 
 
1.2 Perumusan Masalah 
     Permasalahan yang dikaji pada penelitian ini adalah: 

1. Faktor apa saja yang mempengaruhi lingkungan internal 
(kekuatan dan kelemahan) dan lingkungan eksternal 
(peluang dan ancaman) pada Apel Catering? 

2. Bagaimana penentuan prioritas strategi pengembangan 
katering pada  Apel Catering? 

 
1.3 Tujuan Penelitian 
     Tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Mengidentifikasi faktor-faktor lingkungan internal dan 
lingkungan eksternal yang dihadapi oleh Apel Catering. 

2. Menentukan prioritas rencana strategi pengembangan yang 
tepat dan terbaik pada Apel Catering. 

 
1.4 Manfaat Penelitian 
     Penelitian yang dilaksanakan diharapkan dapat memberikan 
manfaat bagi perusahaan yaitu sebagai bahan pertimbangan 
menerapkan strategi bersaing sehingga usaha mampu 
mengembangkan usahanya yang tepat sesuai dengan kondisi 
lingkungan internal dan kondisi lingkungan eksternal usaha. 
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