
 

 

 1    PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Pertumbuhan industri makanan dan minuman serta nilai investasi sektor 

pangan di Indonesia terus menunjukan perkembangan yang positif dan 

memberikan konstribusi yang semakin besar bagi pertumbuhan ekonomi nasional 

dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir ini. Namun pada masa mendatang 

setelah tahun 2015, tantangan yang dihadapi oleh industri makanan dan minuman 

Indonesia akan menghadapi perubahan diiringi dengan rencana penerapan 

Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) pada akhir 2015. Rencana penerapan MEA 

tersebut akan membuat kondisi persaingan menjadi semakin berat. Tanpa adanya 

penerapan MEA pun, tantangan industri makanan dan minuman akhir-akhir ini 

dirasakan semakin ketat, dikarenakan adanya pelemahan ekonomi Indonesia 

akibat perubahan kebijakan pemerintah dalam hal pengurangan subsidi bahan 

bakar,  pelemahan nilai tukar mata uang Rupiah terhadap USD memperberat 

beban produksi karena sebagian besar bahan baku industri makanan dan minuman 

masih tergantung pada komponen impor, pelemahan ekspor dan lainnya yang 

berdampak pada pelemahan daya beli masyarakat.  

Sebagai negara dengan populasi ke-4 terbesar di dunia dan dengan 

pertumbuhan kelas menengah yang tinggi, pasar makanan dan minuman Indonesia 

sangatlah menjanjikan dan paling diminati untuk tempat berinvestasi. Apabila 

peluang ini tidak dimanfaatkan dengan baik, akhirnya Indonesia akan menjadi 

sasaran pasar (pembeli) oleh produsen dari negara lain. Oleh karena itu sangat lah 

diperlukan kerjasama yang erat antara industri dengan Pemerintah untuk 

mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif, dalam hal mempertahankan 

mutu produk sesuai standar yang disyaratkan, menjaga faktor keamanan pangan, 

serta menciptakan dan mendorong peningkatan daya saing yang kuat bagi pelaku 

industri di dalam negeri. GAPMMI (2015) memandang pentingnya kebersamaan 

dalam membangun industri pangan yang kuat demi menghadapi pemberlakukan 

MEA 2015.  

Berdasarkan data Biro Pusat Statistik pada periode Januari sampai dengan 

September 2014,  terlihat adanya kontribusi industri makanan dan minuman 

(termasuk tembakau) secara kumulatif terhadap PDB non migas mencapai 36.85 

persen (www.kemenperin.go.id) dengan  tingkat pertumbuhan mencapai 8.80 

persen. Laju pertumbuhan ini merupakan angka pertumbuhan tertinggi dan 

bahkan jauh melebihi tingkat pertumbuhan industri non-migas pada tahun 2010 

yang hanya 5.12 persen. Disamping itu angka pertumbuhan 8.8 persen adalah 

merupakan pertumbuhan tertinggi sejak tahun 2005. Namun agak berbeda halnya 

dengan kondisi pertumbuhan penjualan industri makanan dan minuman olahan 

pada kuartal pertama 2015 yang diprediksi akan berkisar 4 sampai 5 persen, yang 

menunjukkan sedikit penurunan pada basis year-on-year (y/y) pada kuartal yang 

sama di tahun 2014. Walaupun demikian pada Tahun 2014 telah terjadi 

peningkatan omset industri makanan dan minuman Indonesia mencapai Rp 1,020 

triliun, naik dari Rp 940 miliar di 2013. 

Disamping adanya tantangan dan peluang yang menarik atas perkembangan 

industri makanan dan minuman di Indonesia, terdapat juga faktor-faktor yang 

http://www.kemenperin.go.id/
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menghambat industri ini seperti pelemahan indikator-indikator ekonomi Indonesia 

yang menyebabkan melemahnya daya beli masyarakat. Pelemahan kondisi 

ekonomi ini turut memengaruhi masyarakat dalam mengatur belanjanya termasuk 

terhadap makanan olahan. Namun pada sisi lain terlihat bahwa pertumbuhan 

volume penjualan justru menunjukkan angka yang positif dengan adanya 

penambahan jumlah penjualan akibat keluarnya produk-produk baru yang 

dikenalkan di pasar dan aktifnya para pemain kunci melakukan promosi dan 

ekspansi ke pasar retail modern, antara lain melalui toko-toko (convenient store) 

seperti Indomaret, Alfamart yang sudah masuk ke kota-kota kecil yang semakin 

mendekatkan diri kepada konsumen masyarakat pada tingkat menengah kebawah 

yang pada akhirnya menstimulasi belanja masyarakat terhadap produk makanan 

olahan menjadi semakin banyak (Euromonitor International 2014).  

Disisi lain komposisi nilai impor sektor makanan dan minuman melebihi 

nilai makanan dan minuman yang diekspor. Hal ini menunjukan peluang industri 

makanan dan minuman di Indonesia masih sangat luas, ditambah dengan populasi 

penduduk yang sangat besar, mencapai lebih dari dua ratus juta orang. Pola 

konsumsi masyarakat juga cenderung mengalami perubahan. Tuntutan kehidupan 

modern yang mengarah pada gaya hidup praktis serta efisien telah mengubah 

kecenderungan pola makan dan konsumsi, khususnya pada masyarakat perkotaan, 

ke arah makanan  siap santap yang telah mengalami pengolahan. 

Berdasarkan visi dan misi Nawa Cita Presiden Republik Indonesia, bahwa 

kedaulatan pangan akan terus diupayakan dengan memanfaatkan sumber daya 

dalam negeri melalui pengembangan berbasis agro, baik sebagai bahan pangan 

pokok mapun untuk memenuhi bahan baku industri makanan dan minuman. 

Disamping itu tingkat utilisasi produksi masih dirasa kurang. Pertumbuhan 

industri makanan dan minuman akan lebih terdorong oleh peningkatan utilisasi 

industri. Saat ini utilisasi industri makanan dan minuman belum masih 

diupayakan untuk dapat mencapai 87 persen (Kementerian Perindustrian RI 

2015). Belanja makanan dan minuman di Indonesia terus bertumbuh dengan 

proyeksi CAGR 2012-2017F sebesar 9.3 persen (LEK Consulting 2013). 

Beberapa kunci pemicu pertumbuhan konsumsi makanan dan minuman antara 

lain dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi dan pendapatan, populasi kelompok 

muda, penetrasi perdagangan modern (modern trade) dan pertumbuhan 

urbanisasi. Demikian halnya dikatakan dalam FAO Food Outlook (2013) dan 

IMAP Consumer Staples Report (2010) bahwa industri makanan dan minuman di 

Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang terus meningkat seiring dengan 

peningkatan pendapatan dan tingginya permintaan atas makanan olahan. 

Sedangkan faktor keberhasilan kunci dalam industri makanan antara lain melalui 

pemasaran, sebagaimana disampaikan oleh Ascheman et al. 2011, dalam studi 

kasus untuk disampaikan dalam presentasi dalam Congress EAAE dalam bagian 

kegiatan World Health Organization tahun 2011. 

Dalam beberapa tahun terakhir sejak tahun 2011 (Euromonitor International 

2014) terlihat semakin banyak bermunculan jasa makanan seperti toko kue yang 

menyiapkan tempat makan yang menyediakan berbagai makanan olahan buatan 

toko termasuk menyajikan berbagai makanan dalam bentuk kemasan. Tumbuhnya 

pemain local di bidang usaha toko kue (bakery) tersebut yang semakin menarik 

dan diminati di kota-kota besar, yang sebenarnya diciptakan oleh para produser 

seperti biscuit atau pun produk makanan konsumen lainnya yang sudah 
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mempunyai nama di masyarakat menumbuhkan pengenalan lebih dalam terhadap 

merek dimaksud dan juga pada akhirnya meningkatkan volume penjualan produk 

tersebut. Contoh ini antara lain dilakukan oleh toko kue di kota Bandung sebagai 

produser biscuit Richeese, kemudian Cimory di Cisarua, Bogor atas produk susu 

cair dan yoghurt, dan Magnum Café dari Unilever Indonesia di Jakarta atas 

produk es krim semakin meningkatkan daya tarik konsumen terhadap produk 

makanan dan minuman olahan yang secara berantai turut meningkatkan volume 

penjualan. Strategi ini dimanfaatkan oleh para produser mengingat pertumbuhan 

gaya hidup masyarakat yang lebih suka makan diluar rumah sebagai media 

penjualan produknya.  

Dengan semakin kompetitifnya bisnis jasa makanan konsumen dalam hal 

adanya produk baru dan biaya produksi yang semakin menyisakan margin yang 

lebih kecil. Hal ini mendorong perusahaan produser makanan olahan untuk 

semakin inovatif menciptakan nilai tambah yang unik tidak hanya dari 

pembentukan harga jual tetapi terhadap terhadap keseluruhan aktivitas bisnis yang 

dapat menunjang keuntungan perusahaan untuk tetap dapat bertahan di industri. 

Pertimbangan lain yang perlu diperhatikan dalam industri makanan olahan dalam 

kemasan antara lain ukuran kemasan, rasa, kualitas kemasan, dan kepedulian 

masyarakat terhadap makanan sehat serta bentuk promosi untuk bias menjangkau 

kalangan populasi yang banyak seperti kelompok masyarakat menengah ke 

bawah.  

Peningkatan volume penjualan akan membuat bagian produksi pengolahan 

menjadi semakin efisien. Strategi ini dimanfaatkan oleh para produser mengingat 

pertumbuhan gaya hidup masyarakat yang lebih suka makan diluar rumah sebagai 

media penjualan produknya. Dengan semakin kompetitifnya bisnis jasa makanan 

konsumen dalam hal adanya produk baru dan biaya produksi yang semakin 

menyisakan margin yang lebih kecil  mendorong perusahaan produser makanan 

olahan untuk semakin inovatif  menciptakan nilai tambah yang unik tidak hanya 

dari pembentukan harga jual tetapi terhadap terhadap keseluruhan aktivitas bisnis 

yang dapat menunjang keuntungan perusahaan untuk tetap dapat bertahan di 

industri. Pertimbangan lain yang perlu diperhatikan dalam industri makanan 

olahan dalam kemasan antara lain ukuran kemasan, rasa, kualitas kemasan, dan 

kepedulian masyarakat terhadap makanan sehat serta bentuk promosi untuk bias 

menjangkau kalangan populasi yang banyak seperti kelompok masyarakat 

menengah ke bawah. Sementara peningkatan volume penjualan akan membuat 

bagian produksi pengolahan menjadi semakin efisien. Kondisi ini menunjukan 

peluang yang terbuka lebar untuk industri pengolahan makanan dalam kemasan 

(packaged food). 

Industri makanan dan minuman di Indonesia banyak dipimpin oleh 

perusahaan multinasional seperti Heinz ABC, Nestle dan Danone namun pemain 

lokal seperti Indofood dan Garuda Food pun tidak jauh tertinggal dan bahkan 

penyebaran distribusi produknya sudah tersebar luas sampai ke berbagai daerah di 

Indonesia. Kedua perusahaan tersebut dapat memproduksi dengan sangat murah 

dan menawarkan harga jual yang lebih murah dan terjangkau karena didukung 

oleh adanya jaringan distribusi yang luas yang sudah menjangkau daerah-daerah 

terpencil di Indonesia. Studi lain dilakukan oleh LEK Consulting (2013) 

menggambarkan komposisi pemain dalam industri makanan dan minuman di 

Indonesia tanpa menggambarkan secara lebih rinci mengenai jumlah 
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keseluruhannya, terlihat bahwa produser makanan dan minuman dikuasai 

sebanyak 20 persennya oleh satu grup perusahaan,  sekitar 10 persen dikuasai oleh 

tiga grup perusahaan, sekitar 35 persen pasar dikuasai oleh 124 perusahaan dan 

sisanya mewakili ribuan perusahaan dalam skala kecil. Untuk mengetahui 

gambaran yang lebih dalam tentang para produser makanan olahan di Indonesia 

tidak lah mudah. Satu-satunya cara mudah dan murah untuk mendapatkan data 

pemain industri makanan olahan di Indonesia adalah melalui sarana keterbukaan 

informasi di pasar modal, dalam hal ini melalui perusahaan yang tercatat di PT 

Bursa Efek Indonesia. Indofood adalah salah satu dari perusahaan public yang 

tercatat di BEI juga termasuk dalam beberapa penelitian berbayar, yang dianggap 

dominan di dalam industri pangan di Indonesia.    

Jumlah perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Januari 

2015 terdaftar 15 perusahaan publik yang tercatat sebagai sub sektor industri 

makanan dan minuman, 6 diantaranya adalah perusahaan yang dalam komposisi 

terbesarnya bergerak dalam bidang makanan olahan. Enam perusahan tercatat di 

Bursa Efek Indonesia tersebut dianggap mewakili gambaran industri makanan 

olahan di Indonesia. Keenam perusahaan tersebut adalah PT Tiga Pilar Sejahtera 

Food Tbk (TPS Food), PT Indofood Sukses Makmur Tbk (INDF), PT Indofood 

CBP Sukses Makmur Tbk (ICBP), PT Mayora Indah Tbk (MYOR), PT Nippon 

Indosari Corpindo Tbk (ROTI), PT Siantar Top Tbk (STTP) dengan gambaran 

penjualan perusahaan per tahun sebagai berikut: 

 

 
 Sumber: PT Bursa Efek Indonesia, laporan keuangan tahunan perusahaan tercatat, diolah 

Gambar 1 Tren Penjualan 2009 – 2014 

Dalam 6 tahun terakhir sejak 2009 sampai akhir 2014 terlihat bahwa omzet 

penjualan grup Indofood (INDF termasuk ICBP di dalamnya) sangatlah 

menguasai pasar secara dominan, bahkan cenderung terlalu besar gapnya dengan 

perusahaan-perusahaan lain. Dibandingkan dengan perusahaan lainnya yang 

tercatat di BEI, TPS Food termasuk pemain yang relatif muda dibandingkan 

dengan pendahulunya seperti Indofood dengan penguasaan pasarnya yang sangat 

dominan, dan Mayora. Dalam perjalanan usaha selama 6 tahun terakhir, TPS Food 

menunjukkan pertumbuhan yang meningkat cukup tajam dan bahkan diatas rata-
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rata pertumbuhan industrinya. Perusahaan lain yang menunjukkan tingkat 

pertumbuhan diatas pertumbuhan industry adalah STTP, namun pertumbuhannya 

lebih rendah dari TPS Food walaupun bergerak positif. Sementara MYOR dari 

segi penjualan menunjukkan kelas yang lebih tinggi diatas TPS Food namun 

menunjukan pertumbuhan yang lebih rendah dari TPS Food dan bahkan 

cenderung menurun. TPS Food dari yang semula hanya menguasai 1 persen 

pangsa pasar makanan olahan secara gradual telah berhasil menguasai 6 persen 

pada tahun 2014. Namun gambaran perkembangan perusahaan dari sisi penjualan 

saja tidak lah menjamin bahwa perusahaan tersebut terlihat semakin kuat dalam 

bersaing dalam industrinya. Ada pun faktor-faktor lain yang dapat menentukan 

apakah perusahaan tersebut mempunyai daya saing yang kuat ataupun lemah, 

antara lain dari kinerja kegiatan-kegiatan internal perusahaan masing-masing, 

antara lain bagaimana penciptaan nilai yang dihasilkan dalam setiap kegiatan 

tersebut.  

Dengan berbagai peluang dan tantangan yang berkembang dalam industsri 

makanan olahan akhir-akhir ini menuntut setiap perusahaan untuk mempunyai 

tujuan yang semakin maju dan berkembang. Tujuan tersebut dapat dicapai salah 

satunya melalui upaya mempertahankan dan meningkatkan keuntungan atau laba 

operasional perusahaan. Peningkatan keuntungan perusahaan dapat dicapai antara 

lain melalui mempertahankan dan meningkatkan penjualan produk atau jasa yang 

mereka produksi sehingga sampai ke tangan konsumen pada harga yang menarik 

dan menguntungkan sehingga tercipta laba usaha. Langkah analisis daya daing 

untuk mengetahui posisi suatu perusahaan terhadap pesaing di dalam industrinya 

memudahkan pemilihan strategi yang tepat dan sesuai untuk mendorong kegiatan 

bisnis ke arah usaha yang terus bertumbuh dan berkembang serta dapat bertahan 

dalam persaingan. Peningkatan strategi bisnis tersebut dapat dilakukan antara lain 

dengan pemanfaatan peluang dalam meningkatkan penjualan, peningkatan laba 

usaha dan manfaat yang seoptimal mungkin bagi seluruh pemangku kepentingan 

yang selanjutnya dapat membawa perusahaan untuk berada dalam posisi terdepan 

dan strategis didalam lingkungannya. 

Dari gambaran masing-masing pemain dalam industri makanan olahan 

diatas, TPS Food terlihat menarik untuk diamati. TPS Food bergerak dalam tiga 

fokus bidang kegiatan bisnis, yaitu manufakur makanan olahan, pengolahan beras, 

dan agro bisnis di bidang perkebunan kelapa sawit. Bisnis makanan TPS Food 

diawali dari memproduksi produk makanan primer (basic food) seperti bihun 

kering dan mie kering, kemudian berkembang kearah produksi makanan konsumsi 

seperti bihun instan, mie kremes di bidang pangan, kemudian dilanjutkan ke 

bidang pengolahan dan perdagangan beras, biscuit, wafer, snack (extruded) dan 

permen sebagai makanan dalam kemasan yang siap dimakan. TPS Food 

(Management Presentation September 2015) sebagai perusahaan yang pada 

awalnya bergerak di bidang makanan olahan kategori makanan primer, terus 

mengembangkan diri ke arah pengolahan makanan konsumsi, kemudian mencoba 

bidang pengolahan dan perdagangan beras dan juga mencoba bidang perkebunan 

kelapa sawit, dengan komposisi terakhir sekitar 45:45:10. Pada perjalannya 

usahanya kedua bidang usaha, makanan dan beras bergerak semakin meningkat 

dalam pencapaian penjualannya dan bahkan perkembangan penjualan bidang 

beras telah melampaui kinerja bidang makanan. Sementara bidang perkebunan 

kelapa sawit cenderung stagnan. Gerakan pertumbuhan keuntungan perusahaan 
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secara keseluruhan terlihat melambat semenjak memulai kegiatan di bidang beras 

dan perdagangan beras. Kondisi ini dapat diartikan terjadinya pelemahan daya 

saing perusahaan di dalam industrinya, yaitu kategori industri makanan olahan. 

Dinamika perkembangan dan perluasan pasar menuntut kekuatan daya saing 

yang tinggi sehingga tidak mudah terkalahkan dengan adanya pemain baru di 

industri, persaingan harga, kompetisi biaya produksi, perluasan pasar baru dan hal 

lainnya yang berpengaruh terhadap kelangsungan bisnis perusahaan. Dalam upaya 

meningkatkan penjualan dan memperoleh laba yang optimal dan bergerak sejalan 

dengan peningkatan penjualan, perusahaan dituntut untuk lebih kreatif 

mengupayakan berbagai kegiatan yang dapat menciptakan nilai usaha (value 

creation) yang lebih baik dari waktu ke waktu termasuk untuk menjadi lebih 

menarik diantara para pesaingnya. Dengan memperhatikan penciptaan nilai dalam 

berbagai kegiatan sehari-hari, perusahaan dapat mengetahui dengan lebih spesifik 

terhadap setiap kegiatan baik terhadap nilai yang membawa pengaruh pada saat 

ini maupun untuk masa-masa yang akan datang, termasuk memperhatikan 

kegiatan untuk mempertahankan kegiatan bisnis dengan prinsip 

berkesinambungan (sustainable). Dengan demikian, kegiatan yang dipandang 

kurang bermanfaat dapat dikurangi dan diarahkan untuk memperkuat hal-hal yang 

dapat meningkatkan posisi daya saing perusahaan sehingga pada akhirnya prinsip 

utama berbisnis untuk mendapatkan keuntungan secara optimal dan jangka 

panjang dapat terwujud. Othman (2011) menyampaikan pentingnya strategi 

manajemen dalam pengelolaan sumber daya dan penciptaan nilai perusahaan.  

Bowman dan Ambrosini (2007) memisahkan kedalam 5 aktivitas yang dapat 

memberikan kontribusi penciptaan nilai (value creating activities) secara 

berkelanjutan (sustainable) bagi suatu perusahaan dalam menjalankan bisnis, 

sehingga dapat mengetahui bagaimana hasil yang diciptakan pada tingkatan 

persaingan unit bisnis ataupun tingkatan korporasi. 

Seperti dijelaskan dalam pendekatan Diamond Porter, perusahaan perlu 

memperhitungkan berbagai faktor dalam meningkatkan daya saingnya terutama 

dalam memanfaatkan keuntungan komparatif dan keuntungan kompetitif dalam 

pasar yang tumbuh dan berubah. Pertumbuhan dan perluasan pasar yang cepat dan 

dinamis, serta adanya pengaruh permintaan dan daya beli masyarakat yang 

berfluktuatif terhadap perubahan kondisi ekonomi, seperti pengaruh mata uang 

asing karena adanya komponen impor di dalam bahan baku ataupun ongkos bahan 

bakar yang tergantung dengan harga internasional dan factor subsidi negara, serta  

factor lainnya membuat persaingan semakin kompetitif dan ketat mendorong 

setiap perusahaan untuk berstrategi semakin memperkuat daya saingnya demi 

menjalankan bisnis yang berkelanjutan. Dalam hal ini, TPS Food pun perlu 

menyiapkan strategi usaha yang dapat memperkuat dan meningkatkan daya 

saingnya secara lebih optimal dan terukur. 

Perumusan Masalah 

Sebagaimana digambarkan dalam latar belakang dinamika persaingan 

industri makanan olahan di Indonesia, dapat dirumuskan masalah dalam penelitian 

ini sebagai berikut: 

1. Apa saja faktor-faktor persaingan bisnis dalam dinamika pertumbuhan 

industri makanan olahan 
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2. Bagaimana daya saing TPS Food terhadap industrinya  

3. Bagaimana strategi TPS Food dalam meningkatkan daya saing perusahaan 

menghadapi dinamika tantangan dan peluang pasar 

Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah dimaksud, maka tujuan yang ingin dicapai 

dari penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi persaingan industri 

makanan olahan di Indonesia  

2. Menganalisis daya saing TPS Food dalam menghadapi dinamika 

tantangan dan peluang pasar saat ini dan beberapa tahun kedepan 

3. Memberikan usulan strategi bisnis untuk meningkatkan daya saing TPS 

Food dalam menghadapi berbagai tantangan dan peluang pasar yang 

terus bertumbuh. 

Manfaat Penelitian 

Hasil yang diperoleh dari kegiatan penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan manfaat sebagai berikut:  

1. Bagi akademisi, penelitian ini diharapkan dapat menambah 

pengetahuan para pembaca dan dapat dijadikan sebagai referensi bagi 

peneliti lain yang berminat untuk melakukan penelitian di bidang yang 

sama ataupun penelitian lanjutan.  

2. Bagi penulis, untuk menambah pengetahuan di bidang manajemen 

strategi, khususnya mengenai perumusan strategi dalam menetapkan 

prioritas yang terbaik serta melatih kemampuan menulis untuk 

mengaplikasikan teori-teori yang sudah didapatkan pada saat 

perkuliahan.  

3. Bagi pelaku usaha, penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

masukan bagi pelaku usaha makanan olahan dalam menerapkan strategi 

peningkatan daya saing.  

Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian ini membahas tentang strategi peningkatan daya saing TPS Food 

dalam kelompok industri makanan olahan dalam menghadapi berbagai tantangan 

dan peluang pasar ke depan. Ruang lingkup penelitian berfokus kepada 

pengkajian pemetaan (positioning) perusahaan dalam hal keunggulan kompetitif 

dan keunggulan komparatif terhadap perusahaan publik yang bergerak di bidang 

makanan olahan lainnya yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini juga 

menganalisis faktor-faktor kondisi persaingan seperti pesaing baru, pesaing lama, 

barang pengganti, pemasok maupun pembeli serta faktor ataupun aktor lain di 

pasar industri makanan olahan, dalam hal ini dapat diwakili melalui nara sumber 

dari Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (GAPMMI).  

Penelitian dilakukan di Jakarta. Penelitian ini dilakukan dalam ruang lingkup 

manajemen strategi, khususnya mengenai perumusan strategi. 




