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PT Sekar Laut, Tbk (PTSL) merupakan perusahaan lokal yang memiliki 

tiga unit bisnis utama yaitu unit bisnis snack kerupuk, food seasoning dan private 

label.  Perusahaan ini diharapkan mampu meningkatkan keunggulan 

kompetitifnya sehingga dapat bersaing dengan banyak perusahaan global yang 

masuk ke Indonesia, dikarenakan potensi Indonesia yang sangat menarik.  Tujuan 

dari penelitian ini adalah menganalisis posisi relatif PTSL terhadap market leader 

dalam industri snack dan food seasoning, analisis metode Life Cycle untuk 

mengetahui apakah posisi relatif unit bisnis PTSL sejalan dengan fase Life Cycle-

nya, analisis posisi kategori produk utama PTSL dalam matriks portofolio 

sehingga dapat direkomendasikan alternatif strategi pengembangan portofolio per 

kategori produk. 

Hasil analisis matriks BCG menunjukkan bahwa posisi relatif unit bisnis 

snack kerupuk dan unit bisnis food seasoning berada pada kuadran Question Mark 

sehingga unit bisnis ini berada pada pertumbuhan pasar yang tinggi namun 

memiliki market share relatif yang sangat rendah.  Hasil analisis Life Cycle unit 

bisnis kerupuk, food seasoning dan private label, ketiganya berada pada fase 

Growth.  Hasil kedua analisis ini sejalan dengan rekomendasi penelitian 

sebelumnya bahwa kuadran unit bisnis dalam hasil analisis matriks BCG searah 

dengan fase unit bisnis dalam model analisis Life Cycle. 

Hasil analisis portofolio menggunakan matriks GE memberikan 

rekomendasi prioritas investasi bagi masing-masing kategori produk dalam unit 

bisnis PTSL.  Kategori produk kerupuk udang dan kerupuk ikan berada pada 

kuadran Pertumbuhan Selektif (Selective Growth), sehingga strategi prioritas 

investasi yang direkomendasikan adalah identifikasi segmen yang tumbuh, 

investasi agresif dan pertahankan posisi.  Kategori produk kerupuk sayur, sambal 

uleg, bumbu siap saji dan roti burger, semua berada pada kuadran Investasi dan 

Pertumbuhan (Investment and Growth) dengan strategi prioritas investasi yang 

direkomendasikan adalah tumbuh, mencari dominasi, investasi maksimum.  

Rekomendasi strategi prioritas investasi diharapkan dapat menjadi acuan bagi 

manajemen PTSL dalam menghadapi persaingan global.  
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