
I. PENDAHULUAN 

A. Latar  Belakang 

Menurut pengertian Kotler (1996), perdaga~zgan eceran inerilpakan seinua 

alctifitas yang dilakultan untuk rnenjual barang atau jasa langsung kepada 

konsu~neil ald~ir bagi penggunaan pribadi dan bukan untuk bisnis. Dengal 

de~nikian dapat dikatakan bahwa perdagangan eceran sekaligus berfungsi sebagai 

"muara" atau terminal akhir dengan end user. Melihat posisi perdagangan eceran 

sebagai "muara" bagi end user, maka dalam struktur perekoilo~nian makro, posisi 

perdagailgan eceran sangat strategis. 

Di dalam perdagangan eceran terdapat banyak tipe pengecer penting, salah 

satuilya adalah jenis pasar swalayan. Pasar swalayan atau yang biasa dikenal 

dengall supermarket, menurut Kotler (1996) adalah toko berukuran besar, 

berbiaya rendah, bervolume besar, dimana pembeli melayani diri sendiri dan yang 

menjual beraneka lllacanl makanan, peralatan mencuci serta produk rumah tangga. 

Pasar swalayan ~nenerima pasokan langsung dari perusahaan atau ~nelalui 

distributor, dan selanjutnya pasar swalaya11 berhubungan langsung dengan para 

konsumen. 

Peilingkata~l jumlah penduduk dewasa ini memiliki pengaruh terhadap 

peniilgkatail jumlah kebutuhan hidup mereka. Meningkatnya jumlah perelnpuan 

belcerja juga inemberi pe~lgaruh tersendiri terhadap pergeseran nilai yang dianut 

merelta dala~n berbelanja. Perempuan bekerja ~ne~niliki sedikit waktu untuk 

berbelanja. Oleh kareila itu, kenyanlanan, kepraktisan dan kecepatan bertransaksi 

menjadi nornor utama dala~n ~uenentukan sikap berbelanja. Kebutuhan 

perempuan bekerja dalam berbelanja menumbuhkan peluang tumbuhnya outlet- 



oullct moderen seperli pasar swalayan. Pasar swalayan, atau outlet moderen yang 

sejeilisnya, menjadi alternatif pilihan tempat untuk berbelanja dibandingkan pasar 

tradisional. Kondisi pasar tradisional yang terkenal becek, kumuh, susah 

ineneil~ukan barang yang dicari, memakan waktu lama dalam bertransalcsi, barang 

tidalc di pool dalam satu tempat dan masih banyak lagi, ~nenyebabkan ~nereka 

enggan pergi kesana dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pasar swalayan 

menawarkan banyak kemudahan, begitu mereka memasuki outlet moderen 

tersebut langsu~lg dapat nlenemuka~l seluruh barang yang dibutuhkan. Dari sini 

tergambar betapa efisiensi dan efelctifitas sangat mudah diperoleh. 

Terjadinya perubahan perilaku masyarakat dalam berbelanja, 

rnenyebabkan ~nunculnya berbagai jenis tempat usaha mulai dari warung, toko 

lcecil, mini market, suj~ermarket hingga ke hypermarket. Seiring dengan 

perkembangan jumlah penduduk, jumlah pasar pun terus n~eningkat. Hal ini 

antara lain dikarenakan kecilnya hambatan untuk masuk dalanl jellis usaha 

eceran. Kecilnya hambatan ~nasuk dalam bisnis eceran ~nenyebabkan persaingan 

pengelolaan pasar senlakin terbuka. Dampak lain yang dirasakan ole11 pengecer 

adalah semakin ketatnya persaingan. 

Ketatnya persaingan dalam bisnis pasar swalayan mengarahkan setiap 

pasar swalayan menerapkan strategi bersaing yang berbeda-beda. Dalam 

menlenangkan persaingan, hal-ha1 seperti strategi pesaing, kebijakan harga 

pesaing, skala usaha pesaing dan diversifikasi usaha pesaing harus menjadi faktor 

strategis yang perlu diperhatilcan. Oleh karena itu perlu disusun strategi penlasaran 

yang lebih baik dan lebih efektif dengan tujuan meraih lebih banyak konsumen 



loyal, yang maria pada akhirnya akan meningkatkan penjualan dan target 

profitabilitas usaha. 

B. Identifikasi Masalah 

.Tillan Swalayan didirikan secara resini pada tanggal 13 November 2001. 

Areal usahanya berada di wilayah Kota Madya Bogor. Dilihat dari sisi ulnur 

perusahaan, Jihan swalayan tergolong masill sangat muda dan baru pada tahap 

perkenalan. Dalam kondisi demikian, Jihan Swalayan saat ini ~nenghadapi 

beberapa persoalan strategis baik yang bersumber dari lingkungan internal 

maupun lingkungan eksternalnya. Adapun permasalahan-permasalahan tersebut 

adalah sebagai berikut: 

1. Situasi Saat Ini 

a. Kinerja Jihan Swalayan dalam ha1 penjualan, pangsalsegmen pasar, 

marjin laba masih rendah, di bawah target. 

b. Strategi perusahaan belum di~u~nuskan secara sistematik. 

c. Manajenlen puncak belum me~niliki pengalaman yang luas dalanl bisnis 

rite1 dan belum melakukan pendekatan sistematis dalam perurnusan dan 

inlple~neiltasi manaje~llen strategis. Manajemen puncak belull1 cukup 

ahli dalanl menghadapi tantangan-tantangan masa depan. 

2. Lingkungan Eksternal 

a. LingBungan SosiaI 

a.1. Sampai saat ini manajemen puncak Jihan Swalayan belum 

~llengidentifikasi secara sistematik faktor sosial-budaya, ekonomi, 



politik-hukum dan teknologi yang memnpengaruhi persaingan 

perusahaan. 

a.2. Sanlpai saat ini belum teridentifikasi dengan jelas faktor yang 

paling penting bagi perusahaan, faktor mana yang me~~jadi  

peluailg dan faktor mana yang merupakan ancaman. 

b. Linglcungan Industri atau Lingkungan Bisnis 

b.1. Sanlpai saat ini belunl diketahui dengan pasti liilgkungan bisnis 

mana yang ineinpengaruh'i intensitas persaingan yang dihadapi 

ole11 Jihan Swalayan. 

b.2. Faktor kunci apa dari lingkungail bisnis (pesaing, pelanggan, 

kreditor, asosisasi dagang, karyawan, stakeholder, rnasyarakat 

sekitar dan pemegang saham) yang saat ini dan masa mendatang 

akan imenjadi peluang dan ancarnan beluln diketahui secara pasti. 

b.3. Faktor ekstemal lnana yang penting saat ini dan faktor eksternal 

mana yang diduga paling penting di masa inendatang juga belum 

diketahui. 

3. Lingkungan Internal 

a. Struktur Perusahaan Jihan Swalayan 

a. I .  Struktur perusahaan Jihan Swalayan masih belum dijabarkan 

secara rinci dalain sistem komunikasinya, sistein uraian tugas, 

tangguilgjawab maupun kewenangan serta siste~n kontrolnya. 

a.2. Strulctur perusahaail Jihan Swalayan belum dipahami secara 

mendalam ole11 selnua anggota perusahaan. 



a.3. Mailajenlen Jihan Swalayan belum memiliki metode 

perbandingan struktur dengan perusahaan lain yang serupa. 

b. Budaya Perusahaan 

b. I .  Budaya perusahaan belum dijabarkan secara rinci dalam kode etik 

perusahaan. 

b.2. Budaya perusahaan belum sepenuhnya terkait dengan masalah 

penting yang dihadapi perusahaan seperti produktivitas, kualitas 

kerja dan kenmanlpuan adaptasi terhadap perubahan. 

c. Sumberdaya Perusahan Jihan Swalayan 

c.1. Strategi pemasaran belum dituangkan dalanl kebijakan dan 

program pemasaran yang matang. 

c.2. Program pemasaran belum sepenuhnya konsisten dengan misi dan 

tujuan perusahaan. 

c.3. Manajemen Jihan Swalayan belum melakukan analisis secara baik 

terhadap posisi pasar dan bauran pemasaran. 

c.4. Kinerja peinasaran masih rendah dibandingkan dellgan 

perusahaan pesaingnya. 

c.5. Belull1 rnemiliki sistem dan prosedur keuangall yang n~eilladai 

seperti penganggaran investasi, penganggaran operasi, sistem dan 

prosedur pencatatan dan pelaporan keuangan. 

c.G. Belull1 nlemiliki perangkat dan kebijakan riset dan pengembangan 

yang memadai. 

c.7. Tinglcat kenlainpuan operasi masih rendall terkait dengan 

ininimnya fasilitas dan sarana penunjang operasi. 



c.8. Perusahaan belum ineiniliki sistem manajeineil SDM yang 

ineinadai seperti sistem rekruitmen, pelatillan, kompensasi dan 

peiljenjangan karier. 

c.9. Perusahaan beluin inemiliki sistem inforinasi yang memadai 

uiltuk membaiitu kegiatal peranalan dan pengainbilan keputusan 

strategis. 

Atas dasar pertinlbangan-pertimbangail tersebut di atas, dalam upaya 

ineinberikail arah terhadap pengeinbangan Jihan Swalayan ke depan, diperlukan 

peilelitiail dail penilaiail strategis sebagai dasar perurnusail strategi 

pengembailga~l usaha perusahaan. 

C. Perurnusan Masalah 

Berdasarltail hasil ideiitifikasi terliadap inasalah dan inailajeineil 

keseluruhan Jihan Swalayail diperoleh gambaran permasalahan sebagai berikut: 

(1) Sejauh inaila faktor-faktor eksternal dail internal men~pengaruhi posisi Jihan 

Swalayail di tengah persaingan yang semakin tajam? 

(2) Bagaiinana Jihaii Swalayan mengatasi keleinahan dan inengguiiakan 

ltekuatainlya dalain memanfaatkail peluailg dan mengailtisipasi kernungkinan 

ailcanla1 yailg timbul? 

(3) Strategi peiigeinbailgail usaha yang bagaimana yang tepat dail perlu 

dilakukail agar Jihan Swalayan lebih dekat dengall konsumeil sehiilgga 

ltoiisuinen dapat lebih loyal dan dapat menjadi pelanggan tetap? 



D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan for~nulasi pennasalahan di atas, maka tujuan 

penelitian adalah : 

(1). Menganalisis faktor-faktor ekstemal dan internal yang n~e~npengaruhi posisi 

bersaing Jihan Swalayan dan danlpaknya terhadap volume penjualan. 

(2). Melakukan analisis SWOT untuk mengetahui posisi kekuatan dan lcelemahan 

Jihan Swalayan, dan bagaimana Jihan Swalayan ~nengatasi kelernahan dan 

menggunakan kekuatannya dalam memanfaatkan peluang dan 

nlengantisipasi ke~nungkinan ancanan yang timbul. 

(3). Merumuskan dan m e ~ ~ ~ u s i n  strategi pengembangan usaha berikut langkah- 

langkah implenlentasinya dalam upaya lebih mendekatkan Jihan Swalayan 

ltepada konsumen. 

E. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah: 

(1). Dapat me~nberikan ~nasukan bagi perusahaan dan menjadi bahan 

pertimbangan dala~n perencanaan, penetapan strategi dan kebijakan yang 

berkaitan dengan pengembangan perusahaan. 

(2). Dapat memberikan ganlbaran praktis bagi para pemula bisnis bagaimana 

mengelola dan nmengembangkan bisnis eceran. 

(3). Sebagai wahana bagi penulis dalam mengaplikasikan teori yang telah 

diperoleh secara obyektif di dala~n bisnis nyata. 



F. Ruang Lingltup Penelitian dan Batasan Penelitian 

1. Ruang Lingltup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian ini adalah merumuskan faktor-faktor 

strategis Jihan Swalayan saat ini dan nlerumuskan strategi pengembangan 

Jihan Swalayan berdasarkan kondisi-kondisi strategis saat ini. 

2. Batasan Penelitian 

U~ituk tujuan ~nemfokuskan pembahasan kepada ruang lingkup 

penelitian, inaka penelitian ini dibatasi kepada pe~igukuran kualitatif dau 

kuantitatif pada (a) inasalah-masalah yang telah diidentifikasi pada bagian 

B sebelunlnya (b) sintesa faktor strategis internal dan eksternal, dan (c) 

penyusunan model strategi perusahaan dengan analisa SWOT untuk 

perusahaan eceran. 

3. Sifat Studi 

Studi ini ~nerupakan suatu evaluasi diri karena penulis sekaligus 

adalah pe~nilik Jihan Swalayan. Namun untuk nienjaga obyektifitas, 

responden yang dipilih untuk meililai keberadaan Jihan Swalayan adalah 

para pakar yang berpengalaman di bidang ritel. Hasil studi ini diharapkan 

dapat ~lletllberikan inasukan berarti bagi manajemen Jihan Swalayan agar 

dapat ~neningkatkanperfoumance Jihan Swalayan secara keseluruhan. 




