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Pada penelitian ini memiliki latar belakang pengembangan bisnis pada virtual 
gas pipeline (CNG dan LNG), yang dikaitkan dengan kebutuhan gas untuk sektor 
industri dan komersial. Perlu dirumuskan lebih lanjut mengenai strategi yang tepat 
agar pengembangan bisnis tersebut bisa tumbuh menjadi bisnis yang bisa 
diandalkan oleh korporasi. Hal ini terjadi karena sampai saat ini revenue dan profit 
perusahaan belum optimal dicapai, mengingat besarnya potensi bisnis CNG dan 
LNG.  

Tujuan peneliti yang ingin dicapai dari penelitian ini antara lain, yaitu:  
1) Menganalisis faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi kinerja 
bisnis virtual gas pipeline (CNG dan LNG); 2) Merumuskan alternatif strategi 
untuk pengembangan bisnis virtual gas pipeline (CNG dan LNG) dan urutan 
prioritasnya; dan 3) Merumuskan program kerja pengembangan bisnis virtual gas 
pipeline (CNG dan LNG) sebagai penjabaran strategi baik strategi taktikal maupun 
operasional. Penelitian ini dilaksanakan di PT Pertagas Niaga yang berlokasi di 
Kantor Pusat di Jalan Jendral Gatot Subroto, Jakarta Selatan. Waktu penelitian 
dilaksanakan pada bulan Agustus 2019 sampai dengan September 2020. 

Penelitian dilakukan melalui pendekatan metode deskriptif dengan jenis 
penelitian pendekatan studi kasus, dengan menggunakan data primer dan data 
sekunder. Wawancara terstruktur dengan menggunakan kuesioner kepada para ahli 
sebagai responden merupakan data primer. Sedangkan berbagai sumber yang 
diperoleh dari studi pustaka, instansi dan kelembagaan lainnya serta literatur 
internet merupakan data sekunder. Teknik pengumpulan data dan informasi dalam 
penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara dan kuesioner. Teknik pengolahan 
dan analisis data menggunakan analisis deskriptif, kualitatif maupun kuantitatif 
dengan matriks  External Factor Evaluation (EFE), matriks Internal Factor 
Evaluation (IFE), Matriks IE (Internal-Eksternal), Matriks SWOT (Strengths-
Weaknesses-Threats-Opportunities) dan QSPM (Quantitative Strategic Planning 
Matrix).  

Hasil identifikasi yang diperoleh dari faktor kekuatan internal terbesar yang 
dimiliki oleh PT Pertagas Niaga adalah Kualitas Produk CNG dan LNG yang baik. 
Sedangkan faktor kelemahan yang perlu segera diatasi yang ada di internal PT 
Pertagas Niaga adalah Sistem internal dalam Proses penagihan ke konsumen. 
Sementara itu hasil identifikasi pada faktor eksternal didapatkan peluang terbesar 
yang perlu direspon oleh PT Pertagas Niaga yaitu Produk CNG dan LNG yang 
kompetitif dibandingkan LPG dan BBM (harga BBM dan LPG fluktuatif dan 
mahal). Sedangkan ancaman terbesar yang perlu ditangani segera oleh PT Pertagas 
Niaga adalah Tingkat kolektibilitas yang rendah dalam penagihan konsumen. 

Berdasarkan hasil analisis Matriks IE dan hasil analisis SWOT 
merekomendasikan alternatif strategi, yaitu Strategi Penetrasi Pasar, Strategi 



 

Pengembangan Pasar, dan Strategi Pengembangan Produk. Rekomendasi prioritas 
strategi bisnis bagi PT Pertagas Niaga dalam berdasarkan pendekatan QSPM 
(Quantitave Strategy Planning Matrix) yaitu Strategi Penetrasi Pasar sebagai 
prioritas utama, Strategi Pengembangan Pasar sebagai prioritas kedua, dan Strategi 
Pengembangan Produk sebagai prioritas ketiga. 

Peneliti menyarankan bahwa Pertagas Niaga dapat memberikan pelayanan 
yang baik dan berbeda dengan para pesaingnya, sehingga produk PT Pertagas Niaga 
khususnya pipeline gas, dapat diminati oleh konsumen. PT Pertagas Niaga bisa 
mencari produsen (hulu) gas baru karena PP nomor 79 tahun 2014 menargetkan 
penggunaan energi gas ditingkatkan, yang semula sekitar 20% pada tahun 2014 
ditingkatkan menjadi 25% -30% pada tahun 2025- 2050. Ini merupakan 
kesempatan bagi PT. Pertagas Niaga meningkatkan penjualan karena adanya 
dukungan pemerintah. 
 
Kata kunci: matriks IE, matriks SWOT, manajemen strategik, Pertagas Niaga, 

QSPM. 


