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1 PENDAHULUAN 

 

 

Latar Belakang dan Perumusan Masalah 
 

Perubahan tren di lingkungan bisnis dan persaingan yang ketat memaksa 
perusahaan-perusahaan terus merumuskan strateginya untuk menjamin 
keberlanjutan bisnisnya. Strategi bisnis yang tepat dianggap penting karena 
perusahaan harus mampu bertahan dan berkompetisi dengan para pesaingnya. 
Strategi ini diperlukan karena perusahaan dituntut untuk  mendorong perusahaan 
agar mampu berkembang dan memiliki performa yang lebih baik bahkan diatas 
rata-rata para pesaingnya. De Waard, Volbreda dan Soeters (2012) serta 
Barnhoorn (2012)  beragumentasi bahwa dalam era persaingan perusahaan harus 
mampu bertransformasi secara cepat dan dinamis dengan fokus menciptakan 
strategi yang memiliki karakteristik tertentu dan  mampu beradaptasi dengan 
turbulensi persaingan demi memperoleh pengembalian yang tinggi atas investasi 
yang sudah ditanamkan. 

Bagi perusahaan menajamkan strategi bersaing yang memiliki keunikan 
dan tidak mudah ditiru oleh para pesaingnya adalah hal penting dalam era 
persaingan yang semakin ketat. Para kompetitor akan muncul secara konsisten dan  
memenangkan kompetisi dalam merebut pasar yang mengancam keberlanjutan 
bisnis perusahaan jika perusahaan tidak memiliki kekuatan strategi bersaing yang 
khas dan unik. Porter (2008a) menekankan pentingnya, identifikasi pesaing, 
pemasok dan pelanggan, pangsa pasar atau masyarakat dalam menganalisis 
kemampuan perusahaan untuk mendapatkan atau mempertahankan keunggulan 
bersaingnya dalam menentukan intensitas persaingan dan potensi utama 
perusahaan dalam industri.  

Perusahaan sebaiknya mengkaji kembali pernyataan strateginya (strategy 
statement) pada proses perumusan strategi. Pernyataan strategi yang  baik 
memahami pentingnya kebutuhan konsumen, segmentasi konsumen, memiliki 
kekhasan dan keunikan dalam berbisnis termasuk mengetahui bagaimana strategi 
para kompetitor dan bagaimana mereka akan menghadapi masa depan.  
(Hambrick dan Fredrickson 2001). Perusahaan juga harus mempertimbangkan 
kemampuan perusahaan dan sumber daya  yang tersedia termasuk kompetensi inti 
perusahaan. Menurut Collis dan Rukstad (2013), tujuan proses kreatif ini adalah  
menemukan titik nyaman (sweet spot) atau Mills-Scofield (2013) menyebutnya 
titik terang (bright spot) dimana strategi perusahaan mampu memenuhi kebutuhan 
konsumennya yang tidak dapat dipenuhi oleh kompetitornya meski terjadi 
perubahan eksternal termasuk perubahan tehnologi, industry, demografi, 
perundangan. dan sebagainya.  

Russel (2013) berpendapat tentang pentingnya mengkomunikasikan 
strategi ke seluruh karyawan perusahaan sehingga mereka seharusnya terlibat dan 
berkontribusi terhadap pelaksanaan strategi untuk dapat merealisasikan strategi ke 
dalam praktek bisnis yang menghasilkan kesuksesan kinerja bagi perusahaan di 
tengah ketatnya persaingan bisnis. Pendapat serupa dikatakan oleh Mankins dan 
Steele (2013) bahwa cara mengeksekusi strategi agar membawa perubahan 
terhadap kinerja yang sukses termasuk mendiskusikan eksekusi strategi dengan 



unit lain yang ada dalam perusahaan secara lebih awal (discuss resource 
deployment early) serta membuat prioritas strategi secara lebih eksplisit sehingga 
semua staff mengetahui strategi apa yang harus difokuskan (identify priorities).  

 

 
 

Gambar 1 The Strategic sweet spot  
Sumber: Collins dan Rukstad (2013) 

 
Dari teori yang  dijelaskan pada Gambar 1 dan beberapa teori sebelumnya,  

dapat disimpulkan bahwa dalam kondisi persaingan bisnis yang ketat, perusahaan 
perlu melakukan perumusan strategi bersaing agar perusahaan mampu merebut 
kemenangan dalam berkompetisi dengan perusahaan yang lain untuk memenuhi 
tuntutan konsumennya dengan menggali kompetensi perusahaan yang 
dimilikinya. Realisasi strategi perlu dilakukan dan dikomunikasikan dengan baik 
oleh pihak manajemen kepada seluruh tim dan staf perusahaan karena mereka 
akan menentukan keberhasilan implementasi strategi untuk memenangkan 
persaingan bisnis.  

Dalam industri dengan tingkat persaingan yang sangat tinggi diperlukan 
strategi bersaing yang terkait dengan pengembangan produk atau inovasi produk, 
pengembangan faktor-faktor yang mungkin berpengaruh secara langsung kepada 
kemampuan bersaing perusahaan (Susilowati et al. 2013). Teori Polowcyzk 
(2012) mendukung survey konsumen di Indonesia (AC Nielsen 2011) yang 
mengungkapkan bahwa industri pusat perbelanjaan modern adalah salah satu  
industri yang  tingkat persaingannya sangat ketat. Saat ini jumlah penduduk 
Indonesia yang sangat besar yaitu 243 juta jiwa (BPS 2013a) merupakan pangsa 
pasar potensial yang menjanjikan keuntungan bagi para investor di industri ini dan 
para investor ini berlomba-lomba mendirikan pusat perbelanjaan modern 
khususnya di perkotaan. Pertumbuhan industri ini  sangat ekspansif  ke semua 
pulau besar di Indonesia dengan lebih terfokus di pulau Jawa khususnya di lima 
kota besar di Indonesia seperti Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya dan Medan. 
Pendorong pertumbuhannya antara lain disebabkan oleh semakin baiknya tingkat 
pertumbuhan ekonomi, peningkatan pendapatan masyarakat dengan tingkat 
konsumsi yang tinggi serta potensi pasar dengan jumlah penduduk yang besar 
(Bank Indonesia 2013a dan APPBI 2012) seperti diterangkan pada Gambar 2. 



 

 
 

Gambar 2 Peta pertumbuhan pusat perbelanjaan modern di Indonesia 
Sumber: APPBI (2012) 

 
Sebagai salah satu negara yang tingkat pertumbuhan ekonominya tertinggi di Asia 
yaitu 6,2% pada tahun 2012, suatu studi tentang prospek ekonomi Indonesia 
(ADB 2013) mencatat bahwa efek pertumbuhan ekonomi juga memicu semakin 
baiknya tingkat pendapatan masyarakat. Peningkatan pendapatan masyarakat 
sebesar lebih dari 300% dari $912 dolar perkapita pada tahun 2002 menjadi $3563 
pada tahun 2012 selama kurun waktu 10 tahun. Peningkatan  pendapatan ini 
menciptakan tumbuhnya kelas menengah dengan tingkat konsumsi yang tinggi 
(Bank Indonesia 2013a). Pada tahun 2013, terjadi peningkatan jumlah kelas 
menengah di Indonesia dari 37% pada tahun 2004 menjadi 56,7% dari total 
penduduk di Indonesia (Sekretariat Kabinet 2014). Data tentang kelas menengah 
di Indonesia (BPS 2013b) mengkonfirmasi bahwa terjadi peningkatan kelas 
menengah di Indonesia yang berpengaruh pada daya beli orang disertai perubahan 
prilaku konsumsi yang mengutamakan kenyamanan. 
           AC Nielsen (2008) dalam surveynya tentang tren orang yang berbelanja di 
mall menyimpulkan bahwa 93% orang Indonesia gemar berbelanja karena 
berbelanja merupakan bagian dari rekreasi.  Survey ini juga mengungkapkan 
bahwa rata-rata uang yang mereka habiskan berkisar Rp. 100 – 300 ribu setiap 
mereka datang ke mall. Menurut survey ini juga, orang yang gemar berbelanja di 
mall adalah orang yang berusia 35 tahun keatas, para wanita, orang yang menikah 
dan masyarakat yang tergolong  SES A (Social Economic Status A) atau memiliki 
pengeluaran rata-rata lebih dari Rp. 3,5 juta per bulan.  Untuk orang Indonesia, 
mall juga merupakan bagian dari  tuntutan gaya hidup modern, oleh karenanya 
mall sering dikunjungi oleh masyarakat. Rata rata masyarakat Indonesia 
mengunjungi pusat perbelanjaan 3 (tiga) sampai 4 (empat) kali sebulan (AC 
Nielsen 2008).  

Sebuah survey Credit Suisse Consumer Survey 2011 (AC Nielsen 2011) 
menyebutkan bahwa pusat perbelanjaan modern banyak berkembang di pulau 
Jawa karena masyarakat di pulau Jawa lebih konsumtif dibandingkan masyarakat 
di luar pulau Jawa. Survey ini juga mengungkapkan bahwa bagian dari pulau Jawa 
yang pertumbuhan pusat perbelanjaan paling pesat adalah Jakarta dan sekitarnya 



termasuk Bodetabek, yaitu Bogor, Depok, Bekasi and Tangerang yang dianggap 
sebagai area metropolitas terluas di dunia yang dihuni oleh 18 juta jiwa.  

Khusus wilayah Bodetabek (Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi),  
Survei Properti Komersial (Bank Indonesia 2013b) mengatakan bahwa terjadi 
peningkatan pertumbuhan ruang pusat perbelanjaan pada penjualan ruang sebesar 
1,39% per kuartal dan penambahan pasokan sewa sebesar 5,73% per kuartal. 
Studi sektor properti di wilayah Bodetabek (Colliers 2012) mengkonfirmasi 
bahwa sebagai penyangga Ibukota, di wilayah ini pertumbuhan ruang pusat 
perbelanjaan meningkat tiap tahunnya seiring banyaknya pemukiman yang ada.  

Rasio jumlah pusat perbelanjaan terhadap jumlah penduduk di Kota Bogor  
paling kecil dibandingkan di Kota Bekasi, Kota Tangerang (Selatan) dan Kota 
Depok seperti terlihat pada Tabel 1. Data pada Tabel 1 mengungkapkan bahwa 1 
(satu) pusat perbelanjaan modern Kota Bogor memperebutkan oleh 60.437 orang, 
sementara itu di Kota Bekasi 1 (satu) pusat perbelanjaan memperebutkan 137.500 
orang padahal kota ini memiliki jumlah penduduk terbanyak dengan luas wilayah 
terluas dibandingkan dengan kota kota lain di wilayah Bodetabek ini.  

 
Tabel 1 Rasio jumlah penduduk dan pusat perbelanjaan modern di Bodetabek 

 

Deskripsi Kota Bekasi 
Kota 

Tangerang 
(Selatan) 

Kota 
Depok Kota Bogor 

Jumlah Penduduk (jiwa) 2.200.000 1.290.322 1.738.000 967.000 
Luas Wilayah (km persegi) 210,49 147,19 200,29 118,50 
Jumlah Pusat Perbelanjaan 

Modern 
16 21 13 16 

Rasio Jumlah 
Penduduk/Pusat Perbelanjaan 

Modern 

137.500 61.443 133.692 60.437 

Sumber : Diadaptasi dari BPS (2013) 
 
Rasio tersebut mengindikasikan bahwa makin kecilnya rasio perebutan  

pelanggan maka akan menyebabkan semakin ketatnya persaingan yang ada. 
Ketatnya persaingan di Kota Bogor dapat terlihat dari penelitian Warno (2007), 
Wijayanti (2011) dan data Disperindag Kota Bogor (2012) yang mengungkapkan 
bahwa terjadi dinamika perkembangan jumlah pusat perbelanjaan modern di Kota 
Bogor. Pada tahun 2007 pusat perbelanjaaan modern berjumlah 11 pusat 
perbelanjaan (Warno 2007) dan dalam kurun waktu 2008-2012 tercatat 5 pusat 
perbelanjaan muncul dan 3 diantaranya berhenti beroperasi (Wijayanti 2011 dan 
Disperindag Kota Bogor 2012) seperti diterangkan pada Gambar 3.  

Selama kurun waktu tahun 2008 – 2012, Bellanova Country Mall, Giant 
Taman Yasmin, Bogor Junction, Hypermart dan Plaza Dua Raja muncul sebagai 
pelaku industri pusat perbelanjaan baru. Ketatnya persaingan di Kota Bogor 
menyebabkan beberapa pusat perbelanjaan modern di kota Bogor yang tidak 
mampu bersaing dan menarik dan berhenti beroperasi seperti halnya terjadi pada 
Plaza Pangrango, Hypermart, dan Plaza Dua Raja (Wijayanti 2011). Pada kasus 
Plaza Pangrango khususnya, pusat perbelanjaan modern ini berhenti beroperasi.  

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 3 Dinamika pertumbuhan pusat perbelanjaan modern di Kota Bogor 
Sumber : Bappeda Kota Bogor (2013) 

   
 Penelitian Wijayanti (2011) mengatakan bahwa lokasi yang berada di 
sekitaran Kebun Raya Bogor tempat Plaza Pangrango berada dianggap sebagai 
aglomerasi ekonomi yaitu pusat konsentrasi aktivitas penduduk sehingga dapat 
dilihat peranannya sebagai pusat pelayanan dan merupakan zona ekonomi yang 
kuat sehingga seharusnya pusat perbelanjaan modern ini akan ramai dikunjungi 
pelanggan dan tidak akan berhenti beroperasi. Fenomena tersebut memperkuat 
bahwa ketatnya persaingan membuat pusat perbelanjaan modern yang semestinya 
berkembang karena faktor lokasi yang strategis kalah bersaing dengan 
kompetitornya yang memiliki kinerja dan daya saing yang lebih baik. 
Pertumbuhan pusat perbelanjaan Kota Bogor semakin  ekspansif selama kurun 
waktu akhir 2012 dan 2013 dengan adanya penambahan 3 pusat perbelanjaan 
modern yang baru sehingga jumlahnya menjadi 16 yaitu Mall BTW, Bogor 
Square dan Lotte Mart Wholesale seperti diterangkan pada Tabel 2 dan  foto-foto 
pada Lampiran 1.  

Pada kasus pusat perbelanjaan baru di Kota Bogor seperti  Bogor Square 
dan Lotte Mart Wholesale, kedekatan lokasi antar pusat perbelanjaan menambah 
ketatnya persaingan yang ada. Persiangan berhadapan (head to head) juga dialami 
oleh Mall BTW sebagai pusat perbelanjaan baru  yang terletak saling berdekatan 
dengan Plaza Jembatan Merah, bahkan 2 pusat perbelanjaan lain seperti Pusat 
Grosir Bogor dan Matahari Kapten Muslihat yang terlebih dahulu ada juga 
terletak tidak terlalu berjauhan dengan Mall BTW yang berada di sepanjang 
koridor  jalan Kapten Muslihat dan jalan Merdeka.  Pusat  perbelanjaan tersebut 
satu sama lain saling bersaing dalam menarik minat masyarakat untuk 
berkunjungan dan berbelanja. Mall BTW sebagai salah satu pusat perbelanjaan 
baru di Kota Bogor mulai beroperasi pada akhir tahun 2012. Masyarakat di Kota 
Bogor dan Kabupaten Bogor pada umumnya dan secara lebih spesifik masyarakat 
di kecamatan Bogor Barat menjadi target pasar pusat perbelanjaan modern 
tersebut (Daihan Cipta Prima 2012). Mall BTW dibuka secara resmi (grand 
opening) pada November 2012. Ketatnya persaingan yang ada menyebabkan 
pusat perbelanjaan ini semenjak beroperasi hingga saat ini tingkat okupansinya 
hanya 60-70% saja dengan tingkat keluar masuknya (turn over) para toko 
penyewa (tenant) yang tinggi. 



Tabel 2 Pusat Perbelanjaan Modern di Kota Bogor 
 Pusat Perbelanjaan 

Modern Jenis Ritel Fasilitas 

1 Botani Square 

Supermarket, Department Store, Toko 
Buku, Bioskop, Karaoke, Restaurant, 
Bauran Toko , Food Court, Tempat 
Bermain 

Eskalator, Tolite, Musholla, 
Parkir, Petunjuk Arah, 
Pedestrian, Tempat Duduk, 
Ruang Asi 

2 Ekalokasari 

Supermarket, Departemen Store, Toko 
Buku, Bioskop, Karaoke, Bauran Toko 
, Restaurant, Food Court, Tempat 
Bermain 

Lift, Eskalator, Toilet, 
Musholla, Parkir, Ruang Asi, 
Pedestrian, Petunjuk Arah, 
Tempat Duduk,  

3 Bogor Trade Mall 
Supermarket, Departement Store, Toko 
Buku, Bioskop, Karaoke, Tempat 
Bermain, Toko, Restaurant, Food Court 

Parkir, Toilet, Musholla, 
Eskalator, Pedestrian, Tempat 
Duduk, Lift, Petunjuk Arah 

4 Plaza Jambu Dua 
Superstore, Departmentstore, Tempat 
Bermain, Sarana Olah Raga, Toko, 
Restaurant, Food Court 

Parkir, Toilet, Musholla, 
Eskalator, Petunjuk Arah 

  5 Giant Taman Yasmin Superstore, Bauran Toko, Restaurant, 
Food Court, Tempat Bermain 

Parkir, Toilet, Musholla, 
Eskalator, Lift, Petunjuk Arah 

  6 Plaza Bogor 
Supermarket, Department Store, 
Tempat Bermain, Sarana Olahraga, 
Toko, Food Court 

Parkir, Toilet, Musholla, 
Eskalator 

  7 Bellanova 
Supermarket, Bioskop, Toko, 
Restaurant, Tempat Bermain, Food 
Court, Sarana Olahraga 

Parkir, Toilet, Musholla, 
Eskalator, Tempat Duduk, 
Petunjuk Arah 

  8 Plaza Indah Bogor 
Departement Store, Supermarket, Toko 
Buku, Bauran Toko , Restauran, 
Tempat Bermain  

Parkir, Toilet, Musholla, 
Eskalator 

  9 Plaza Bogor Junction Supermarket, Department Store, Toko, 
Restauran, Food Court  

Parkir, Toilet, Musholla, 
Eskalator 

10 Matahari Kapten Muslihat Departement Store, Supermarket Parkir, Toilet, Musholla 

11  Pusat Grosir Bogor Bauran Toko , Restaurant, Food Court, 
Tempat Bermain 

Parkir, Toilet, Musholla, 
Eskalator, Ruang Asi, 
Petunjuka Arah 

 
12 Plaza Jembatan Merah Supermarket, Toko Buku, Bauran 

Toko, Food Court, Tempat Bermain 
Parkir, Toilet, Musholla, 
Eskalator 

13 
 
14 
 
15 
 
16 
 

Plaza Ada 
 
Mall BTW 
 
Bogor Square 
 
Lotte Mart Wholesale 
 

Supermarket, Departement Store, 
Tempat Bermain 
Bauran toko, Department Store, Tempat 
Bermain, Food Court 
Department Store, Tempat Bermain, 
Food Court 
Superstore, Restaurant, Food Court 

Parkir, Toilet, Musholla, 
Eskalator 
Parkir, Toilet, Musholla, 
Eskalator 
Parkir, Toilet, Musholla, 
Eskalator 
Parkir, Toilet, Musholla 

Sumber: Diadaptasi dari Wijayanti (2011) 
 
Jumlah toko penyewa yang ada pada saat penelitian diadakan berjumlah 

30 sedangkan target yang diharapkan minimal 42 toko yang menjadi penyewa. 
Minimnya kunjungan masyarakat (consumer traffic) juga menjadi kendala bagi 
bisnis Mall BTW, padahal saat ini pusat perbelanjaan tersebut sudah berhasil 
menarik toko penyewa utama (anchor tenant) seperti toko serba ada dan gerai 
elektronik. Lokasi Mall BTW terletak di wilayah Bogor Barat yang  memiliki 
jumlah penduduk terbanyak diantara kecamatan lainnya di Kota Bogor yaitu 4826 
jiwa atau 22,21% dari total jumlah penduduk. Lokasinya sendiri terletak tidak 
jauh dari stasiun kereta api Bogor, terminal angkutan kota (angkot) Merdeka dan 
dilewati jalur utama menuju Bogor bagian barat. tersebut seperti dijelaskan pada 
Gambar 4. 

 



 
Gambar 4 Lokasi Mall BTW di Kota Bogor 

Sumber: Bappeda Kota Bogor (2013) 
     

Pada waktu penelitian dilakukan, jumlah kunjungan rata rata selama tahun 
2013 berjumlah 3843 orang perbulan atau rata rata 128 orang per hari, padahal 
target yang diharapkan sekitar minimal 500 orang perhari kerja atau 1000 orang 
per akhir minggu. Jumlah kunjungan masyarakat (customer traffic)  antara jumlah 
yang ada saat ini hanya berkisar 50% dari target minimal yang diharapkan atau 
1000 orang per hari kerja dan 2000 orang per akhir pekan seperti diterangkan pada 
Gambar 5. 
 

Gambar 5 Jumlah pengunjung perbulan selama 2013 
 
 Minimnya kunjungan masyarakat (consumer traffic) masih menjadi 
kendala bagi bisnis mall BTW meski saat ini pusat perbelanjaan tersebut sudah 
berhasil memiliki toko penyewa utama (anchor tenant) seperti toko serba ada 
Matahari (Matahari Department Store) dan gerai elektronik yaitu Electronic City. 



Kehadiran kedua toko utama diasumsikan dapat menjadi penarik kunjungan 
masyarakat (traffic puller) dan minat bauran toko (tenant mix) untuk menyewa 
dan meramaikan pusat perbelanjaan tersebut. Rendahnya kunjungan dan tingkat 
okupansi merupakan hal yang krusial bagi bisnis pusat perbelanjaan modern. Hal 
ini dijelaskan oleh Ibrahim dan Galven (2007) yang mengatakan bahwa indikator 
kesuksesan sebuah perbelanjaan antara lain diukur oleh kunjungan masyarakat 
(consumer traffic) dan ramainya toko penyewa (tenant) seperti diterangkan pada 
Gambar 5. 

Ketatnya persaingan dengan minimnya jumlah pengunjung (consumer 
traffic) ke Mall BTW membuat toko toko yang sudah ada baik toko utama 
(anchor tenant) maupun bauran toko (mix tenant)   mengalami minimnya 
penjualan barang mereka, yang secara langsung berpengaruh pada keuntungan 
toko. Masalah okupansi pertokoan bagi manajemen Mall BTW sendiri juga 
menjadi masalah yang krusial. Banyaknya ruang yang kosong dan secara  
langsung  mempengaruhi minimnya pemasukan bagi pusat perbelanjaan tersebut, 
padahal biaya operasional mall sangat tinggi apalagi dengan naiknya tarif listrik 
dan Upah Minimum regional (UMR) awal tahun 2013. Di tengah minimnya 
penyewaan ruang, manajemen Mall BTW sendiri juga merasa bertanggung jawab 
atas minimnya jumlah pengunjung ini kepada para penyewa yang ada (existing 
tenant) yang  mengeluhkan minimnya penjualan mereka.   

Pusat perbelanjaan modern ini sebelumnya bernama Technoworld Plaza 
Bogor yang diperuntukkan sebagai pusat perdagangan elektronik di kota Bogor,  
dalam perkembangannya manajemen mall BTW merubah konsep strateginya 
menjadi pusat perdagangan dan belanja produk yang lebih umum dengan nama 
Bogor Trade World Mall. atau BTW supaya lebih mudah diiingat dan populer 
serta dapat mengulang sukses pusat perbelanjaan terdahulunya seperti Botani 
Square. Strategi promosi juga telah dilakukan dengan dengan melibatkan para 
penyewa (tenant) dengan mengadakan berbagai acara  promosi, diskon dan 
perlombaan. Strategi mengubah layout pertokoan juga pernah dilakukan 
beberapakali untuk mengundang lebih banyak masyarakat berkunjung, namun 
usaha usaha tersebut belum membawa perubahan yang cukup signifikan. 
Manajemen Mall BTW juga berusaha memenuhi kebutuhan konsumennya agar 
mereka merasa lebih nyaman dalam berbelanja melalui strategi memperluas 
fasilitas parkir dengan mengakuisisi lahan yang berada di sebelah mall, melalui 
strategi ini diharapkan dapat menarik jumlah kunjungan dengan memenuhi 
kebutuhan parkir para konsumennya. 

 Lingkungan bisnis yang semakin kompetitif menuntut Mall BTW untuk 
dapat merumuskan strateginya dan mencegah berhenti beroperasinya pusat 
perbelanjaan seperti yang dialami oleh ketiga mall yang disebutkan sebelumnya.  
Perumusan strategi diperlukan agar Mall BTW mampu mengetahui sedini 
mungkin kekuatan dan kelemahannya serta memiliki kesiapan untuk 
mengeksploitasi peluang bisnis yang ada dari kekuatan kekuatan yang 
dimilikinya, serta mengantisipasi ancaman yang ada agar mall tersebut tidak 
ditinggalkan oleh para penyewanya dan dapat bertahan menghadapi persaingan 
pusat perbelanjaan modern di kota Bogor.  

Secara makro, iklim perekonomian kota Bogor yang semakin kondusif 
dengan adanya peningkatan pendapatan sebesar dua kali lipat dalam kurun waktu 
4 tahun (Bappeda 2009 dan 2012) sebenarnya dapat menjadi peluang 



berkembangnya industri ini. Ketatnya persaingan dan pertumbuhan pusat 
perbelanjaan modern yang sangat ekspansif disertai fenomena adanya pendatang 
baru pusat perbelanjaan modern yang mengalami kendala persaingan membuat 
peneliti untuk memfokuskan penelitian di salah satu pusat perbelanjaan di kota 
Bogor dengan mengambil studi kasus di Mall BTW. Berdasarkan latar belakang 
tersebut, penelitian ini meneliti tentang perumusan strategi mall BTW dalam 
menghadapi persaingan pusat perbelanjaan modern di Kota Bogor. Rumusan 
masalah yang akan dijawab pada penelitian ini adalah:  
1. Bagaimana kondisi bisnis Mall BTW dan strategi yang diterapkan saat ini? 
2. Apa yang menjadi kelemahan dan kendala yang dihadapi Mall BTW dalam 

menghadapi   persaingan antar pusat perbelanjaan di Kota Bogor  ? 
3. Strategi apa  yang  dapat  direkomendasikan kepada Manajemen Mall BTW  

dalam   menjalani   bisnis   kedepan  sehingga   pusat  perbelanjaan  tersebut 
mampu bertahan dan dapat bersaing dengan pusat perbelanjaan modern yang 
ada? 
 
 

 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pada perumusan permasalahan diatas, tujuan utama yang ingin 
dicapai dalam penelitian ini adalah: 
1. Menelaah kondisi bisnis Mall BTW  dan strategi  yang diterapkan saat ini. 
2. Mengkaji faktor faktor kelemahan dan kendala dalam menghadapi    

persaingan antar pusat   perbelanjaan modern di kota Bogor   
3. Merekomendasikan strategi kepada Manajemen Mall BTW dalam menjalani 

bisnis kedepan sehingga pusat perbelanjaan tersebut mampu   bertahan dan 
dapat persaingan diantara pusat perbelanjaan  modern yang ada 

 
 

 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian mengenai formulasi strategi dalam menghadapi persaingan di 
pusat perbelanjaan modern diharapkan dapat: 
1. Memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan manajemen  
    strategik mengenai pentingnya perumusan  strategi dalam kondisi persaingan   
    bisnis yang ketat  
2. Memperkaya kajian mengenai industri pusat perbelanjaan.ini serta tantangan   
    yang dihadapi dalam industri ini. 
3. Mengusulkan rekomendasi strategis bagi industri pusat perbelanjaan untuk   
    meningkatkan kinerja strategi bisnisnya dengan memperhitungkan kondisi   
    persaingan bisnis yang ada. 
 
 

 Ruang Lingkup dan Pembatasan Penelitian 

       Penelitian ini akan berfokus pada kajian manajemen strategik dan berangkat 
dari pemikiran pentingnya perumusan strategi dalam industri dengan tingkat  
persaingan yang tinggi. Faktor keterbatasan waktu, biaya dan tenaga dari peneliti 
merupakan alasan penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus pada 



sebuah pusat perbelanjaan modern di kota Bogor. Mall BTW sebagai sebuah pusat 
perbelanjaan modern yang diteliti dilakukan berdasarkan pertimbangan: 
1. Mall BTW merupakan salah satu dari mall terbaru di kota Bogor dan memiliki 

potensi untuk berkembang namun saat ini menghadapi kendala dengan  
ketatnya persaingan dengan pusat perbelanjaan  di kota Bogor 

2. Pusat perbelanjaan tersebut belum pernah diteliti sebelumnya  
3.Aksesibilitas data. Pemilihan industri pusat perbelanjaan ditentukan berdasarkan 
 
Penelitian ini memiliki keterbatasan keterbatasan di luar kontribusi yang 
dihasilkan: 
1. Jumlah narasumber yang terbatas (11 narasumber) yang dipilih berdasarkan 

purposive sampling membatasi generalisasi hasil ke dalam kasus yang lebih 
luas. Di masa yang akan datang penting untuk melibatkan lebih banyak 
narasumber sehingga hasilnya dapat digeneralisasi. 

2. Ukuran kinerja dan pendapat narasumber bersifat subyektif karena dipandang 
dari sisi narasumber memungkinkan akan mengurangi akurasi informasi 
sesungguhnya terutama bila dilihat dari sisi keuangan yang lebih obyektif 
sebagai indikator kinerja perusahaan. 

3. Konteks pelanggan pada penelitian ini merujuk pada masyarakat yang 
berkunjung ke Mall BTW sedangkan toko penyewa (tenant) berfungsi  
sebagai pemasok meskipun kedua hal ini merupakan atribut pelanggan dalam 
bisnis pusat perbelanjaan modern. 

4. Istilah kendala pada penelitian ini merujuk pada keadaan yang sudah ada 
(given) sedangkan kelemahan merujuk pada faktor upaya, sumber daya 
(resources) dan kemampuan (skill). 

5. Strategi yang dimaksudkan dalam penelitian ini merujuk pada strategi  Mall 
BTW sebagai unit bisnis dari induk korporasinya yaitu Yasmin Grup.  

 

 

 

2  TINJAUAN PUSTAKA 

 
 
Tinjauan Pustaka pada penelitian ini akan membahas tentang konsep  

teoritis yang terdiri dari konsep manajemen strategi, konsep persaingan dalam 
konteks pusat perbelanjaan modern dan konsep perumusan strategi bersaing. 
Pembahasan kemudian dilanjutkan kajian penelitian terdahulu dan kerangka 
pemikiran konseptual.  

 
 

Konsep Teoritis 
  

Konsep Manajemen Strategi 
Pengertian strategi menurut pendapat Hill dan Jones (2008) adalah 

serangkaian tindakan terkait yang diperlukan manager untuk meningkatkan 
kinerja perusahaan. Strategi akan menentukan arah bisnis perusahaan, mulai dari 
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