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Rendalu~ya hambatan untuk memasuki bisnis pasar swalayan, pengelolaan usaha 
yang relatif inudah, perolehan ijin usaha yang juga mudah sel-ta kebutuhan modal usaha 
yang relatif rendah merupakan beberapa faktor yang mendorong pertumnbuhan usaha 
pasar swalayan di Indonesia. Dengan mudahnya memasuki usaha pasar swalayan, 
inenyebabkan iklim usaha yang sangat kompetitif. Masing-masing pasar swalayan akan 
berusaha meraih koi~sumen melalui strategi pengembangan usaha yang lebih menarik dan 
terus berupaya agav konsumen dapat menjadi pelanggan yang loyal, sehingga tujuan 
perusahaan untuk ~lleilingkatkan hasil penjualan usaha dapat tercapai. 

Pokolc permasalahan yang dihadapi Jihan Swalayan saat ini adalah masih 
terbatasnya jumlah pengunjung, kurangnya kedekatan Jihan Swalayan dengan konsumen, 
sehingga loyalitas konsumen terhadap keberadaan Jihan Swalayan il~asih tendah, 
conzpany image masih beluin cukup kuat dan hasil penjualan masih di bawah target. 
Berdasarltan perinasalahan di atas maka perlu dirumuskan sejauh mana faktor-faktor 
eltsternal dan internal mempengaruhi posisi Jihan Swalayan di tengah persaingan y a ~ g  
semakin tajam, bagairnana J i h a ~  Swalayan mengatasi kelemahan dan menggunakan 
kekuatannya dalam memanfaatkan peluang dan mengantisipasi kemungkinan ailcaman 
yang tiinbul serta bagaimana strategi pengembangan usaha yang tepat dan perlu 
dilaltultan agar Jihan Swalayan lnenjadi lebih dekat dengan konsu~nen sehingga 
lconsulnen dapat lebih loyal dan menjadi pelanggan tetap yang pada ald~irnya dapat 
~~leningkatkan omzet penjualan secara keseluruhan. 

Tujuan peilelitian tesis ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor eksternal dan 
internal yailg menlpeilgaruhi posisi bersaing Jihan Swalayan. Dengall lneilga~lalisis 
faktor-faltor tersebut akan dapat diketahui kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman 
serta ltarakteristik persaiilgan yang dihadapi sehingga dapat dirumuskan strategi 
pengembangan usaha yang tepat beriltut langkah-langkah implementasinya. 

Metodologi penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan deskriptif 
dalam bentulc studi kasus. Su~nber data yang digunakan adalah data primer yang 
diperoleh inelalui pengamatan, penyebaran kuesioner, wawancara langsung kepada para 
pakar yang bergelut di bidang ritel, wawancara dengal manajemen Jihan Swalayan, 
karyawan sel-ta konsurnen. Selain itu, digunakan juga data sekunder yang diperoleh dari 
berbagai publikasi terkait. Untuk mencapai tujuan di atas, pembahasan yang dilakukan 
mengguilakan Matrik EFAS (External Strategic Factor Sunzmary), Matrik IFAS 
(Internal Sfraregic Factor Sumnzary), Matrik SI-EFAS (Synthesis Strategic Iniernal- 
External Factor Sumnzary) dan Matrik SWOT. Batasan dalam studi ini antara lain tidak 
mengalllati prodult secara pavsial, nalnun secara keseluruhan. Hasil wawancara dengan 
para paltar dijadikan ballasan utama sedangkan hasil wawancara terhadap konsui~len 
digunakan sebagai data pendukung. 

Perjalai~a~~ usaha Jihan Swalayan di duilia ritel masih dala~n hitungan bulan. 
Outlet Jihan Swalayan dibuka resmi pada tanggal 13 November 2001. Meskipun belu~n 



berpengalaman di bidailg ritel, deilgan hanya bermodallcall tekad kuat untuk rnaju dan 
modal kerja seadailya, Jihan Swalayan memberanikan diri memasulci dunia ritel. 

Dengan modal awal satu lokasi outlet di kawasan pemukiman padat, Iildraprasta- 
Bantarjati Bogor, dan dengal didukung oleh 6 orang karyawan, perjalanail usaha Jiha11 
Swalayan lcini sudah ~ne~nasulci bulan kelima. Menyimak data penjualan dan aset 
perusahaan yang ada, terlihat adanya pertumbuhan usaha. Namun demikian, 
pertumbuhan usaha yang diperoleh, rata-rata masih di bawah target penjualan yang 
direncanaltan. Hal ini antara lain disebabkan tingginya tingkat persaingan di dunia ritel 
serta contpany inzage Jihan Swalayan yang beluin cukup kuat di mata konsumen 
mengillgat lceberadaa~ulya yang relatif masih baru. 

Visi perusahaan adalah inelayani kebutuhan pelanggan dengan mutu prima. Mutu 
prima disini me~lgaildu~lg arti kualitas barang, kualitas pelayanan, kualitas harga dan 
lcualitas tempat dalam posisi ~nenluaskan. Sedangkan  nisi perusallaan adalal~ 
lnenyediakan sarana perbelai~jaan yang berkualitas, turut serta membangun industri 
perdagangail eceran, s e ~ t a  mengurangi beban pengangguran dengan menciptakan peluang 
Icerja bagi ~nasyarakat sekitar. Dalam operasionalnya, perusahaan mempunyai dua tuiuan 
penting, yaitu tercapainya cash flow $ang kuat dan Feturn of investment yang tinggi. 
Budaya lcerja yang disosialisasilcan oleh manajemen Jihan Swalayan inenggu~lakail 
pendekatan kekeluargaan. Nanlun untuk mencapai kepuasan ~naksiinal bagi pelanggan, 
yang mnerupakan visi utaina perusahaai~, manajemen tetap memperhatilcan dan 
mengutamakan silcap profesionalisme para karyawan. 

Hasil analisis internal perusahaail menunjukkan bahwa Jihan Swalayan telah 
meneraplcan berbagai strategi termasuk strategi pemasaran yang meliputi strategi produk, 
strategi harga, strategi lokasi, strategi promosi dan strategi pengembangan suinberdaya 
manusia. N ~ I ~ L I I I  delnikian Ilasil implementasi dari strategi pemasaran yang dijalankail 
tersebut, ~nasih kurang memadai. Hal ini terlihat dari data laporan penjualan selama 4 
(einpat) bulan terakhir. Laporan hasil yang ada menunjukkan perolehan olnzet yang 
~nasih rendah dan di bawah target pasar (rata-rata pencapaian omzet baru rnencapai 80% 
dari total target yang direncanakan). Mengingat pelaksanaan usaha masih dalam hitungall 
bulan ~nalca masih sulit bagi rna~lajemeil Jihan Swalayan untuk inemperkirakan 
tercapainya BEP (Break Even Point). 

Strategi produk yang diterapkan oleh Jihan Swalayan adalah menjaga lcualitas 
produk, kelengltapan produk serta menjamin kontinuitas ketersediaan produlc yang 
dipasarlcan. Strategi harga pada dasarnya dibagi ke dalam dua kelompok, yaitu harga 
u~ltulc barangfust nzoving dan slow nzoving. Pengelompokkan barang tersebut dilakulcan 
untuk lnembedalcan besar kecilnya marjin keuntungan yang diperoleh terhadap masing- 
masing kelompok produlc tersebut. Strategi lokasi yang dilakukan mtara lain 
menciptakan suasana outlet yang ilyanlan, bersih dan rapih. Strategi promosi masill 
terbatas kepada low cost prontotion dimana dana maupun jadwal promosi masih 
mengandalkail dari prinsipal (supplier). Strategi sumberdaya manusia yang dilakukan 
adalah inemberilean kese~npatan kepada karyawan untuk maju dan terus berkembang. 
Kegiatan yang dilalcukail ailtara lain menciptakan iklim kerja yang baik bagi 
pengembangan usaha, ~nengadakan pelatihan-pelatihan serta mengikutsertalcan lcaryawail 
dalain seminar lnaupun rapat kerja di luar perusahan. 

Analisa terhadap linglcuungan elcsternal menunjukkan bahwa beberapa faktor yang 
dianalisa seperti faktor sosial budaya, demografi dan lingkungan, falctor ekonomi, falctor 



perlcembangan teknologi, faktor kebijakan pemerintah serta faktor konsumen 
me~nberilcan peluang bagi pengenlbangan usaha Jihan Swalayan. Sementara ancaman 
yang dirasalcan inanajemen Jihan Swalayan dari faktor eksternal ini adalah semakin 
ketatnya persaingan. Ketatnya persaingan membawa dampak terhadap menurunnya 
n~arjin setiap item produk yang ditawarkan, yang akhirnya akan rnenuru~~lcan nilai 
pendapatail secara Iceseluruhan. 

Dari ailalisa hasil wawancara dengall konsumen diperoleh kenyataan bahwa 
kualitas produk, lcebersihan outlet dan pelayanan terhadap konsumen secara umum sudah 
baik. Namun lcele~lgkapan produk dirasakan masih kurang, di samping juga masih 
terdapat beberapa produk yang harganya relatif lebih tinggi dari harga pesaing terdekat. 
Company image yang terbeiltuk terhadap Jihan Swalayan masih belum kuat, ditandai 
dengan masill banyak masyarakat di sekitar lokasi usaha belum mengenal keberadaan 
Jihan Swalayan. 

Analisis EFAS dan IFAS menunjukkan hasil 2.1 16 dan 2.131 yang bera~?i pada 
saat ini Jihan Swalayan berada pada posisi sel 5, yaitu posisi Pertunlbuhan melalui 
lntegrasi Horisontal atau Bertahan atau Mempertahankan Laba. Mengacu pada 
pendapat Hunger dan Wheelen (2001), perusahaan yang berada pada posisi ini dapat 
meneraplcan strategi pengembangan produk (product development) dan penetrasi pasar 
(markei penetration). Pada strategi pengembangan produk, Jihan Swalayan dapat 
meinperbanyak jenis produk yang dipasarkan terutama jenis-jenis produk baru yang 
sela~na ini diminta konswnen namun belum dapat dipenuhi. Sementara pada strategi 
penetrasi pasar, Jihan Swalayan dapat terus mengembangkan pemasaran bagi produk 
lanla untuk pasar baru. Pemasaran jenis produk baru dapat dilakukan dengan 
~neilgeinbangkan kerjasama dengan pemasok-pemasok baru, seinentara penetrasi pasar 
baik untulc pasar lama maupun baru dapat dilakukan dengan me~nperluas jangkauan pasar 
melalui seg~llentasi geografis dan pesan antar barang (delivery system). 

Berdasarlcan analisa internal dan eksternal serta analisa SWOT yailg telal~ 
dilakukan, pokok permasalahan utama yang dapat diidentifikasi adalah hasil penjualan 
yang masih jauh dari harapan s e ~ t a  loyalitas konsumen yang masih rendah terhada~~ 
lceberadaan Jihan Swalayan. Dengan demikian strategi pengembangan usaha yang 
diperlulcan adalah strategi yang dapat menjawab pokok permasalahan tersebut. Terdapat 
tujuh alternatif strategi yang perlu dilakukan berikut implementasi kegiatannya, yaitu: 
1. Strntegi E~~zpowerirzg. Strategi Empowering adalah pemberdayaan internal 

perusahaan. Strategi ini diwujudkan dalain bentuk kegiatan sebagai berikut: 
lco~lsolidasi (pembeuahan internal organisasi) ~nelalui penyusunan sistem da11 
prosedur operasi, sistem pelaporan, mekanisme pelimpahan disposisi; evaluasi secara 
periodik pelaksanaan job description (uraian pekerjaan); meningkatkan ketrampilan 
karyawan ~nelalui pelatillan-pelatihan serta pemanfaatan sistem manajelnen informasi 
dalanl pengukuran parameter-parameter efektifitas dan efisiensi manajelnen 

2. Strntegi Positiorzirzg. Strategi ini diarahkan kepada peningkatan citra, prestise dan 
prestasi Jihan Swalayan terhadap konsumen. Strategi positioning perlu dilakukan 
agar koilsumell dapat lebih lnerasa dekat dengan Jihan Swalayan. Strategi ini 
diwujudkan dalam bentuk kegiatan sebagai berikut: menjaga suasana outlet tetap 
nyaman, bersih dail rapi; meningkatkan pelayanan konsumen dengan pelayanan yang 
ramah, cepat dan memuaslca~~; melakulcan diversifikasi produk untuk me~ljamin 



pe~nenuhan total kebutuhan konsumen serta membuat design dan lay out yang punya 
ciri khas Ithusus. 

3. Sfrntegi Promzosi. Strategi ini diperlukan dalam upaya ~nengenalkan keberadaan 
Jihan Swalayan ke ulnuln dan diharapkan dapat lebih mendekatkan Jihan Swalayan 
kepada Itonsumen. Strategi prolnosi ini diwujudkan dalam kegiatan sebagai berikut: 
penyebarluasan inforinasi mengenai keberadaan Jihan Swalayan berikut berbagai 
prodult yang dipasarka~mya, pelaksanaan sponsorship terhadap kegiatan-kegiatan 
yang melibatkan masyarakat luas serta pe~nberlakuan discount-discounl khusus, 
terutama untuk produk-produk slow moving bekerja salna dengan para supplier. 

4. Strafegi Eksparzsi. Strategi ini mengarahkan Jihan Swalayan untuk melakukan 
eltspansi terutama berkaitan dengan perluasan jenis produk dan segmen pasar. 
Strategi ekspansi ini diwujudkan dalam bentuk kegiatan sebagai berikut: perluasan 
outlel, penambahan jumlah dan jenis barang yang dipasarkan, house branded, 
pengenlbangan lini produk, penambahan fasilitas distribusi untuk menanlbal~ 
jangkauan layanan, penambahan jumlah outlet secara horizontal serta kemungkinan 
penan~bahan jam buka outlet. 

5. Sfrntegi Sistenz Maizajenzen Zizfornznsi clan Konzputerisasi. Strategi ini lebih 
diarahan kepada pemanfaatan EDP (Entry Data Processing). EDP ini dilakukan 
antara lain untuk tujuan promosi, pengendalian persediaan, peningkatan ltualitas 
~nanajemnen, perencanaan keuangan, akuntansi dan lain-lain. Strategi ini diwujudkan 
dalam progranl pelaksanaan sistem informasi terpadu dengan penggunaan sofmare- 
sofheare operation dan operasional. 

6. Strategi Fokirs Area. Strategi ini perlu dilakukan dalam upaya mengopti~nalkan 
pemanfaatan sunlberdaya dan usaha yang ada. Strategi ini diwujudkan dalanl bentuk 
progranl kegiatan sebagai beriltut: riset dan analisis pasar; penyusunan sistem data 
base serta penyusunan sistem dan prosedur forecasting (peramalan) usaha. 

7. Strategi Alinrzsi. Strategi ini merupakan bentuk kemitraan atau partnership antara 
dua atau lebih sumberdaya yang memiliki kompetensi dan kemampuan untuk 
mencapai sinergi yang saling menguntungkan. Strategi ini diwujudkan dala~n bentuk 
ltegiatan beriltut: melnberikan ltesempatan kepada ~ i h a k  lain. teruta~na konsumen 
unkk nlelakukan investasi dalan uhaya nlimban~u penge&ba~~gan usaha Jihan 
Swalayan; nlelakukan kerjasa~na untuk nle~nasarkan produk tertentu serta n~elakukan 
integrasi vertikal dan horizontal untuk ~neningkatkan penjualan dan jumlah 
pelanggan, 

Kondisi unlum yang diperlukan agar keseluruhan strategi di atas dapat terlaksana 
dengan baik, adalah peran aktif dari seluruh divisi yang dimiliki Jihan Swalayan. 
Manajenlen perlu lebih memberikan perhatian dan dukungan terhadap pelaksanaan 
seluruh strategi pengembangan usaha terutalna yang berkaitan dengan pendanaan. 
Manajenlen akan memerlukan tamballan dana yang cukup besar terutanla jilta upaya 
peninglcatan inzage dan citra perusahaan ditandai dengan perluasan outlet dan 
penambahan ju~n la l  outlet baru. 

Kata Kunci : Pasar Swalayan, Jihan Swalayan, Manajemen Strategi, Mendekatkan 
Diri dengan Konsumen, Matrik EFAS, Matrik IFAS, Matrik SI-EFAS, 
Matrik SWOT 




