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RINGKASAN 

 

FARHAN ABDUL HADI. Strategi PT GAS Menghadapi Persaingan Bisnis 

Industri Hilir Gas Bumi Distribusi Wilayah Jawa Barat dan Banten di Indonesia. 

Dibimbing oleh SRI HARTOYO dan IDQAN FAHMI. 

Indonesia masih memiliki cadangan gas bumi konvensional sebesar 

100.36 TSCF (Triliun Standard Cubic Feet) dan 42.46 TSCF merupakan 

cadangan potensial. Selain dari gas bumi konvensional, Indonesia mempunyai 

potensi gas bumi non konvensional yaitu gas metana batu bara yang dikenal 

dengan CBM (Coal Bed Methane) atau gas alam dari batu bara dan Shale Gas 

(Gas Serpih) dengan potensi masing-masing sebesar 452 TSCF dan 574 TSCF. 

Besarnya cadangan gas bumi menggambarkan nilai strategis gas bumi bagi 

pemenuhan energi nasional. Namun, besar potensi komoditi gas ternyata belum 

memberikan dampak besar terhadap perkembangan PT GAS. Diketahui justru 

selama 6 tahun terakhir justru pertumbuhan kinerja PT GAS memiliki trend yang 

menurun. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor internal dan eksternal 

yang mempengaruhi pengembangan bisnis PT GAS, merumuskan berbagai 

alternatif strategi pengembangan bisnis PT GAS, dan menetapkan prioritas 

strategi yang dapat diterapkan untuk pengembangan bisnis PT GAS.  

Penelitian dilakukan dari bulan November 2018 hingga April 2019. Data 

primer penelitian diperoleh dari hasil wawancara serta diskusi dengan pendekatan 

focus group discussion (FGD) dan penyebaran kuesioner kepada sembilan 

narasumber yang dinilai berkompeten dalam penelitian ini adalah pihak yang 

berkaitan langsung dalam penyusunan strategi perusahaan yang selama ini 

dilakukan oleh PT GAS. Sampel diambil menggunakan metode purposive 

sampling. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif dan analisis formulasi 

strategi yang terdiri dari tahap input menggunakan matriks evaluasi faktor internal 

dan eksternal, tahap pencocokan menggunakan IE Matrix dan SWOT, dan tahap 

keputusan menggunakan QSPM. 

Hasil Penelitian menunjukkan faktor internal yang mempengaruhi 

pengembangan bisnis didapat dari identifikasi kekuatan dan kelemahan 

perusahaan dan faktor eksternal didapat dari peluang dan ancaman. Hasil evaluasi 

faktor internal didapat nilai sebesar 3.00 (kekuatan sebesar 2.20 dan kelemahan 

0.80) dan nilai evaluasi eksternal sebesar 3.02 (peluang 2.33 dan ancaman 0.69). 

perhitungan evaluasi internal dan eksternal menetapkan posisi perusahaan berada 

pada kuadran grow and build atau tumbuh dan membangun. 

Hasil perhitungan analisis IE dan SWOT maka didapatkan tujuh alternatif 

strategi terpilih sekaligus urutan prioritas strategi nya setelah dihitung 

menggunakan perhitungan QSPM yaitu a) Penetrasi Pasar b) Diversifikasi Produk 

c) Meningkatkan Jaringan Pipa d) Meningkatkan kualitas gas e) Meningkatkan 

kualitas pelayanan f) Reputasi perusahaan g) Memperkuat branding. 

Setelah melalui tiga tahap perencanaan manajemen strategi yang 

menggunakan QSPM sebagai alat pemilihan alternatif strategi utama, maka 

didapatkan strategi utama yang mendapatkan nilai daya tarik tertinggi (3,20) pada 

QSPM yaitu “Penetrasi Pasar secara berkesinambungan dengan memperkuat basis 
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marketing reasearch dengan memaksimalkan jaringan pipa yang ada dan kualitas 

gas yang baik sebagai value proposition. Strategi tersebut merupakan strategi 

paling menarik bagi PT GAS saat ini. PT GAS perlu membuat basis marketing 

research yang kuat dengan memperkuat divisi marketing atau pemasaran dan 

meningkatkan budget untuk iklan dan pemasaran, dan menjadikan bagian 

pemasaran sebagai ujung tombak perusahaan. 

 

Kata Kunci: IE Matrix, Gas bumi, Strategi Pengembangan, QSPM 

 

 


