
 
 

1 PENDAHULUAN 

Meningkatnya perekonomian masyarakat Indonesia menjadikan 

meningkatnya peluang pertumbuhan bisnis di segala bidang yang cukup 

menjanjikan. Dunia bisnis saat ini mengalami perkembangan yang sangat pesat. 

Kondisi ini menjadikan ramainya persaingan usaha.  Dengan laju pertumbuhan 
penduduk 1,49% per tahun dengan perkiraan jumlah penduduk sebanyak 255 ribu 

juta pada tahun 2015, menjadikan Indonesia merupakan pasar potensial untuk 

semua produk (Rurkinantia et al.2017). Situasi ini secara otomatis telah membuka 

beragam peluang usaha baru diantaranya adalah bidang jasa. Dari sekian 

banyaknya bisnis yang sudah ada, usaha jasa mengalami peningkatan cukup 

signifikan, salah satunya adalah bisnis salon. Perusahaan yang berada dalam 

lingkungan industri yang terus berkembang, harus dapat mengikuti perkembangan 

industrinya. Untuk mengikuti perkembangan lingkungan industri dibutuhkan 

strategi yang tepat dalam mengantisipasi masa depan dan untuk mencapai tujuan 

yang telah ditetapkan.  

Tingginya mobilitas dan kesibukan para wanita di kota besar seperti 
berkembangnya kelompok wanita yang bekerja serta didasari kebutuhan lahiriah 

seorang wanita yang selalu ingin tampil cantik dan sempurna dalam berbagai 

keadaan, menjadi pendorong bisnis salon untuk terus berkembang karena 

memiliki pasar yang terus bertambah. Kaum wanita rela untuk mengalokasikan 

banyak uang demi membeli produk kecantikan ataupun melakukan perawatan. 

Winarno dan Agustinah (2007) menyebutkan bahwa 85% penyakit manusia 

berakar dari keadaan stress, maka terapi di salon yang melalui konsep pemijatan 

dan relaksasi diperlukan sebagai terapi pencegahan dan pengobatan terutama bagi 

mereka yang tingkat mobilitasnya tinggi. Selain itu, diketahui bahwa terapi spa 

bermanfaat dalam mengobati penyakit punggung dan arhritis yang kerap kali 
dialami oleh para wanita yang sibuk (Klick dan Strattman 2008). 

Jumlah pelaku bisnis salon setiap tahunnya mengalami peningkatan. Hasil 

riset yang dilakukan PT L’Oreal menyebutkan bahwa penambahan jumlah bisnis 

bidang ini mencapai 10% setiap tahun. Jumlah pelaku usaha salon termasuk spa 

hingga 2012 yang tersebar di seluruh Indonesia mencapai 90 ribu usaha baik yang 

sudah besar maupun dalam skala kecil (Kompas 2012). Fakta ini juga didukung 

oleh riset dari Spire Research Magazine (dalam Azzuhro 2015) (Gambar 1) yang 

menyebutkan perkembangan bisnis skin care dan salon selalu mengalami 

peningkatan setiap tahunnya dan bisnis salon memiliki peluang. Kondisi tersebut 

menyebabkan para pengusaha salon semakin dituntut untuk mempunyai strategi 

yang tepat untuk berkembang. Hal ini dimaksudkan suatu unit usaha menemukan 
posisi dalam industri  untuk dapat melindungi diri sendiri dengan sebaik-baiknya 

terhadap tekanan (gaya) persaingan atau dapat mempengaruhi tekanan tersebut 

secara positif. 

Tantangan bisnis dalam industri salon adalah tentang menciptakan keunikan 

dan kekhususan yang berorientasi pada customer requirement sebagai keunggulan 

bersaing yang berkelanjutan (Widjaja 2009). Selain itu, konsumen memiliki 

persepsi kualitas masing – masing seperti yang dikemukakan oleh Karnelly (2010) 

yang menyatakan bahwa kepuasan konsumen yang tinggi terletak pada keunikan 

dan keunggulan perusahaan yang nilainya ditentukan sendiri oleh pelanggan. 
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Sumber : Azzuhro 2015 

Gambar 1 Perkembangan industri kecantikan bidang spa dan skin care 
 di Indonesia 

 

 

Perumusan Masalah 

Kota - kota besar menjadi salah satu pendukung dalam pertumbuhan sektor 

jasa salon. Kota Bogor merupakan salah satu kota wisata dan kota pendidikan 

yang memiliki potensi tinggi dalam peningkatan mobilitas wanita, baik yang 

bekerja ataupun yang mengenyam pendidikan tinggi. Dengan jumlah penduduk 

sebanyak 1 064 687 yang terdiri dari 540 288 penduduk pria dan 524 399 
penduduk wanita (BAPPEDA 2017). Sebanyak 48.86% jumlah wanita yang 

bekerja (BPS 2005). Tingginya populasi penduduk wanita di kota Bogor 

merupakan target yang baik untuk bisnis jasa salon. 

Sampai dengan akhir tahun 2017 terdapat sekitar kurang lebih 100 salon 

yang ada di kota Bogor. Salah satu salon di kota Bogor adalah Salon XYZ. Saat 

ini Salon XYZ telah membuka 11 cabang yang tersebar di kabupaten dan 

kotamadya Bogor. Perusahaan mempunyai rencana untuk memperluas usahanya 

ke luar kota karena banyak konsumen Salon XYZ yang berasal dari luar kota. 

Keberhasilan Salon XYZ dalam mengembangkan usahanya, tentu saja membuat 

para  pengusaha lain ingin mendirikan usaha salon sejenis dan itu terlihat dari 

banyaknya salon – salon lain yang dibangun di kota Bogor, bahkan disalah satu 
cabang Salon XYZ berdiri 12 bisnis serupa. Pertumbuhan salon – salon lain 

membuat persaingan usaha salon di kota Bogor semakin ketat. Dengan datangnya 

banyak pesaing baru membawa dampak yang kurang baik bagi kelangsungan 

bisnis Salon XYZ. Pada tahun 2017 jumlah turn over karyawan lebih dari 25%. 

Salah satu penyebab turn over karena banyak karyawan yang dibajak oleh 

kompetitor sehingga mengganggu operasional perusahaan. Dampak lain yang 
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terjadi adalah tren kenaikan pendapatan Salon XYZ menurun. Bisa dilihat pada 

Tabel 1 bahwa pada periode tahun 2016-2017 Salon XYZ mengalami penurunan 

kenaikan omzet yang berbanding lurus dengan penurunan laba yang didapatkan 

perusahaan.                                    
 

Tabel 1 Omzet penjualan Salon XYZ Tahun 2013– 2017 

(miliar rupiah) 

No Tahun 

Rekapitulasi Omzet   

Triwulan 

ke 1 
Triwulan 

ke 2 
Triwulan 

ke 3 
Triwulan 

ke 4 
TOTAL 

Persentase 

Kenaikan 

1 2013 1,9 2,9 3 2,7 10,8 
 

2 2014 2,6 3,1 3,5 3,5 12,9 19% 

3 2015 3,1 4,1 4,7 4,2 16,3 26% 

4 2016 5,6 4,9 5,6 5 21,3 31% 

5 2017 6,3 7,5 5,8 4,7 24,5 15% 
Sumber: data perusahaan diolah 

 

Dilihat dari total omzet tahun 2014 meningkat sebanyak 19% dari 

pendapatan tahun 2013. Pendapatan tahun 2015 juga meningkat sebanyak  26% 

dari tahun 2014. Pada tahun 2016 terlihat kenaikan omzet signifikan dengan 

persentase 31%. Tetapi hal yang berbeda terjadi pada tahun 2017, tren kenaikan 

omzet Salon XYZ menurun. Total kenaikan pendapatan hanya 15% dari tahun 
sebelumya. Berikut Gambar 2 grafik persentase omzet Salon XYZ periode tahun 

2013-2017 

 

 
Sumber : data perusahaan diolah 

Gambar 2 Grafik  Persentase omzet Salon XYZ tahun 2013 - 2017 

 

0

5

10

15

20

25

30

35

2013 2014 2015 2016 2017

K
e
n

a
ik

a
n

  
 (

%
) 

Tahun 



4 
 

Gambar 2 menunjukkan grafik persentase omzet perusahaan tahun 2016 - 

2017 menurun, hal ini juga menyebabkan turunnya laba yang diperoleh oleh 

perusahaan. Penurunan ini perlu dievaluasi agar tidak membawa dampak buruk 

bagi para stakeholder. Terlebih lagi, Salon XYZ yang biasanya ekspansi pasar 
dengan membuka outlet baru hampir setiap 2 tahun sekali, sudah hampir 5 tahun 

tidak melakukan perluasan usaha.  

Pada kondisi pasar yang sangat kompetitif perusahaan harus memiliki 

pemahaman yang menyeluruh mengenai kondisi internal dan external 

perusahaanya untuk menentukan suatu strategi yang tepat (Xia Chan 2011). 

Komaryatin (2007) dan Kurniawati dan Sari (2009) menyebutkan bahwa setiap 

perusahaan seharusnya dapat melihat jauh kedepan dalam mengembangkan 

strategi kedepannya untuk mengantisipasi kondisi-kondisi persaingan yang 

semakin ketat. 

Usaha salon dapat bertahan lama apabila dapat memanfaatkan kelebihan dan 
meminimalisasi kekurangan yang dimiliki. Melihat kondisi perusahaan langkah 

strategis yang tepat harus segera dilakukan melalui sebuah formulasi strategi. 

Dalam menyelesaikan isu - isu strategis yang muncul, strategi utama sangat 

berkaitan dengan strategi-strategi pendukung seperti meningkatkan kualitas SDM, 

memanfaatkan investor, sosialisasi kepada masyarakat, mengoptimalkan 

keterkaitan visi, misi dan tujuan organisasi, serta meningkatkan kualitas 

perencanaan dan penganggaran (Zuhaidhaet al. 2014). Peran manajemen dan 

strategi sangat dibutuhkan pada perusahaan seperti ini. Formulasi strategi ini turut 

membantu bisnis agar dapat berkembang di dunia modern. Perusahaan yang 

mampu bertahan hidup harus dapat juga memperoleh laba jangka panjang,  

sehingga perusahaan akan dapat tumbuh dan berkembang (Tantraet al. 2015). 
Menurut Coulter (2005), dalam memformulasikan strategi yang tepat, dibutuhkan 

beberapa tahapan yang harus dilalui, antara lain analisis situasi, formulasi strategi, 

implementasi strategi, dan evaluasi strategi.  

Salon XYZ perlu melakukan terobosan untuk berkembang di tengah 

persaingan industri bisnis salon. Oleh karena itu, diperlukan formulasi  strategi 

untuk pengembangan Salon XYZ.  

Berdasarkan pemaparan tersebut, berikut ini merupakan rumusan 

permasalahan dalam penelitian ini:  

1. Bagaimana proses bisnis Salon XYZ? 

2. Bagaimana identifikasi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman bagi 
Salon XYZ?   

3. Bagaimana alternatif strategi mengembangkan bisnis di luar kota Bogor? 

4. Bagaimana prioritas strategi yang dapat digunakan oleh Salon XYZ?  

 

 

Tujuan Penelitian 

1. Mendeskripsikan proses bisnis Salon XYZ. 

2. Mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman bagi Salon 

XYZ. 
3. Memformulasikan alternatif strategi pengembangan bisnis di luar kota 

Bogor. 

4. Memilih prioritas strategi yang dapat digunakan oleh Salon XYZ. 
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Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan terkait hasil penelitian ini antara lain sebagai 

berikut:  

1. Manfaat bagi Salon XYZ, memberikan informasi dalam menentukan langkah-

langkah strategis menghadapi persaingan bisnis salon yang ada di Kota Bogor.  

2. Manfaat bagi institusi pendidikan, menjadi acuan pustaka untuk penelitian 

selanjutnya mengenai perlunya perumusan rencana strategi pengembangan. 

3. Manfaat bagi peneliti, menjadi sarana pengembangan wawasan dan 

kemampuan analisis dalam mengaplikasikan hasil pembelajaran perkuliahan 

Manajemen Bisnis ke dalam situasi nyata di lapangan.  

. 
 

Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian ini difokuskan pada pengkajian tentang pengembangan bisnis di 

luar kota Bogor. Meliputi pengkajian dan analisis proses bisnis, melakukan  

observasi  kondisi internal dan eksternal Salon XYZ, memformulasikan alternatif 

strategi dan memprioritaskan alternatif strategi bagi pengembangan Salon XYZ 

yang sesuai dengan posisi bisnis perusahaan agar dapat menjadi pertimbangan 

perusahaan. 

 
 

2 TINJAUAN PUSTAKA  

Definisi Strategi 

Jauch dan Glueck (1998) mendefinisikan strategi sebagai rencana yang 

disatukan, menyeluruh dan terpadu yang mengaitkan keunggulan strategi 

perusahaan dengan tantangan lingkungan dan yang dirancang untuk memastikan 

bahwa tujuan utama perusahaan dapat dicapai melalui pelaksanaan program yang 

baik. Hal ini sejalan dengan definisi dari Pearce dan Robinson (2011) bahwa 

strategi perusahaan berkaitan dengan keputusan faktor mana bisnis perusahaan 

masuk dan keluar serta bangaimana seharusnya mengalokasikan sumberdaya di 

antara bisnis – bisnis yang berbeda yang akan dimasukinya di masa mendatang. 
Sedangkan menurut Siagian (2004) strategi adalah serangkaian keputusan dan 

keputusan mendasar yang dibuat oleh manajemen puncak dan diimplementasikan 

oleh seluruh jajaran suatu organisasi dalam rangka pencapaian tujuan tersebut. 

Hax dan Maljuf (1996) mendefinisikan strategi lebih komprehensif. Yang 

memperhatikan dimensi – dimensi kritis yang mempunyai kontribusi terhadap 

strategi itu sendiri, yaitu: 

a. Strategi adalah suatu pola pengambilan keputusan yang koheren, kooperatif 

dan faktor strategi alternatif. 

b. Strategi adalah suatu penetapan tujuan jangka panjang organisasi, program, dan 

penetapan prioritas alokasi sumberdaya. 
c. Strategi sebagai suatu pendefinisian domain persaingan perusahaan. 
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