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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Gambaran Umum DP Mall Semarang 

DP Mall Semarang merupakan salah satu pusat perbelanjaan yang 

ada di kota Semarang. Berada di Kawasan Segitiga Emas Kota 

Semarang yaitu Jalan Pemuda 150 dan terletak diantara Kantor 

Walikota Semarang dan Lawang Sewu, DP Mall berdiri diatas tanah 

seluas 2,6 ha dengan luas  total bangunan ± 50.000 m² (mall sekitar 

29.000 m² dan parkir ± 21.000 m²) dan terdiri dari tiga lantai. Lantai 

dasar terdiri dari 128 unit kios/counter dan 4 unit Bigshop. Di lantai 

satu terdapat 55 unit kios/counter dan 4 unit Bigshop, sedangkan di 

lantai dua ada 63 unit kios/counter, ditambah 29 unit foodcourt dan 16 

unit Franchise. Dan di lantai 3 kantor pengelola dan parkir .  

Mall yang beroperasi sejak 31 Agustus 2007 ini dikelola oleh PT 

Wijaya Pratama Raya, yang tergabung dalam Sinarmas Group degan 

pengalaman 25 tahun lebih dalam mendirikan dan mengelola berbagai 

proyek property di Indonesia, seperti ITC Mangga Dua, ITC Roxy 

Mas, ITC Cempaka Mas Mega Grosir, ITC Kuningan, ITC Fatmawati, 

ITC BSD, ITC Permata Hijau, ITC Depok dan ITC Surabaya Mega 

Grosir. Selain pusat perbelanjaan, Sinarmas Group juga mendirikan 

perhotelan, gedung perkantoran, perumahan, dan lain-lain. 

(http://seputarsemarang.com/dp-mall-pemuda-432/) 

https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Semarang
https://id.wikipedia.org/wiki/31_Agustus
https://id.wikipedia.org/wiki/2007
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Berbagai varian usaha terdapat di DP Mall Semarang, mulai 

dari fashion, sepatu, tas, assesoris, handphone, drugstore, jewelleries, 

foodcourt, dan lain-lain. 

4.2 Strategi Bersaing DP Mall Semarang 

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Leasing Executive 

Staff DP Mall Semarang, strategi bersaing yang dilakukan oleh DP Mall 

Semarang adalah Tenant Mix.  

Menurut wakil direktur PT. Citraland Sentra, Th. Antonius dalam 

Yoslandari (2009), Tenant Mix merupakan salah satu faktor – faktor yang 

mendukung kesuksesan pusat perbelanjaan. Dalam pernyataannya 

mengenai Tenant Mix, Th. Antonius menjelaskan bahwa biasanya pusat 

perbelanjaan bekerjasama dengan satu atau beberapa toko ritel besar, 

disebut anchors. Hal ini melengkapi pernyataan dari Beddington dalam 

Febriani (2008) yang menjelaskan bahwa anchor tenant adalah suatu usaha 

ritel besar dan kuat dengan nama terkenal yang memiliki keahlian 

memadai dan menawarkan beraneka ragam produk, sehingga mampu 

menarik pembelanja dalam jumlah besar ke lokasi usaha mereka. Tujuan 

dari adanya anchor tenant untuk menarik pengunjung melewati area yang 

ditempati para penyewa lainnya. Anchor tenant dari DP Mall Semarang 

adalah Carrefour. Carrefour terletak di lantai 1 sisi barat DP Mall 

Semarang dengan luas 8700 m2.   

http://seputarsemarang.com/cat/fashion


48 
 

Melanjutkan pernyataan Th. Antonius dalam Yoslandari (2009), 

Penyewa selalu ingin mendapatkan tempat yang strategis, yang mudah 

terlihat oleh konsumen dan mudah dijangkau. Sedangkan pembeli melihat 

variasi pilihan produk dan toko sebagai bahan pertimbangan mereka untuk 

berkunjung dan berbelanja kembali. Oleh sebab itu dibutuhkan pengaturan 

dan komposisi penyewa yang baik disesuaikan dengan kondisi penyewa 

dan pembeli. Beddington dalam (Febriani 2008) juga menyebutkan bahwa 

kelengkapan tenant mix seperti toko ritel kecil yang menjual aneka variasi 

produk busana, toko kosmetik, toko perhiasan, maupun toko – toko ritel 

kecil lainnya yang letaknya di sekitar penyewa utama merupakan fasilitas 

penunjang keramaian pengunjung.  

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan pada tanggal 29 Agustus 

2016 pk. 19.30 WIB yang berkaitan dengan Tenant Mix, berikut adalah 

letak pengaturan dan komposisi tenant yang saat ini ada di DP Mall 

Semarang: 

Tabel 4.1 

Letak Pengaturan dan Komposisi Tenant DP Mall Semarang 

Lantai dasar  

(sesuai urutan dari pintu masuk paling depan sampai belakang) 

Barat Utara 

- Kettler Germany (Alat 

Fitness) 

- Ise (handuk) 

- Pintu masuk gedung mal dari 

tempat parkir barat 

- Bata 

- Samsung 

- Optik Melawai 

- Sport Station  

- Citrus 
- Pintu masuk belakang gedung 

mal dari jalan inspeksi 
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- Baskin Robbin 

- JM Top Optical 

- Optik Pandanaran 

- Watson 

- Watch Club 

- Citrus  

Selatan Timur 

- Pintu masuk depan gedung 

mal dari jalan Pemuda 

- Reeride by Reebok 

- The Coffee Bean (luar gedung 

mal) 

- Excelso 

- Maxx Coffee 

- Share Tea 

- Wendy’s 

- Stroberi 

- ATM 

Lantai 1  

(sesuai urutan dari selatan sampai utara mall) 

Barat Utara 

- Carrefour (sepanjang sisi 

barat) 

- Roti boy 

- Sebastian Coffee Shop 

Selatan Timur 

- Pizza Hut (sepanjang sisi 

selatan)  

- Victory 

- Bra House 

- Jasmine Bedcover and Sprei 

- Tong Tji Tea House 

- Life Style 

- Ponda 

- Swan Collection 

- World Digital 

- B fit 

- Namira Nabilla 

- Allegria 

- Waki 

Lantai 2 

Barat Utara 

- Pempek Ny. Kamto 

- Jade 

- Toko Oen 

- Teh Gopek 

- Tong Tji 

- Joe Lekker 

- Takoyaki 

- Alang – alang 

- Aneka Buah 

- Istana Mie 

- A&W 

- Loretta Salon 
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- Pintu masuk barat gedung 

mal lantai 2   

- Bursa Kamera 

- Sony PS Center 

- Oke Shop 

- TNT 

- Movie Lab 

- GetWid – Cherish 

- Masterpiece Karaoke 

- Pintu masuk barat gedung 

mal lantai 2 

Selatan Timur 

- Timezone - Pig Bar 

- KFC 

- Hongkong Palace 

- Steamboat House 

- Dapur Kuring 

- Super Penyet 

- Istana Mie dan Es 

- Bakso Agung 

- 2 Tang 

- Es Teh Poci 

  Sumber: Hasil Pengamatan  

Dengan menerapkan strategi Tenant Mix, dapat dilihat bahwa DP 

Mall memanfaatkan Carrefour sebagai Anchor Tenant (penyewa utama) 

agar menarik pengunjung melewati area yang ditempati para penyewa 

lainnya. Lokasi Carrefour di DP Mall Semarang sebagai Anchor Tenant 

sangat strategis, yaitu berada di sepanjang sisi barat lantai 1, sedangkan 

pintu masuk dan tempat parkir DP Mall hanya ada di lantai dasar dan 

lantai 2 saja. Jadi pengunjung yang mau ke Carrefour harus melewati 

tenant – tenant di lantai dasar atau tenant – tenant di lantai 2. Kemudian di 

setiap lantai, baik itu lantai dasar, lantai 1, maupun lantai 2 terdapat tenant 

tempat makan / restaurant / cafe yang dikombinasikan dengan tenant – 

tenant lainnya. 
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4.3 Perumusan Strategi Bersaing dengan Pendekatan Blue Ocean Strategy 

Dalam perumusan strategi bersaing dengan pendekatan Blue 

Ocean Strategy diperlukan beberapa tahapan yaitu pertama adalah 

membuat kanvas strategi, kedua adalah melihat peluang dengan 

kerangka kerja enam jalan, dan yang terakhir adalah membuat 

kerangka kerja empat langkah. 

4.3.1 Kanvas Strategi 

Kanvas strategi adalah salah satu alat untuk membuat strategi 

samudra biru dengan baik. Dengan kanvas strategi, perusahaan dapat 

melihat sejauh mana situasi kompetisi sebuah industri pada saat ini dan 

dapat melihat faktor – faktor persaingan apa saja yang sedang terjadi di 

ruang pasar yang telah ada. 

Ada empat tahap yang perlu dilakukan dalam membuat kanvas 

strategi: 

1. Menganalisis faktor – faktor yang dijadikan ajang kompetisi. 

Dalam industri pusat perbelanjaan, ada beberapa faktor – faktor 

persaingan yang perlu diperhatikan. Berikut adalah faktor – 

faktor persaingan yang ada dalam industri pusat perbelanjaan 

berdasarkan hasil wawancara pra survey. Faktor – faktor 

tersebut adalah: 
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a. Keberadaan Supermarket 

Supermarket merupakan salah satu anchor tenant dari 

sebuah mal. Menurut Beddington anchor tenant adalah 

suatu usaha ritel besar dan kuat dengan nama terkenal 

yang memiliki keahlian memadai dan menawarkan 

beraneka ragam produk, sehingga mampu menarik 

pembelanja dalam jumlah besar ke lokasi usaha mereka 

(Febriani, 2008). Berdasarkan hasil wawancara dengan 

karyawan dan pengunjung DP Mall Semarang serta 

melakukan observasi, keberadaan Carrefour di DP Mall 

sangat mempengaruhi keputusan pengunjung untuk 

berkunjung ke DP Mall Semarang. 

b. Keberagaman tempat makan / restaurant / cafe 

Keberagaman tempat makan / restaurant / cafe tentu 

sangat penting dalam sebuah mal. Sebesar 100% dari 

responden pengunjung menyatakan bahwa tempat 

makan / restaurant / cafe menjadi salah satu bahan 

pertimbangan mereka dalam mengunjungi sebuah mal.  

c. Kebersihan toilet 

Bersih atau tidaknya toilet juga menjadi perhatian 

pengunjung mal. Sebesar 33.33% responden 

pengunjung mal menyatakan bahwa kebersihan toilet 

menjadi perhatian khusus dalam sebuah mal.  
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d. Keberagaman tempat hiburan / entertainment 

Salah satu fungsi mal adalah sebagai tempat hiburan, 

tentu keberagaman tempat hiburan atau entertainment 

sangatlah penting dalam sebuah mal. Sebesar 73,33% 

responden pengunjung menyatakan bahwa 

keberagaman tempat hiburan / entertainment juga 

menjadi pertimbangan mereka dalam mengunjungi 

sebuah mal.   

e. Keberagaman tenant 

Keberagaman tenant seperti toko baju, sepatu, 

handphone, dan lain – lain selain tempat makan / 

restaurant / cafe dan tempat hiburan juga menjadi hal 

yang perlu diperhatikan dalam sebuah mal. Tentu mal 

menjadi salah satu tujuan orang yang ingin berbelanja. 

Berdasarkan hasil wawancara sebesar 100% responden 

pengunjung menyatakan bahwa keberagaman tenant 

menjadi hal penting dalam sebuah mal. 

f. Kapasitas parkir 

Kapasitas parkir adalah kemampuan pusat perbelanjaan 

untuk menampung jumlah kendaraan penyewa ataupun 

pengunjung. Tentu keberadaan pengunjung yang 

menggunakan kendaraan pribadi dalam sebuah mal 

ditentukan dalam kapasitas parkir mal tersebut. Sebesar 
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40% responden pengunjung menyatakan bahwa 

kapasitas parkir menjadi perhatian mereka dalam 

mengunjungi sebuah mal.   

g. Arsitektur 

Arsitektur sebuah mal seperti bagus atau tidaknya 

desain eksterior, desain interior gedung, dan tata letak / 

layout toko tentu juga menjadi perhatian pengunjung. 

Berdasarkan hasil wawancara survey sebesar 33,33% 

responden pengunjung menyatakan bahwa arsitektur 

juga menjadi perhatian mereka dalam mengunjungi 

sebuah mal.   

2. Menggambar sumbu horizontal untuk mewakili faktor – faktor 

persaingan yang ada dalam sebuah industri. 

3. Menggambar sumbu vertikal untuk merangkum tingkat 

penawaran yang didapatkan oleh pengunjung di semua faktor 

persaingan yang ada dalam industri tersebut. Tinggi rendahnya 

penawaran diperoleh dari hasil wawancara kepada orang yang 

pernah berkunjung ke DP Mall, Paragon City Mall, dan Mal 

Ciputra. Berikut adalah hasil rangkuman wawancara dengan 

pengunjung yang menyatakan bahwa: 
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a. Keberadaan Supermarket 

Dari hasil wawancara dengan 15 orang yang pernah 

berkunjung ke DP Mall, Paragon City Mall, dan Mal 

Ciputra  

Tabel 4.2 

Pendapat Responden Pengunjung Mengenai 

Keberadaan Supermarket yang Berada di DP Mall, 

Paragon City Mall, dan Mal Ciputra 

Kategori Keberadaan 

Supermarket 

di DP Mall 

Keberadaan 

Supermarket 

di Paragon 

Keberadaan 

Supermarket 

di Mal 

Ciputra 

(f) % (f) % (f) % 

Tidak 

Mempengaruhi 

responden ke 

mal 

1 6,67 5 33,33 13 86,67 

Mempengaruhi 

responden ke 

mal 

14 93,33 10 66,67 2 13,33 

Sumber: Data primer diolah (2016) 

Berdasarkan tabel di atas, sebesar 93,33% 

responden pengunjung menyatakan keberadaan 

supermarket di DP Mall mempengaruhi mereka 

mengunjungi mall. Sedangkan sebesar 66,67% responden 

menyatakan keberadaan supermarket di Paragon 

mempengaruhi mereka mengunjungi mall. Sebesar 86,67% 

responden pengunjung menyatakan keberadaan 

supermarket di Mal Ciputra tidak mempengaruhi mereka 

mengunjungi mall.   
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b. Keberagaman tempat makan / restaurant / cafe 

Berdasarkan hasil wawancara dengan 15 orang yang 

pernah berkunjung ke DP Mall, Paragon City Mall, dan 

Mal Ciputra 

Tabel 4.3 

Pendapat Responden Pengunjung Mengenai 

Keberagaman Tempat Makan / Restaurant / Cafe yang 

Berada di DP Mall, Paragon City Mall, dan Mal Ciputra 

Kategori Tempat 

Makan / 

Restaurant / 

Cafe di DP 

Mall 

Tempat 

Makan / 

Restaurant / 

Cafe di 

Paragon 

Tempat 

Makan / 

Restaurant / 

Cafe di Mal 

Ciputra 

(f) % (f) % (f) % 

Tidak 

Beragam 

 

2 13,33 1 6,67 1 6,67 

Beragam 

 

13 86,67 14 93,33 14 93,33 

Sumber: Data primer diolah (2016) 

Berdasarkan tabel di atas, sebesar 86,67% 

responden pengunjung menyatakan bahwa tempat 

makan / restaurant / cafe di DP Mall beragam. 

Sedangkan sebesar 93,33% responden pengunjung 

menyatakan bahwa tempat makan / restaurant / cafe di 

Paragon City Mall dan Mal Ciputra beragam. 

c. Kebersihan toilet 

Dari hasil wawancara dengan 15 orang yang pernah 

berkunjung ke DP Mall, Paragon City Mall, dan Mal 

Ciputra 
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Tabel 4.4 

Pendapat Responden Pengunjung Mengenai Kebersihan 

Toilet yang Berada di DP Mall, Paragon City Mall, dan 

Mal Ciputra 

Kategori Toilet di 

DP Mall 

Toilet di 

Paragon 

Toilet di 

Mal Ciputra 

(f) % (f) % (f) % 

Tidak 

Bersih 

 

13 86,67 1 6,67 1 6,67 

Bersih 

 

2 13,33 14 93,33 14 93,33 

Sumber: Data primer diolah (2016) 

  Berdasarkan tabel di atas, sebesar 86,67% 

responden pengunjung menyatakan bahwa toilet di DP 

Mall tidak bersih. Sedangkan sebesar 93,33% 

responden pengunjung menyatakan bahwa toilet di 

Paragon City Mall dan Mal Ciputra bersih. 

d. Keberagaman tempat hiburan / entertainment 

Berdasarkan hasil wawancara dengan 15 orang yang 

pernah berkunjung ke DP Mall, Paragon City Mall, dan 

Mal Ciputra 

Tabel 4.5 

Pendapat Responden Pengunjung Mengenai 

Keberagaman Tempat Hiburan / Entertainment yang 

Berada di DP Mall, Paragon City Mall, dan Mal Ciputra 

Kategori Tempat hiburan 

/ entertainment 

di DP Mall 

Tempat 

hiburan / 

entertainment 

di Paragon 

Tempat hiburan 

/ entertainment 

di Mal Ciputra 

(f) % (f) % (f) % 

Tidak 

Beragam 

13 86,67 2 13,33 7 46,67 

Beragam 

 

2 13,33 13 86,67 8 53,33 

Sumber: Data primer diolah (2016) 
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Berdasarkan tabel di atas, sebesar 86,67% 

responden pengunjung menyatakan bahwa tempat 

hiburan / entertainment di DP Mall tidak beragam. 

Sedangkan sebesar 86,67% responden menyatakan 

tempat hiburan / entertainment di Paragon City Mall 

beragam dan sebesar 53,33% responden pengunjung 

menyatakan tempat tempat hiburan / entertainment di 

Mal Ciputra beragam. 

e. Keberagaman tenant 

Dari hasil wawancara dengan 15 orang yang pernah 

berkunjung ke DP Mall, Paragon City Mall, dan Mal 

Ciputra 

Tabel 4.6 

Pendapat Responden Pengunjung Mengenai 

Keberagaman Tenant yang Berada di DP Mall, Paragon 

City Mall, dan Mal Ciputra 

Kategori Tenant di 

DP Mall 

Tenant di 

Paragon 

Tenant di 

Mal 

Ciputra 

(f) % (f) % (f) % 

Tidak 

Beragam 

 

15 100 1 6,67 3 20 

Beragam 

 

0 0 14 93,33 12 80 

Sumber: Data primer diolah (2016) 

 Berdasarkan tabel di atas, sebesar 100% responden 

pengunjung menyatakan bahwa tenant di DP Mall Semarang 

tidak beragam. Sedangkan sebesar 93,33% responden 

pengunjung menyatakan bahwa tenant di Paragon City Mall 
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beragam, dan sebesar 80% responden pengunjung menyatakan 

tenant di Mal Ciputra beragam. 

f. Kapasitas parkir 

Berdasarkan hasil wawancara dengan 15 orang yang 

pernah berkunjung ke DP Mall, Paragon City Mall, dan 

Mal Ciputra  

Tabel 4.7 

Pendapat Responden Pengunjung Mengenai Kapasitas 

Parkir yang Berada di DP Mall, Paragon City Mall, dan 

Mal Ciputra 

Kategori Kapasitas 

Parkir DP 

Mall 

Kapasitas 

Parkir 

Paragon 

Kapasitas 

Parkir Mal 

Ciputra 

(f) % (f) % (f) % 

Tidak 

Mampu 

 

2 13,33 4 26,67 7 46,67 

Mampu 

 

13 86,67 11 73,33 8 53,33 

Sumber: Data primer diolah (2016) 

Berdasarkan tabel di atas, sebesar 86,67% 

responden pengunjung menyatakan bahwa kapasitas 

parkir di DP Mall mampu menampung jumlah 

kendaraan pengunjung. Sedangkan 73,33% responden 

pengunjung menyatakan kapasitas parkir di Paragon 

mampu menampung jumlah kendaraan pengunjung, dan 

sebesar 53,33% responden pengujung menyatakan 

bahwa kapasitas parkir Mal Ciputra mampu 

menampung jumlah kendaraan pengunjung. 
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g. Arsitektur 

Dari hasil wawancara dengan 15 orang yang pernah 

berkunjung ke DP Mall, Paragon City Mall, dan Mal 

Ciputra  

Tabel 4.8 

Pendapat Responden Pengunjung Mengenai Arsitektur 

yang Berada di DP Mall, Paragon City Mall, dan Mal 

Ciputra 

Kategori Arsitektur 

DP Mall 

Arsitektur 

Paragon 

Arsitektur 

Mal Ciputra 

 (f) % (f) % (f) % 

Tidak 

Bagus 

 

15 100 1 6,67 4 26,67 

Bagus 

 

0 0 14 93,33 11 73,33 

Sumber: Data primer diolah (2016) 

Berdasarkan tabel di atas, sebesar 100% responden 

pengunjung menyatakan bahwa arsitektur DP Mall 

tidak bagus karena berbagai alasan seperti desain 

eksterior dan interior DP Mall kurang menarik, tidak 

modern, terlalu monoton, pencahayaan yang kurang 

bagus, tidak seperti mal. Sedangkan sebesar 93,33% 

responden pengunjung menyatakan arsitektur Paragon 

bagus, dan sebesar 73,33% responden pengunjung 

menyatakan arsitektur Mal Ciputra bagus. 
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4. Menggambarkan Kanvas Strategi 

Berikut ini adalah kanvas strategi yang menunjukan faktor – 

faktor persaingan yaitu keberadaan supermarket, keberagaman 

tempat makan / restaurant / cafe, kebersihan toilet, 

keberagaman tempat hiburan dan entertainment, keberagaman 

tenant, kapasitas parkir, dan arsitektur dalam industri pusat 

perbelanjaan di Kota Semarang.  

Gambar 4.1 

Kanvas Strategi DP Mall Semarang 

Sumber: Hasil Wawancara 
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Gambar diatas adalah nilai dari faktor – faktor persaingan 

diperoleh dari hasil wawancara yang dilakukan kepada 15 

orang yang pernah berkunjung ke DP Mall, Paragon City Mall, 

dan Mal Ciputra. Sumbu horizontal gambar diatas mewakili 

faktor – faktor persaingan yang ada dalam industri, sedangkan 

sumbu vertikal merupakan penilaian angka 1 (paling rendah) 

sampai 10 (paling tinggi) yang diberikan oleh responden 

terhadap faktor persaingan tersebut. 

Berdasarkan gambar diatas dapat dilihat bahwa DP Mall 

unggul di keberadaan supermarket dengan angka 7,73 dan 

kapasitas parkir dengan angka 7,07 dibandingkan dengan 

Paragon City Mall untuk keberadaan supermarket 6,2 dan 

kapasitas parkir 6,2, dan Mal Ciputra untuk keberadaan 

supermarket dengan angka 3,67 dan kapasitas parkir 5,73.  

Angka yang tinggi sebesar 7,13 juga didapatkan DP Mall 

yaitu keberagaman tempat makan / restaurant / cafe. Akan 

tetapi meskipun DP Mall memiliki nilai yang tinggi untuk 

keberagaman tempat makan / restaurant / cafe, angka yang 

didapatkan DP Mall tetap masih kalah oleh kedua pesaingnya 

yaitu keberagaman tempat makan / restaurant / cafe yang ada 

di Paragon City Mall dengan angka 7,53 dan Mal Ciputra 7,67.  

Untuk kebersihan toilet, keberagaman tempat hiburan dan 

entertainment, kegeragaman tenant, dan arsitektur, DP Mall 
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Semarang mendapatkan angka yang sangat rendah, secara 

berturut – turut yaitu 3,4 , 3,07 , 3,23 , dan 3,4 , dibandingkan 

kedua pesaingnya yaitu Paragon City Mall, secara berturut – 

turut 7,73 , 6,8 , 7,53 , dan 8,07 ,  dan Mal Ciputra secara 

berturut – turut, 7,67 , 5,6 , 6,87 , dan 6,47. 

Berdasarkan kanvas strategi diatas, maka dapat dilihat 

bahwa untuk sekarang ini yang menjadi keunggulan DP Mall 

adalah keberadaan supermarket, keberagaman tempat makan / 

restaurant / cafe, dan kapasitas parkir.  

4.3.2 Melihat Peluang dengan Kerangka Kerja Enam Jalan 

Dalam membuat strategi samudra biru, perusahaan dituntut untuk 

keluar dari persaingan yang telah ada dalam industri sekarang ini 

(samudra merah), dan salah satu cara untuk keluar dari persaingan yang 

telah ada adalah dengan cara mengidentifikasi jalan yang bisa ditempuh 

untuk menciptakan ruang pasar baru dengan membentuk ulang batasan 

– batasan pasar melalui kerangka kerja enam jalan. Berikut ini adalah 

analisa dari enam jalan untuk mengamati batasan – batasan pasar dan 

peluang apa saja yang ada di dalam pusat perbelanjaan. 

1. Mencermati Industri – Industri Alternatif 

Industri alternatif dari pusat perbelanjaan ini adalah tempat rekreasi 

dan hiburan di luar mal seperti waterpark (waterboom, waterblaster), 

kebun binatang, sea aquarium (sea world), bazaar market festival (hype 

bazaar, absolute bazaar), taman bermain (dunia fantasi, wonderia, trans 
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studio), taman kota, fitness center & swimming pool, tempat billiard, 

bowling, lounge, dan lain lain, serta portal online shop (Zalora, Lazada, 

Matahari Mall, dll). Apabila dicermati tempat rekreasi di luar mal 

menawarkan jasa yang berbeda dengan jasa yang ditawarkan mal, akan 

tetapi baik itu tempat rekreasi di luar mal dan mal memiliki salah satu 

tujuan yang sama yaitu sebagai tempat hiburan baik itu untuk keluarga 

maupun bersama teman. Seperti yang dikatakan Thomas M. Johanson 

(2012) yaitu ‘Another reason why it is so enjoyable to go to a shopping 

center is because it is a melting pot of people who are all looking to 

relax and space out from their busy schedules at work’  (Article Source: 

http://EzineArticles.com/6839849 ). Tentu tempat rekreasi di luar mal 

menjadi alternatif lain bagi orang yang ingin mencari termpat hiburan 

selain pergi ke mal.  

Untuk portal online shop, tentu jasa yang ditawarkan sama dengan 

salah satu jasa yang ditawarkan oleh mal, yaitu menjual berbagai 

macam jenis pakaian, sepatu, accecoris, dll dari berbagai macam jenis 

toko. Bahkan portal online shop menawarkan kemudahan kepada para 

konsumennya, karena konsumen bisa berbelanja produk yang mereka 

suka kapanpun dan dimanapun mereka mau. Transaksi juga sangat 

dimudahkan dengan berbagai macam cara jenis pembayaran seperti 

kartu kredit, transfer, ataupun untuk tertentu bisa cash on delivery.  

Peluang yang didapat dari mencermati industri – industri alternatif 

adalah DP Mall dapat menyediakan tempat rekreasi – rekreasi tersebut 

http://ezinearticles.com/6839849
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yang memungkinkan berada di dalam area mal. DP Mall dapat 

menambahkan tenant – tenant seperti playland yang besar dan lengkap 

dengan wahana – wahana yang menarik yang belum ada di pesaing, 

fitness center, tempat bowling dan billiard, lounge, dan membuat taman 

dengan kolam ikan yang dapat dinikmati oleh pengunjung. Seperti 

beberapa mal di Jakarta dan kota lainnya yang memasukan berbagai 

jenis tempat rekreasi dan hiburan ke dalam area mal. Apalagi dengan 

adanya portal online shop, tentu membuat sebagian orang yang 

berkunjung ke mal hanya untuk mencari hiburan saja dan bukan untuk 

berbelanja. Dengan demikian tentu DP Mall perlu memperhatikan 

secara lebih ke tenant – tenant hiburan.  

Hal ini tentu juga menggenapi pernyataan dari Michael Glimcher, 

CEO & Chairman of Glimcher yaitu "The way consumers enjoy the 

mall has changed. Today, the mall is a destination, offering more than 

just retail. While shopping will always be the primary reason people go 

to the mall, the survey supported our notion that going to the mall is 

about the experiences  — whether that's having a salad and a glass of 

wine with your girlfriends or enjoying a movie on a Friday night. 

People want a mix of retail, restaurants and entertainment." ( 

http://www.businessnewsdaily.com/4517-consumers-favor-malls-over-

online.html#sthash.TKafuWfI.dpuf ) 

 

 

http://www.businessnewsdaily.com/4517-consumers-favor-malls-over-online.html#sthash.TKafuWfI.dpuf
http://www.businessnewsdaily.com/4517-consumers-favor-malls-over-online.html#sthash.TKafuWfI.dpuf


66 
 

2. Mencermati Kelompok – Kelompok Strategis dalam Industri 

Kelompok – kelompok strategis dalam industri pusat perbelanjaan 

adalah sekelompok pusat perbelanjaan yang memiliki tujuan dan 

strategi yang sama. Pesaing dari DP Mall dalam industri pusat 

perbelanjaan di Semarang adalah Paragon City Mall dan Mal Ciputra. 

Ketiga mal ini menawarkan jasa dan tujuan yang sama baik itu sebagai 

tempat berbelanja maupun sebagai tempat rekreasi / hiburan. Ketiga 

mal bahkan sama – sama menawarkan beberapa tenant yang sama baik 

itu tenant makanan, hiburan, pakaian, dll.  

Dengan mengamati kelompok – kelompok strategis dalam industri, 

DP Mall bisa mengetahui kelebihan apa saja dan kekurangan apa saja 

yang dimiliki oleh Paragon City Mall dan Mal Ciputra. Dengan 

demikian kekurangan dari Paragon City Mall dan Mal Ciputra serta 

kelebihan dari DP Mall bisa menjadi peluang bagi DP Mall untuk 

memberikan apa yang belum pernah ditawarkan sebelumnya oleh 

pesaing.  

Kekurangan yang dimiliki Paragon City Mall berdasarkan hasil 

wawancara adalah beragamnya tempat makan yang ada disana, namun 

kebanyakan dari tempat makan itu harganya mahal, tidak seperti DP 

Mall yang tempat makannya beragam dan semua harga dari yang murah 

sampai yang mahal ada. Lalu yang menjadi kekurangan selanjutnya dari 

Paragon adalah tarif parkir dan akses keluar masuk mal. Akses keluar 

masuk Paragon hanya satu, padahal akses keluar masuk Paragon 
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bersama – sama dengan Crowne Plaza Hotel yang mana pada saat 

tertentu ada event di hotel, tentu sangat membuat akses keluar masuk 

menjadi macet dan tempat parkir menjadi penuh. Selain itu juga tarif 

parkir Paragon juga menjadi kekurangan dari Paragon Mall bagi 

sebagian pengunjung mereka. Sedangkan DP Mall memiliki 2 akses 

keluar masuk yaitu jalan Pemuda dan jalan Inspeksi, kapasitas parkir 

yang cukup luas, dan tarif parkir yang lebih murah.  

Sedangkan yang menjadi salah satu kekurangan Mal Ciputra 

berdasarkan wawancara dengan responden pengunjung adalah 

keberadaan supermarket yang tidak mempengaruhi pengunjung untuk 

berkunjung ke Mal Ciputra. Sebaliknya, keberadaan supermarket di DP 

Mall sangat mempengaruhi pengunjung untuk berkunjung ke DP Mall.   

Peluang yang didapat dengan mencermati kelompok – kelompok 

strategis dalam Industri adalah, DP Mall dapat menambah fasilitias 

untuk tempat parkir seperti memperbanyak ladies parking, merubah 

tarif parkir dengan sistem flat, menyediakan vallet dengan harga murah, 

selain itu DP Mall bisa menawarkan beraneka ragam jenis pilihan 

tempat makan dari yang murah hingga yang mahal, serta 

mempertahankan keberadaan Carrefoour.   

3. Mencermati Rantai Pembeli 

Menurut Kim & Mauborgne (2014) dalam industri, ada rantai 

‘pembeli – pembeli’ yang secara langsung atau tidak langsung terlibat 

dalam keputusan pembelian. Karena dalam industri mal yang mereka 
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jual adalah ‘jasa’, tentu mal harus mencermati kepada siapa saja 

‘pembeli’ jasa mereka. Mal harus memperhatikan dua hal yang terlibat 

secara langsung dalam jasa mereka, yaitu penyewa (tenant) dan 

pengunjung (visitor).  

Untuk menjalin hubungan yang baik dengan pengunjung, DP Mall 

bisa membuatkan kartu member bagi pengunjung dengan berbagai 

macam keuntungan seperti promo dan event menarik. Promo tersebut 

bisa berupa diskon khusus bagi anggota member, sedangkan event 

menarik seperti pengumpulan poin untuk pemberian hadiah, dan 

pengundian hadiah khusus anggota member. 

Sebelum mendapatkan pengunjung yang banyak tentu sebuah mal 

harus bisa menarik tenant – tenant untuk membuka di mal tersebut. 

Diperlukan kerjasama yang baik antara pihak pengelola mal dan tenant. 

Apalagi baik itu pengelola mal dan tenant memiliki tujuan yang sama, 

yaitu pengunjung yang ramai, dan tujuan spesifik bagi tenant adalah 

pengunjung tersebut membeli produk yang mereka jual, tentu apabila 

sebuah tenant di mal ramai pengunjung dan banyak pembeli, pihak 

pengelola mal juga terkena imbasnya. Sebuah tenant buka di mal tentu 

karena tenant tersebut percaya bahwa mal dapat memberikan mereka 

pengunjung dan pembeli, begitu pula sebaliknya mal percaya bahwa 

dengan adanya tenant – tenant maka tingkat okupansi bisa meningkat 

dan pengunjung bertambah ramai. Jadi baik itu pihak pengelola mal dan 
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tenant harus bekerjasama dan membangun hubungan yang baik untuk 

mewujudkan hal tersebut. 

Pihak pengelola DP Mall bisa lebih memperhatikan tenant – tenant 

yang berada disana. Mungkin untuk beberapa saat sekali mengadakan 

gathering, ramah tamah, seminar mengenai pengembangan usaha, atau 

apabila memungkinkan mengadakan outbond antara pihak pengelola 

mal dan tenant – tenant dalam DP Mall, pemberian sistem reward and 

punishment, reward untuk tenant – tenant yang mungkin memberi 

pengaruh paling baik bagi mal dan sistem punishment untuk tenant – 

tenant yang menyalahi aturan perjanjian, sistem undian untuk tenant – 

tenant, tidak hanya undian untuk pengunjung saja. Dengan demikian 

akan terjalin hubungan yang baik antara pihak pengelola mal dan tenant 

dan tentu berdampak kepada pencapaian tujuan keduanya.   

4. Mencermati Penawaran Produk dan Jasa Pelengkap 

Nilai yang belum dieksploitasi sering tersembunyi dalam produk 

dan jasa pelengkap (Kim & Mauborgne, 2014). DP Mall perlu 

mencermati apa yang terjadi sebelum, selama, dan setelah pengunjung 

menggunakan jasa mereka. Hal – hal tersebut akan memberikan solusi 

secara total mengenai kebutuhan pengunjung yang sebenarnya. 

Mungkin saja selama berkunjung ke mal pengunjung mendapati 

masalah – masalah yang menghambat mereka. Hal tersebut harus 

diperhatikan sebuah mal dan mencari solusinya. 
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Peluang yang didapat dengan mencermati penawaran produk 

dan jasa pelengkap, DP Mall bisa menyediakan atau mencari tenant 

‘baby and child day care’ untuk mereka para orang tua yang mungkin 

merasa kesulitan pada saat berbelanja dan sebagainya. Selain itu DP 

Mall bisa menyediakan spot untuk para pengantar pengunjung mereka 

(seperti suami yang mengantar istrinya berbelanja atau orang yang 

sudah tua), misal tempat duduk yang nyaman untuk menunggu disertai 

dengan fasilitas yang baik. DP Mall juga bisa lebih mengurangi tarif 

parkir atau bahkan merubah dengan sistem flat, memperbanyak ladies 

parking, dan menyediakan vallet dengan harga yang murah. 

5. Mencermati Daya Tarik Emosional atau Fungsional bagi Pembeli 

Industri mal memiliki daya tarik emosional, yaitu perasaan yang 

didapatkan oleh pengunjung, seperti kenyamanan dan apa saja yang 

membuat pengunjung betah dan bahkan ingin berkunjung lagi ke mal 

tersebut. Sedangkan daya tarik fungsional dalam industri mal yaitu 

tenant – tenant yang menyediakan kebutuhan  - kebutuhan pengunjung 

itu sendiri. 

Peluang yang didapat DP Mall dengan mencermati daya tarik 

emosional atau fungsional bagi pembeli itu sendiri adalah DP Mall 

dapat meningkatkan baik itu daya tarik emosional maupun daya tarik 

fungsional. Meningkatkan daya tarik emosional bisa dengan cara selalu 

menyambut event – event atau hari raya khusus dengan membuatkan 



71 
 

tema dalam DP Mall. Misal pada saat natal, DP Mall bisa menyambut 

natal dengan membuat tema ‘Winter Wonderland’ yang dilengkapi 

hiasan – hiasan setiap bagian mall mulai dari eksterior (lampu hias di 

taman) dan interior seperti pohon natal dengan salju buatan, rumah 

Santa Clause, para rusa, dan lain sebagainya. Tentu tema ini juga 

diikuti dengan acara - acara bernuansa natal (live music, drama musical, 

lomba – lomba) dengan panggung khusus dalam mal tersebut. Begitu 

juga pada saat lebaran, valentine, imlek, paskah, ataupun pada saat ada 

film baru (misal film Cinderella, Transformers, dll) dan lainnya. 

Meningkatkan daya tarik emosional juga bisa dengan cara membuatkan 

kartu member pengunjung DP Mall yang berguna untuk mengumpulkan 

poin dan berujung dengan undian berhadiah.   

Untuk meningkatkan daya tarik fungsional, DP Mall dapat 

membangun image kepada konsumen bahwa DP Mall merupakan mal 

yang menyediakan Carrefour untuk berbelanja, berbagai macam tempat 

makan / restaurant / cafe untuk makan, dan berbagai macam jenis 

tempat hiburan untuk rekreasi. Sehingga apabila pengunjung ingin 

berbelanja datang ke DP Mall, apabila lapar dan ingin makan datang ke 

DP Mall, dan apabila ingin mencari hiburan dan rekreasi datang ke DP 

Mall.  

6. Mencermati Waktu 

Dalam Kim & Mauborgne (2014), dengan memperhatikan waktu 

dari nilai yang diberikan pasar saat ini ke nilai yang mungkin diberikan 
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pasar pada saat mendatang, perusahaan bisa dapat secara aktif 

membentuk masa depan pasar dan membuat samudra biru baru. Sebuah 

perusahaan tidak bisa meramalkan apa yang akan terjadi di masa depan, 

itu adalah hal yang mustahil. Tetapi perusahaan bisa mengamati tren – 

tren yang sedang terjadi saat ini untuk menambah wawasan dan 

pengetahuan di masa depan. Apabila dilihat pada saat ini, Paragon City 

Mall dan Mal Ciputra memiliki banyak tenant (bahkan bisa dibilang 

lengkap) termasuk tenant baju, sepatu, dll untuk mendapatkan banyak 

pengunjung. 

Peluang yang didapat DP Mall dengan melihat tren tersebut adalah 

DP Mall perlu mengatasi masalah yang mungkin akan terjadi di masa 

mendatang. Seiring perkembangan jaman teknologi akan semakin maju 

dan canggih, jaman sekarang ini orang sudah bisa membeli kebutuhan 

yang mereka inginkan seperti baju, sepatu, bahkan makanan sekalipun 

dimanapun dan kapanpun mereka inginkan melalui gadget mereka.  

Dalam waktu mendatang teknologi akan semakin canggih dan orang – 

orang akan semakin dimudahkan berbelanja secara online. Lain halnya 

dengan makanan, orang – orang yang melakukan delivery makanan 

adalah karena mereka sedang ada halangan untuk pergi ke tempat 

makan tersebut. Akan tetapi orang – orang juga akan tetap makan di 

tempat makan itu langsung untuk berbagai alasan, seperti makanan 

yang masih hangat dan fresh from the kitchen, ataupun untuk kumpul 

acara keluarga, bersama teman, dll.  
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Tren lainnya yang perlu dilihat DP Mall adalah, pembangunan – 

pembangunan mal yang sedang dan akan dibangun di kota Semarang. 

Berdasarkan data yang diperoleh dari 

http://www.skyscrapercity.com/forumdisplay.php?f=3521 (diakses pada 

tanggal 2 Agustus 2016) ada 4 mal yang sedang dibangun di kota 

Semarang yaitu, Lippo Setiabudi (Jl. Setiabudi), Marquis De Lafayette 

(Jl. Pemuda), Sentraland (Jl. Kimangunsarkoro), dan Tentrem (Jl. 

Gajahmada) dan 2 mal yang akan diperluas yaitu Paragon City Mall (Jl. 

Pemuda) dan Java Mall (Jl. Peterongan). Hal ini tentu menjadi hal yang 

harus diperhatikan oleh DP Mall Semarang karena tentu mal – mal 

tersebut juga menjadi pesaing dari DP Mall. 

Peluang yang di dapat DP Mall dengan memperhatikan tren 

pembangunan beberapa mal di Kota Semarang adalah DP Mall harus 

menjadi mal yang benar – benar berbeda dengan mal – mal tersebut 

agar memiliki ruang pasar sendiri.   

4.3.3 Kerangka Kerja Empat Langkah 

Kerangka kerja empat langkah digunakan untuk merekonstruksi 

elemen – elemen nilai pembeli dalam membuat nilai kurva baru (Kim & 

Mauborgne, 2014). Berikut ini kerangka kerja empat langkah untuk DP 

Mall Semarang, yaitu: 

a. Hapuskan 

Dalam tahap ini, perusahan harus menghilangkan faktor – faktor apa 

saja yang tidak memiliki nilai atau bahkan bisa mengurangi nilai. 

http://www.skyscrapercity.com/forumdisplay.php?f=3521
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Dalam persaingan industri pusat perbelanjaan ini tidak perlu ada faktor 

yang dihapuskan. Karena semua faktor tersebut penting dan 

mempengaruhi pengunjung dalam mengunjungi sebuah mal. Apabila 

salah satu faktor tersebut dihapuskan maka akan mempengaruhi kinerja 

dan eksistensi DP Mall.   

b. Kurangi 

Pada tahap ini, perusahan perlu mengurangi faktor – faktor yang 

dianggap berlebihan, yang tidak begitu menambahkan nilai tetapi 

membuat struktur biaya meningkat. Faktor tersebut adalah: 

1. Keberagaman Tenant 

Berdasarkan wawancara dengan responden pengunjung, 

keberagaman tenant DP Mall Semarang mendapatkan angka 

3,27/10 yang berarti tidak beragam, dan angka tersebut jauh dari 

angka yang diperoleh oleh Paragon yaitu 7,53/10 dan Mal 

Ciputra 6,87/10. Dari hasil wawancara dengan responden 

pengunjung dan pengamatan yang dilakukan pada hari Minggu, 

21 Agustus 2016 pk. 19.30 tenant – tenant pakian, sepatu, alat 

olahraga, optik, asesoris cenderung sepi dan bahkan banyak 

yang tutup, baik itu tutup sementara maupun tutup selamanya. 

Banyak juga ruang kosong untuk tenant tetapi belum ada 

penyewa. Tentu hal ini sangat disayangkan karena ruang 

tersebut menganggur tidak menghasilkan pemasukan dan tidak 

memberi nilai. Oleh sebab itu DP Mall dapat memperhatikan 
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tenant – tenant tersebut dan kemudian membatasi tenant – tenant 

yang akan buka di DP Mall. Lebih baik ruang kosong untuk 

tenant tersebut digunakan untuk tempat makan / restaurant / 

cafe, tempat hiburan dan entertainment. Tentunya hal ini akan 

memberikan nilai tambah bagi DP Mall, karena berdasarkan 

wawancara dengan responden pengunjung, mereka 

menginginkan keberagaman tempat makan dan tempat hiburan 

yang lebih dari saat ini.  

c. Tingkatkan 

Dalam tahap ini, perusahaan harus meningkatkan faktor yang dirasa 

sangat bermanfaat bagi konsumen dan perusahaan itu sendiri. Faktor – 

faktor yang ditingkatkan antara lain: 

1. Keberagaman Tempat Makan / Restaurant / Cafe 

Berdasarkan hasil wawancara sebesar 60% responden 

pengunjung menyatakan bahwa keberagaman tempat makan / 

restaurant / cafe menjadi faktor terpenting mereka dalam 

mengunjungi sebuah mal. Meskipun berdasarkan hasil 

wawancara dengan responden pengunjung mengenai 

keberagaman tempat makan / restaurant / cafe DP Mall 

Semarang mendapatkan angka 7,13/10 dalam kanvas strategi 

yang berarti termasuk beragam, akan tetapi masih kalah 

beragam dengan Paragon dengan angka 7,53/10 dan Mal 

Ciputra dengan angka 7,67/10. Oleh karena itu DP Mall bisa 
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menambahkan dan memperbanyak tempat makan / restaurant / 

cafe baik itu lokal seperti makanan khas daerah Semarang, 

nasional seperti makanan khas Indonesia dari Sabang sampai 

Merauke, dan Internasional yang sudah terkenal namun belum 

ada di mal lain dan bahkan belum ada di Semarang. Berdasarkan 

hasil wawancara dengan responden pengunjung, mereka 

menyarankan untuk membuka tempat makan / restaurant / cafe 

terkenal yang belum ada di mal lain dan di Semarang seperti 

Burger King, Sushi Tei, The Duck King, Dante Coffee, 

Sumoboo, Papper Lunch, Nasi Campur Kenanga, Nanny’s 

Pavilion, Mie Laker, Bakso Jawir, Soto Betawi Hj. Mamat, Nasi 

Goreng Kambing Kebon Sirih, Nasi Cumi Surabaya, Soto 

Kudus, dll. 

2. Kebersihan Toilet 

Dalam pusat perbelanjaan tentu kebersihan toilet menjadi salah 

satu hal yang perlu diperhatikan karena menurut Lynda dan 

Tong (2005) toilet menjadi salah satu fasilitas penunjang 

kenyamanan dan kemudahan pengunjung (Febriani, 2008). 

Berdasarkan hasil wawancara dengan responden pengunjung 

menyatakan bahwa toilet di DP Mall kotor, jorok, bau, dan 

peralatan seperti tissue dan sabun sering habis. Oleh sebab itu 

faktor kebersihan toilet perlu ditingkatkan oleh DP Mall yaitu 

dengan cara membersihkan dan merawat toilet agar selalu 
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bersih. Petugas kebersihan yang ada di toilet DP Mall juga perlu 

selalu memperhatikan peralatan – peralatan seperti tissue dan 

sabun agar jangan sampai habis. Kemudian DP Mall bisa 

menambah peralatan seperti handdryer dan mengganti hal – hal 

kecil seperti keran dan penyiraman otomatis seperti yang sudah 

diterapkan di Paragon dan Mal Ciputra. 

3. Keberagaman Tempat Hiburan Dan Entertainment 

Mengutip kembali pernyataan pernyataan dari Michael 

Glimcher, CEO & Chairman of Glimcher yaitu "The way 

consumers enjoy the mall has changed. Today, the mall is a 

destination, offering more than just retail. While shopping will 

always be the primary reason people go to the mall, the survey 

supported our notion that going to the mall is about the 

experiences  — whether that's having a salad and a glass of 

wine with your girlfriends or enjoying a movie on a Friday 

night. People want a mix of retail, restaurants and 

entertainment." (http://www.businessnewsdaily.com/4517-

consumers-favor-malls-over-online.html#sthash.TKafuWfI.dpuf 

) tentu mal perlu memperhatikan tempat hiburan dan 

entertainment mereka. Berdasarkan hasil wawancara, responden 

pengunjung menyatakan bahwa tempat hiburan dan 

entertainment di DP Mall Semarang kurang beragam. Hal ini 

dapat dilihat dari angka keberagaman tempat hiburan dan 

http://www.businessnewsdaily.com/4517-consumers-favor-malls-over-online.html#sthash.TKafuWfI.dpuf
http://www.businessnewsdaily.com/4517-consumers-favor-malls-over-online.html#sthash.TKafuWfI.dpuf
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entertainment pada kanvas strategi yaitu 3,07. Tempat hiburan 

dan entertainment yang ada di DP Mall hanya pijat dan refleksi, 

Timezone, dan Masterpiece Karaoke. DP Mall bisa menambah 

tempat hiburan dan entertainment yang belum ada di DP Mall 

dan bahkan belum ada di mal lain di Semarang. Berdasarkan 

wawancara dengan responden pengunjung, mereka menyatakan 

ingin tempat hiburan dan entertainment seperti bioskop, tempat 

fitness, ice skating, bowling, billiard, indoor theme park dengan 

wahana – wahana besar seperti jet coaster, bom – bom car, 

tornado, trampoline, kemudian lounge, dan taman. Akan tetapi 

berdasarkan wawancara dengan Leasing Executive Staff DP 

Mall Semarang, Diyan Wahyuningsih, DP Mall sedang 

membangun bioskop yang diperkirakan akan jadi awal tahun 

2017.   

4. Arsitektur 

Menurut Beddington (1982) dalam Febriani (2008), Arsitektur 

masuk kedalam hardware yang mana mempunyai peranan yang 

penting untuk menarik minat konsumen datang ke shopping 

center dan melakukan pembelian. Berdasarkan hasil wawancara, 

responden pengunjung menyatakan bahwa arsitektur DP Mall 

kurang bagus yaitu karena baik itu desain eksterior dan interior 

DP Mall kurang menarik, tidak modern, terlalu monoton, 

pencahayaan yang kurang bagus. Oleh sebab itu DP Mall perlu 
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melakukan renovasi seperti mengecat ulang, mengatur tata letak 

ruang, dan mengatur pencahayaan agar lebih terlihat fresh, 

modern, dan terlihat seperti mal yang bagus. Berdasarkan 

wawancara dengan Leasing Executive Staff DP Mall Semarang, 

Diyan Wahyuningsih dan pengamatan yang dilakukan pada hari 

Minggu, 21 Agustus 2016 pk. 19.30, DP Mall sedang 

melakukan renovasi untuk menambahkan void dan space area 

serta eskalator pada bagian depan.  

d. Ciptakan 

Pada tahap ini, perusahaan dituntut untuk mencari dan menemukan 

faktor – faktor baru dan sumber nilai baru yang tentu bermanfaat bagi 

konsumen, dan tentunya yang belum ditawarkan oleh para pesaing yang 

ada dalam industri tersebut. Faktor yang diciptakan yaitu:  

1. Food Festival 

DP Mall bisa memberikan nilai baru bagi pengunjung yaitu 

dengan mengadakan Food Festival dengan periode tertentu, 

semisal setahun 2 kali selama 2 minggu. Food Festival ini 

adalah seperti acara festival / bazar makanan dimana semua 

penjual makanan berkumpul dalam satu tempat. DP Mall bisa 

mengajak bekerjasama para penjual makanan khas dari berbagai 

penjuru daerah di Indonesia untuk mengikuti acara ini dengan 

berjualan makanan mereka di DP Mall. Dengan demikian orang 

Semarang bisa merasakan berbagai macam jenis makanan khas 
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daerah Indonesia dalam satu tempat yaitu Food Festival di DP 

Mall Semarang.  

2. Market Bazaar 

DP Mall juga dapat memberi nilai baru bagi pengunjung dengan 

cara mengadakan Market Bazaar dengan periode tertentu juga, 

semisal setahun 2 kali selama seminggu (jadwal yang berbeda 

dengan Food Festival). Market Bazaar adalah sebuah acara 

dimana DP Mall bisa bekerjasama dengan para online shop 

untuk memberikan mereka kesempatan membuka lapaknya di 

DP Mall. Dengan demikian pengunjung dapat melihat secara 

langsung lapak – lapak online shop yang selama ini hanya 

mereka lihat via internet. Selain itu tentu ini juga merupakan 

kesempatan bagi online shop untuk menunjukukan barang 

dagangan mereka secara langsung kepada konsumen dan 

mereka dapat melakukan transaksi jual beli secara langsung 

pada saat itu juga. Online shop yang diajak bekerja sama tentu 

tidak hanya penjual pakian, tetapi juga penjual makanan – 

makanan.  

3. Child Day Care 

DP Mall menyediakan Child Day Care atau tempat penitipan 

anak yang bertujuan untuk membantu para orang tua terutama 

yang tidak memiliki pengasuh untuk anak mereka. Untuk orang 

tua yang repot dalam membawa anak pada saat berbelanja 
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ataupun sedang ada keperluan bersama relasi atau teman, atau 

bahkan anak yang justru tidak mau ikut orang tua nya berbelanja 

ataupun ikut orang tua bertemu dengan relasi atau temannya, 

bisa menitipkan anaknya di child day care. Child Day Care 

dibuat senyaman mungkin bagi anak – anak dan berisikan 

tempat mainan seperti mandi bola, prosotan, dan learning center 

dengan para penjaga dan pengasuh anak profesional. Jadi anak 

yang dititipkan tidak hanya bermain tetapi juga sambil belajar. 

4. New Experience 

DP Mall dapat memberikan nilai baru bagi pengunjung dengan 

cara memberikan New Experience / pengalaman baru bagi 

pengunjung yang berkunjung ke DP Mall Semarang. Dengan 

perubahan – perubahan yang dilakukan oleh DP Mall melalui 

Blue Ocean Strategy tentu akan menciptakan satu pengalaman 

baru bagi pengunjung DP Mall. Apabila pengunjung 

mengunjungi DP Mall, maka pengunjung tersebut akan 

mendapatkan sebuah pengalaman, yaitu berkunjung ke sebuah 

mal bersama keluarga ataupun teman yaitu DP Mall yang 

berisikan banyak sekali tempat hiburan dan entertainment yang 

belum ada di mal lain seperti ice skating, bowling, billiard, 

indoor theme park, kemudian disuguhkan banyak sekali jenis 

tempat makan / restaurant / cafe yang sangat beragam baik itu 

lokal, nasional, maupun internasional yang bahkan belum ada di 
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Semarang. Lalu ada food festival dan market bazaar yang 

menawarkan sebuah nilai dan pengalaman baru untuk makan 

makanan khas daerah yang jauh dari Semarang, dan dapat 

melihat dan membeli secara langsung barang – barang yang 

dijual secara online selama ini. Pengalaman – pengalaman baru 

tersebut diikuti oleh nuansa dan suasana yang sedang terjadi 

pada saat itu seperti suasana salju, rumah santa, pohon natal, 

lagu natal, pada saat natal, suasana ramadhan pada saat lebaran, 

dan nuansa – nuansa lainnya seperti imlek, valentine, dll.  

Tentu hal ini menjawab pernyataan dari Michael Glimcher, 

CEO & Chairman of Glimcher “While shopping will always be 

the primary reason people go to the mall, the survey supported 

our notion that going to the mall is about the experiences”.   

 

Berdasarkan hasil dari kerangka kerja empat langkah diatas, maka dapat 

dirangkum dalam tabel dibawah ini. Berikut ini adalah tabel kerangka 

kerja empat lengkah beserta dengan faktor – faktor yang dihapuskan, 

dikurangi, ditingkatkan, dan diciptakan. 
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Tabel 4.5 

Kerangka Kerja Empat Langkah DP Mall Semarang 

Hapuskan Tingkatkan 

Tidak Ada 1. Keberagaman Tempat Makan / 

Restaurant / Cafe 

2. Kebersihan Toilet 

3. Keberagaman Tempat Hiburan 

Dan Entertainment 

4. Arsitektur 

 

Kurangi Ciptakan 

1. Keberagaman Tenant 1. Food Festival 

2. Market Bazaar 

3. Child Day Care 

4. New Experience 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




