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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum Perusahaan 

4.1.1 Gambaran Umum Restoran Tavern 

Restoran Tavern didirikan pada tahun 2013 oleh Christof Pranata, Eric 

Susilo dan Ivan Soputra. Restoran Tavern berlokasi pada jalan Rinjani 1, 

Gajahmungkur, Semarang. Restoran Tavern merupakan tempat makan yang 

modern dan santai yang menyajikan aneka hidangan khas western dan koktail. 

Waktu operasional Restoran Tavern adalah pada pukul 16.00-00.30 dari hari 

Senin hingga hari Minggu. 
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4.1.2 Struktur Organisasi Restoran Tavern 

Struktur organisasi dari Restoran Tavern adalah sebagai berikut: 

Gambar 4.1 

Struktur Organisasi Restoran Tavern 

 

 

 

 

 

 

Owner 

Accounting Operasional Gudang Pembelian HRD 

Bar Manager Chef Supervisor 
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4.1.3 Job Description Restoran Tavern 

Job description pada masing-masing jabatan pada struktur organisasi 

Restoran Tavern adalah sebagai berikut: 

1. Owner 

a. Merumuskan strategi restoran 

b. Mengatur workflow setiap bagian restoran 

2. Accounting 

a. Melakukan tugas administrative/pembukuan 

b. Melakukan pembayaran kepada supplier 

c. Mengatur arus kas restoran 

3. Gudang 

a. Mengupdate stock 

b. Melakukan konfirmasi stock kepada chef dan bar manager 

4. Pembelian 

a. Melakukan pembelian bahan baku 

b. Melakukan order kepada supplier 

c. Melist belanja bulanan 

5. Human Resource Department (HRD) 

a. Recruitment 

b. Training 

c. Tanggung jawab service 

d. Keadaan waiter di lapangan 
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6. Bar Manager 

a. Operasional keseluruhan bar (Schedule, section area, standar 

minuman) 

b. Administratif (daily inventory dan HPP) 

7. Chef 

a. Operasional keseluruhan kitchen (Schedule, section area, standar 

makanan) 

b. Administratif (daily inventory dan HPP) 

8. Supervisor 

a. Bertanggung jawab atas kinerja waiter 

b. Training waiter 

 

4.2 Gambaran Umum Responden 

4.2.1 Gambaran Umum Responden Internal 

Sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah 15 orang yang terdiri dari 

2 orang pemilik dan 3 orang karyawan yaitu 1 orang bar manager, 1 orang HR 

Supervisor dan 1 orang Executive chef yang diambil karena paling mengetahui 

tentang perusahaan. Sedangkan 30 orang pelanggan Restoran Tavern yang telah 

datang lebih dari dua kali yang digunakan sebagai penguat data dalam penelitian 

ini. 
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1. Bapak Wicaksono sebagai pemilik 

Beliau bertugas merumuskan keseluruhan strategi restoran Tavern. 

2. Sebagai pemilik 

Beliau bertugas mengatur workflow setiap bagian restoran. 

3. Sebagai bar manager 

Beliau bertanggung jawab mengatur operasional keseluruhan bar 

(Schedule, section area, standar minuman) dan administrasi bar (daily 

inventory dan HPP). 

4. Sebagai HR Supervisor 

Beliau bertanggung jawab atas kinerja waiter dan melakukan training 

terhadap waiter. 

5. Sebagai Executive Chef 

Beliau bertanggung jawab dalam operasional keseluruhan kitchen 

(Schedule, section area, standar makanan) dan administrasi kitchen (daily 

inventory dan HPP). 

6. Konsumen yang berjumlah 10 orang pelanggan Restoran Tavern yang 

telah datang lebih dari dua kali. Gambaran umum konsumen dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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4.2.2 Gambaran Umum Konsumen Berdasarkan Usia 

Berdasarkan usia, maka gambaran umum responden adalah sebagai 

berikut: 

Tabel 4.1 

Gambaran Umum Konsumen Berdasarkan Usia 

No Keterangan Jumlah Persentase (%) 
1 <30 tahun 7 23,3 
2 >30-40 tahun 7 23,3 
3 >40-50 tahun 9 30,0 
4 >50-60 tahun 5 16,7 
5 >60 tahun 2 6,7 

Jumlah 30 100 

Sumber : data primer diolah, 2018 

 

Berdasarkan dari lima kategori usia konsumen, didapatkan hasil bahwa 

pelanggan sebagian besar berusia 40-50 tahun dengan jumlah 9 orang (30%), 

sedangkan pelanggan yang berusia <30 tahun dan berusia antara 30-40 tahun 

berjumlah 7 orang (23,3%), konsumen yang berusia di antara 50-60 tahun 

berjumlah 5 orang (16,7%), dan konsumen yang berusia di atas 60 tahun 

berjumlah 2 orang (6,7%).  

4.2.3 Gambaran Umum Konsumen Berdasarkan Frekuensi Pembelian 

Berdasarkan frekuensi pembelian, maka gambaran umum responden 

adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.2 
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Gambaran Umum Konsumen Berdasarkan Frekuensi Pembelian 

No Keterangan Jumlah Persentase (%) 
1 <3 kali sebulan 8 26,7 
2 3-5 kali sebulan 4 13,3 
3 >5 kali sebulan 18 60,0 

Jumlah 30 100% 

Sumber : data primer diolah, 2018 

 

Berdasarkan dari tiga kategori frekuensi pembelian konsumen, didapatkan 

hasil bahwa konsumen yang melakukan pembelian kurang dari 3 kali sebulan 

berjumlah 8 orang (26,7%), konsumen yang melakukan pembelian 3-5 kali 

sebulan berjumlah 4 orang (13,3%), dan konsumen yang melakukan pembelian di 

atas 5 kali sebulan berjumlah 18 orang (60%). Hasil ini menunjukkan bahwa 

sebagian besar konsumen Restoran Tavern melakukan pembelian sebanyak lebih 

dari 5 kali dalam 1 bulan terakhir. 

 

 

 

 

 

 

4.2.4 Gambaran Umum Konsumen Berdasarkan Pendidikan Terakhir 
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Berdasarkan pendidikan terakhir, maka gambaran umum responden adalah 

sebagai berikut: 

Tabel 4.3 

Gambaran Umum Konsumen Berdasarkan Pendidikan Terakhir 

No Keterangan Jumlah Persentase (%) 
1 SMA 21 70 
2 S1 6 20 
3 S2 3 10 

Jumlah 30 100% 

Sumber : data primer diolah, 2018 

 

Berdasarkan dari tiga kategori tingkat pendidikan terakhir, didapatkan 

hasil bahwa sebagian besar memiliki tingkat pendidikan SMA dengan jumlah 21 

orang (70%), sedangkan konsumen dengan tingkat pendidikan terakhir S1 

berjumlah 6 orang (20%), dan konsumen dengan tingkat pendidikan terakhir S1 

berjumlah 3 orang (10%).  

 

4.3 Variabel SWOT 

Variabel SWOT pada definisi operasional didapatkan dari hasil 

wawancara dengan pihak internal Restoran Tavern. Berdasarkan hasil wawancara 

terhadap pihak internal Restoran Tavern, diketahui faktor internal Restoran 

Tavern yaitu kekuatan dan kelemahan yang dimiliki oleh Restoran Tavern serta 

faktor eksternal yaitu peluang yang ada serta ancaman yang mungkin akan 
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dihadapi oleh Restoran Tavern. Variabel SWOT Restoran Tavern adalah sebagai 

berikut: 

 

 

3. Kekuatan 

Tanggapan responden internal yaitu 2 orang pemilik dan 3 orang karyawan 

yaitu 1 orang bar manager, 1 orang HR Supervisor dan 1 orang Executive 

chef terhadap kekuatan Restoran Tavern dapat dilihat dari tabel 4.4 

sebagai berikut: 

Tabel 4.4 
Tanggapan Responden terhadap Kekuatan Restoran Tavern 

No Kekuatan Rating 
Pemilik 

1 

Rating 
Pemilik 

2 

Rating 
Bar 

Manager 

Rating HR 
Supervisor 

Rating 
Executive 

Chef 

Rata-
Rata 

Kategori 

1 Makanan 
yang dijual 
oleh Tavern 
memiliki 
rasa yang 
sesuai 
dengan 
selera 
konsumen 

3 4 1 2 3 2,6 Tinggi 

2 Harga dari 
makanan 
yang 
ditawarkan 
terjangkau 
untuk 
segmen 
pasar kelas 
menengah 

3 1 4 3 2 2,6 Tinggi 

3 Lokasi 
strategis, 
mudah 
dijangkau 

4 2 4 3 4 3,4 Tinggi 

4 Tavern 
selalu 
memiliki 

1 3 4 4 2 2,8 Tinggi 
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No Kekuatan Rating 
Pemilik 

1 

Rating 
Pemilik 

2 

Rating 
Bar 

Manager 

Rating HR 
Supervisor 

Rating 
Executive 

Chef 

Rata-
Rata 

Kategori 

komitmen 
untuk 
menjaga 
kualitas 
makanan, 
kebersihan 
restoran, 
kelengkapan 
sarana 
prasarana, 
pelayanan 
yang cepat 
dan tepat. 

a. Makanan western food yang dijual memiliki rasa yang sesuai 

dengan selera konsumen.  

Selera konsumen lokal tentang western food adalah makan dengan 

sajian yang kelihatan berkelas dan mewah, rasa cukup manis, 

ditambah dengan bumbu berupa saos. Responden merasa bahwa 

Tavern sudah memasukkan semua rasa tersebut dalam hidangannya 

sehingga memenuhi selera konsumen. 

b. Harga dari makanan yang ditawarkan terjangkau untuk segmen 

pasar kelas menengah.  

Responden merasa bahwa harga yang ditawarkan oleh Restoran Tavern 

dianggap masih cukup dapat dijangkau dari semua kalangan baik 

dari pelajar, mahasiswa, karyawan. 

c. Lokasi Restoran Tavern strategis.  

Responden merasa lokasi Tavern strategis karena lokasi mudah 

dijangkau dari manapun yaitu berada di daerah Gajah Mungkur 

yang tidak terlalu jauh dari daerah Semarang atas maupun 

Semarang bawah. 
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d. Konsistensi standar mutu.  

Responden merasa Restoran Tavern selalu memiliki komitmen untuk 

menjaga kualitas makanan, kebersihan restoran, kelengkapan 

sarana prasarana, pelayanan yang cepat dan tepat. 

Untuk konfirmasi terhadap hasil rating pihak internal perusahaan, 

maka dilakukan penyebaran kuesioner kepada konsumen dan supplier 

untuk mengetahui tanggapan mengenai kekuatan dari Restoran Tavern, 

dengan hasil sebagai berikut: 

Tabel 4.5 
Tanggapan Pelanggan terhadap Kekuatan Restoran Tavern 

No Keterangan 1 (STS) 2 (TS) 3 (S) 4 (SS) Total 
Skor 

Rata-
Rata 

Keterangan 
F S F S F S F S 

1 Makanan yang 
dijual oleh 
Tavern 
memiliki rasa 
yang sesuai 
dengan selera 
konsumen 

0 0 0 0 20 60 10 40 100,00 3,33 Tinggi  

2 Harga dari 
makanan yang 
ditawarkan 
terjangkau 
untuk segmen 
pasar kelas 
menengah 

0 0 0 0 17 51 13 52 103,00 3,43 Tinggi  

3 Lokasi strategis, 
mudah 
dijangkau 

0 0 0 0 26 78 4 16 94,00 3,13 Tinggi  

4 Tavern selalu 
memiliki 
komitmen untuk 
menjaga 
kualitas 
makanan, 
kebersihan 
restoran, 
kelengkapan 
sarana 
prasarana, 

0 0 0 0 18 54 12 48 102,00 3,40 Tinggi  



61 

 

pelayanan yang 
cepat dan tepat. 

Berdasarkan tanggapan pelanggan atas faktor-faktor yang 

dipandang menjadi kekuatan Restoran Tavern adalah sebagai berikut : 

a. Makanan western food yang dijual memiliki rasa yang sesuai 

dengan selera konsumen.  

Pelanggan merasa setuju dengan pernyataan yang menyatakan bahwa 

bahwa makanan western food yang dijual sudah memiliki rasa 

yang sesuai dengan selera konsumen.  

b. Harga dari makanan yang ditawarkan terjangkau untuk segmen 

pasar kelas menengah.  

Pelanggan merasa setuju dengan pernyataan yang menyatakan bahwa 

harga yang ditawarkan oleh Restoran Tavern dianggap masih 

cukup dapat dijangkau dari semua kalangan baik dari berbagai 

kelompok usia, jenis kelamin dan tingkat pendidikan. 

c. Lokasi Restoran Tavern strategis.  

Pelanggan merasa setuju dengan pernyataan yang menyatakan bahwa 

lokasi Tavern strategis karena lokasi mudah dijangkau dari 

manapun dengan menggunakan kendaraan pribadi maupun 

kendaraan umum. 

d. Konsistensi standar mutu.  

Pelanggan merasa setuju dengan pernyataan yang menyatakan bahwa 

Restoran Tavern selalu memiliki komitmen untuk menjaga kualitas 
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makanan, kebersihan restoran, kelengkapan sarana prasarana, 

pelayanan yang cepat dan tepat. 

4. Kelemahan 

Tanggapan responden internal yaitu 2 orang pemilik dan 3 orang karyawan 

yaitu 1 orang bar manager, 1 orang HR Supervisor dan 1 orang Executive 

chef terhadap kelemahan Restoran Tavern dapat dilihat dari tabel 4.6 

sebagai berikut: 

 

 

Tabel 4.6 
Tanggapan Responden terhadap Kelemahan Restoran Tavern 

No Kelemahan Rating 
Pemilik 

1 

Rating 
Pemilik 

2 

Rating 
Bar 

Manager 

Rating HR 
Supervisor 

Rating 
Executive 

Chef 

Rata-
Rata 

Kategori 

1 Kapasitas 
pelanggan yang 
dapat diterima 
pada saat jam 
makan (19.00-
21.00) 
terbatas.(waiting 
list cukup lama) 

3 4 4 1 3 3,0 Tinggi 

2 Ketersediaan 
tempat parkir 
yang terbatas 
(biaya tambahan 
untuk valet) 

2 3 4 1 4 2,8 Tinggi 

3 Tidak ada tim 
marketing yang 
mengurus 
pemasaran 
restoran 

2 3 3 3 3 2,8 Tinggi 

 

a. Kapasitas pelanggan yang dapat diterima pada saat jam makan 

(19.00-21.00) terbatas.  
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Banyak tamu harus mengantri dengan waiting list sebelum dapat 

menikmati makanan. Pelanggan dapat mengantri hingga satu jam 

sebelum mendapatkan meja. 

b. Ketersediaan tempat parkir yang terbatas.  

Tempat parkir yang jumlahnya hanya terbatas yaitu hanya mampu 

menampung 70 mobil di dalam parkiran Restoran Tavern ini 

membuat banyak tamu mengeluh karena selalu mengeluarkan 

biaya tambahan yaitu biaya valet untuk bantuan parkir. 

 

 

c. Tidak ada tim marketing yang mengurus pemasaran restoran.  

Hal ini membuat tidak adanya promosi penjualan yang dapat diberikan 

kepada pelanggan. 

Untuk konfirmasi terhadap hasil rating pihak internal perusahaan, 

maka dilakukan penyebaran kuesioner kepada konsumen dan supplier 

untuk mengetahui tanggapan mengenai kelemahan dari Restoran Tavern, 

dengan hasil sebagai berikut: 

 

 

Tabel 4.7 
Tanggapan Pelanggan terhadap Kelemahan Restoran Tavern 

No Keterangan 1 (STS) 2 (TS) 3 (S) 4 (SS) Total Rata- Keterangan 
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F S F S F S F S Skor Rata 
1 Kapasitas 

pelanggan yang 
dapat diterima 
pada saat jam 
makan (19.00-
21.00) 
terbatas.(waiting 
list cukup lama) 

0 0 0 0 22 66 8 32 98,00 3,27 Tinggi  

2 Ketersediaan 
tempat parkir 
yang terbatas 
(biaya tambahan 
untuk valet) 

0 0 0 0 24 72 6 24 96,00 3,20 Tinggi  

3 Tidak ada tim 
marketing yang 
mengurus 
pemasaran 
restoran 

0 0 0 0 18 54 12 48 102,00 3,40 Tinggi  

 

Berdasarkan tanggapan pelanggan atas faktor-faktor yang 

dipandang menjadi kelemahan Restoran Tavern adalah sebagai berikut : 

a. Kapasitas pelanggan yang dapat diterima pada saat jam makan 

(19.00-21.00) terbatas.  

Pelanggan merasa setuju dengan pernyataan yang menyatakan bahwa 

kapasitas pelanggan yang dapat diterima pada saat jam makan 

(19.00-21.00) terbatas. Banyak tamu harus mengantri dengan 

waiting list sebelum dapat menikmati makanan. Pelanggan dapat 

mengantri hingga satu jam sebelum mendapatkan meja. 

b. Ketersediaan tempat parkir yang terbatas.  

Pelanggan merasa setuju dengan pernyataan yang menyatakan bahwa 

ketersediaan tempat parkir yang terbatas. Tempat parkir yang 

jumlahnya hanya terbatas yaitu hanya mampu menampung 70 

mobil di dalam parkiran Restoran Tavern ini membuat banyak 
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tamu mengeluh karena selalu mengeluarkan biaya tambahan yaitu 

biaya valet untuk bantuan parkir. 

c. Tidak ada tim marketing yang mengurus pemasaran restoran.  

Pelanggan merasa setuju dengan pernyataan yang menyatakan bahwa 

saat ini tidak ada tim marketing yang mengurus pemasaran 

restoran. Hal ini membuat tidak adanya promosi penjualan yang 

dapat diberikan kepada pelanggan. 

 

5. Peluang, 

Tanggapan responden internal yaitu 2 orang pemilik dan 3 orang karyawan 

yaitu 1 orang bar manager, 1 orang HR Supervisor dan 1 orang Executive 

chef terhadap peluang Restoran Tavern dapat dilihat dari tabel 4.8 sebagai 

berikut: 

 

 

Tabel 4.8 
Tanggapan Responden terhadap Peluang Restoran Tavern 

No Critical Success 
Factors 

Rating 
Pemil
ik 1 

Rating 
Pemilik 

2 

Rating 
Bar 

Manager 

Rating HR 
Supervisor 

Rating 
Executive 

Chef 

Rata-
Rata 

Kategori 

1 Peningkatan 
pasar generasi 
muda yang 
menyukai 
western food 
dan minum bir 
sebagai suatu 
lifestyle. 

3 3 2 1 4 2,6 Tinggi 

2 Pertumbuhan 
daya beli di 
masyarakat 
sehingga 
mampu dan 
mau untuk 

2 2 2 1 4 2,2 Rendah 
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No Critical Success 
Factors 

Rating 
Pemil
ik 1 

Rating 
Pemilik 

2 

Rating 
Bar 

Manager 

Rating HR 
Supervisor 

Rating 
Executive 

Chef 

Rata-
Rata 

Kategori 

membeli 
makanan yang 
lebih mahal 
misalnya di 
atas Rp 
50.000 untuk 
satu menu 
makanan. 

3 Perkembangan 
teknologi 
membuat 
pemasaran 
dapat 
dilakukan 
dengan biaya 
murah di masa 
depan 
(Instagram, 
twitter) 

3 1 1 2 4 2,2 Rendah 

 

d. Lifestyle. 

Peningkatan pasar generasi muda yang menyukai western food. Selain 

itu dalam pergaulan saat ini, minum bir dirasakan sebagai gaya 

hidup sehingga adanya pangsa pasar ini membuat peluang bisnis 

resto dan bar semakin berkembang 

 

e. Peningkatan daya beli di masyarakat. 

Saat ini ada pertumbuhan daya beli di masyarakat. Masyarakat yang 

dahulu lebih menyukai makanan yang terjangkau saat ini mampu 

dan mau untuk membeli makanan yang lebih mahal misalnya di 

atas Rp 50.000 untuk satu menu makanan. Hal ini menunjukkan 

adanya peningkatan daya beli di masyarakat, walaupun begitu 

pihak internal menganggap bahwa peluang ini kurang menarik. 
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f. Perkembangan teknologi membuat pemasaran dapat dilakukan 

dengan biaya murah di masa depan.  

Perkembangan tekniologi membuat munculnya media social yang 

mempunyai dampak besar dalam pemasaran. Pemasaran di masa 

yang akan datang dinilai lebih efektif menggunakan media social 

karena sifatnya yang viral dan mampu menjangkau lebih banyak 

target namun untuk saat ini pihak manajemen menganggap bahwa 

pemasaran dengan sosial media masih belum terlalu penting. 

Untuk konfirmasi terhadap hasil rating pihak internal perusahaan, 

maka dilakukan penyebaran kuesioner kepada konsumen dan supplier 

untuk mengetahui tanggapan mengenai peluang dari Restoran Tavern, 

dengan hasil sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

Tabel 4.9 
Tanggapan Pelanggan terhadap Peluang Restoran Tavern 

No Keterangan 1 (STS) 2 (TS) 3 (S) 4 (SS) Total 
Skor 

Rata-
Rata 

Keterangan 
F S F S F S F S 
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1 Peningkatan 
pasar generasi 
muda yang 
menyukai 
western food 
dan minum bir 
sebagai suatu 
lifestyle. 

0 0 0 0 18 54 12 48 102,00 3,40 Tinggi  

2 Pertumbuhan 
daya beli di 
masyarakat 
sehingga 
mampu dan mau 
untuk membeli 
makanan yang 
lebih mahal 
misalnya di atas 
Rp 50.000 untuk 
satu menu 
makanan. 

0 0 0 0 18 54 12 48 102,00 3,40 Tinggi  

3 Perkembangan 
teknologi 
membuat 
pemasaran dapat 
dilakukan 
dengan biaya 
murah di masa 
depan 
(Instagram, 
twitter) 

0 0 0 0 22 66 8 32 98,00 3,27 Tinggi  

 

Berdasarkan tanggapan pelanggan atas faktor-faktor yang 

dipandang menjadi peluang Restoran Tavern adalah sebagai berikut : 

a. Lifestyle. 

Pelanggan merasa setuju dengan pernyataan yang menyatakan bahwa 

terdapat perubahan lifestyle saat ini terutama pada generasi muda. 

Peningkatan pasar generasi muda yang menyukai western food. 

Selain itu dalam pergaulan saat ini, minum bir dirasakan sebagai 

gaya hidup sehingga adanya pangsa pasar ini membuat peluang 

bisnis resto dan bar semakin berkembang 
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b. Peningkatan daya beli di masyarakat. 

Pelanggan merasa setuju dengan pernyataan yang menyatakan bahwa 

saat ini ada pertumbuhan daya beli di masyarakat. Masyarakat 

yang dahulu lebih menyukai makanan yang terjangkau saat ini 

mampu dan mau untuk membeli makanan yang lebih mahal 

misalnya di atas Rp 50.000 untuk satu menu makanan. Hal ini 

menunjukkan adanya peningkatan daya beli di masyarakat. 

c. Perkembangan teknologi membuat pemasaran dapat dilakukan 

dengan biaya murah di masa depan.  

Pelanggan merasa setuju dengan pernyataan yang menyatakan bahwa 

perkembangan tekniologi membuat munculnya media social yang 

mempunyai dampak besar dalam pemasaran. Pemasaran di masa 

yang akan datang dinilai lebih efektif menggunakan media social 

karena sifatnya yang viral dan mampu menjangkau lebih banyak 

target. 

6. Ancaman,  

Tanggapan responden internal yaitu 2 orang pemilik dan 3 orang karyawan 

yaitu 1 orang bar manager, 1 orang HR Supervisor dan 1 orang Executive 

chef terhadap ancaman Restoran Tavern dapat dilihat dari tabel 4.10 

sebagai berikut: 

 

Tabel 4.10 
Tanggapan Responden terhadap Ancaman Restoran Tavern 

No Critical Success 
Factors 

Rating 
Pemili

k 1 

Rating 
Pemilik 

2 

Rating 
Bar 

Manager 

Rating HR 
Supervisor 

Rating 
Executive 

Chef 

Rata-
Rata 

Kategori 



70 

 

No Critical Success 
Factors 

Rating 
Pemili

k 1 

Rating 
Pemilik 

2 

Rating 
Bar 

Manager 

Rating HR 
Supervisor 

Rating 
Executive 

Chef 

Rata-
Rata 

Kategori 

1 Masyarakat 
Semarang 
cenderung 
cepat tertarik 
dan cepat 
bosan 
dengan hal-
hal baru 
seperti 
restoran 
baru. 

1 3 1 1 4 2,0 Rendah 

2 Lokasi masih 
sewa 
sehingga ada 
kemungkinan 
peningkatan 
harga sewa 
lokasi. 

3 3 1 2 1 2,0 Rendah 

3 Peningkatan 
jumlah 
pesaing 
dengan 
produk 
makanan 
berjenis 
sama 

4 1 4 3 2 2,8 Tinggi 

 

a. Pada umumnya masyarakat Semarang yang cepat bosan 

Masyarakat Semarang cenderung cepat tertarik dan cepat bosan dengan 

hal-hal baru mmisalnya restoran baru. Ketika ada restoran baru, 

maka dapat dipastikan tempat tersebut akan ramai hingga beberapa 

minggu lalu sepi kembali. Hal ini menunjukkan adanya 

karakteristik masyarakat Semarang yang cepat bosan. 

 

 

b. Lokasi masih sewa sehingga ada kemungkinan peningkatan harga 

sewa lokasi. 
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Lokasi Tavern saat ini masih menyewa pada car wash yang berada di 

bawah restoran Tavern. Sewa dilakukan secara jangka panjang, 

namun hal ini masih tidak menutup kemungkinan jika tenant ingin 

menaikkan harga sewa lokasi secara signifikan. 

c. Peningkatan jumlah pesaing dengan produk makanan berjenis 

sama yaitu western food seperti Goodfellas, Holycow, Grill On, 

The Savory. 

Saat ini restoran dengan karakteristik produk yang sama cukup banyak 

bermunculan. Selain itu diperkirakan aka nada lebih banyak 

restoran dengan konsep yang sama akan bermunculan di Semarang. 

Mengingat karakteristik masyarakat Semarang yang mudah tertarik 

pada sesuatu yang baru, terdapat ancaman dari restoran-restoran 

baru tersebut. Namun manajemen menganggap bahwa hal ini 

bukanlah merupakan masalah karena Tavern memiliki ciri khas 

dalam makanannya yaitu dengan memanggang menggunakan 

arang maka rasa daging akan semakin empuk dan enak. 

Untuk konfirmasi terhadap hasil rating pihak internal perusahaan, 

maka dilakukan penyebaran kuesioner kepada konsumen dan supplier 

untuk mengetahui tanggapan mengenai ancaman dari Restoran Tavern, 

dengan hasil sebagai berikut: 

Tabel 4.11 
Tanggapan Pelanggan terhadap Ancaman Restoran Tavern  

No Keterangan 1 (STS) 2 (TS) 3 (S) 4 (SS) Total Rata- Keterangan 
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F S F S F S F S Skor Rata 
1 Masyarakat 

Semarang 
cenderung cepat 
tertarik dan 
cepat bosan 
dengan hal-hal 
baru seperti 
restoran baru. 

0 0 0 0 21 63 9 36 99,00 3,30 Tinggi  

2 Lokasi masih 
sewa sehingga 
ada 
kemungkinan 
peningkatan 
harga sewa 
lokasi. 

0 0 0 0 16 48 14 56 104,00 3,47 Tinggi  

3 Peningkatan 
jumlah pesaing 
dengan produk 
makanan 
berjenis sama 

0 0 0 0 21 63 9 36 99,00 3,30 Tinggi  

 

Berdasarkan tanggapan pelanggan atas faktor-faktor yang 

dipandang menjadi ancaman Restoran Tavern adalah sebagai berikut : 

a. Pada umumnya masyarakat Semarang yang cepat bosan 

Pelanggan merasa setuju dengan pernyataan yang menyatakan bahwa 

pada umumnya masyarakat Semarang saat ini cepat bosan. 

Masyarakat Semarang cenderung cepat tertarik dan cepat bosan 

dengan hal-hal baru mmisalnya restoran baru. Ketika ada restoran 

baru, maka dapat dipastikan tempat tersebut akan ramai hingga 

beberapa minggu lalu sepi kembali. Hal ini menunjukkan adanya 

karakteristik masyarakat Semarang yang cepat bosan. 

 

b. Lokasi masih sewa sehingga ada kemungkinan peningkatan harga 

sewa lokasi. 
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Pelanggan merasa setuju dengan pernyataan yang menyatakan bahwa 

lokasi Tavern saat ini masih menyewa. Lokasi Tavern saat ini 

masih menyewa pada car wash yang berada di bawah restoran 

Tavern. Sewa dilakukan secara jangka panjang, namun hal ini 

masih tidak menutup kemungkinan jika tenant ingin menaikkan 

harga sewa lokasi secara signifikan. 

c. Peningkatan jumlah pesaing dengan produk makanan berjenis 

sama yaitu western food seperti Goodfellas, Holycow, Grill On, 

The Savory. 

Pelanggan merasa setuju dengan pernyataan yang menyatakan bahwa 

terdapat peningkatan pesaing, yaitu restoran dengan konsep 

Western Food yang sama. Saat ini restoran dengan karakteristik 

produk yang sama cukup banyak bermunculan. Selain itu 

diperkirakan aka nada lebih banyak restoran dengan konsep yang 

sama akan bermunculan di Semarang. Mengingat karakteristik 

masyarakat Semarang yang mudah tertarik pada sesuatu yang baru, 

terdapat ancaman dari restoran-restoran baru tersebut. 

 

 

 

 

4.4 Matriks Evaluasi Faktor Internal Perusahaan (IFAS)  
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Pembentukan matriks IFAS dimulai dengan melakukan rekapitulasi modus 

rating dan rata-rata bobot yang didapatkan dari pendapat kelima pihak internal 

Restoran Tavern yaitu 2 orang pemilik dan 3 orang karyawan yaitu 1 orang bar 

manager, 1 orang HR Supervisor dan 1 orang Executive chef. Hasil matriks IFAS 

adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.12 

Matriks IFAS 
No Critical Success Factors Rata-Rata Bobot Modus Rating Bobot x 

Rating 
Kekuatan    

1 Makanan yang dijual 
oleh Tavern memiliki 
rasa yang sesuai dengan 
selera konsumen 

0,18 3 0,54 

2 Harga dari makanan 
yang ditawarkan 
terjangkau untuk segmen 
pasar kelas menengah 

0,16 3 0,48 

3 Lokasi strategis, mudah 
dijangkau 

0,12 4 0,48 

4 Tavern selalu memiliki 
komitmen untuk 
menjaga kualitas 
makanan, kebersihan 
restoran, kelengkapan 
sarana prasarana, 
pelayanan yang cepat 
dan tepat. 

0,12 4 0,48 

Kelemahan    

1 Kapasitas pelanggan 
yang dapat diterima pada 
saat jam makan (19.00-
21.00) terbatas.(waiting 
list cukup lama) 

0,16 3 0,48 

2 Ketersediaan tempat 
parkir yang terbatas 
(biaya tambahan untuk 
valet) 

0,12 4 0,48 

3 Tidak ada tim marketing 0,14 3 0,42 
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No Critical Success Factors Rata-Rata Bobot Modus Rating Bobot x 
Rating 

yang mengurus 
pemasaran restoran 

Total IFAS 3,36 

Sumber : data primer yang diolah, 2017 

 

Bobot adalah indikasi signifikansi relative dari suatu variabel terhadap 

kesuksesan perusahaan dan peringkat atau rating adalah ukuran efektivitas strategi 

perusahaan saat ini. Berdasarkan tabel 4.3, dapat diketahui bahwa kekuatan utama 

Restoran Tavern yang dianggap paling penting oleh responden adalah makanan 

yang dijual oleh Tavern memiliki rasa yang sesuai dengan selera konsumen 

dengan bobot 0,18 atau 18%. Selera konsumen di Semarang dalam hal western 

food adalah makan dengan sajian yang kelihatan berkelas dan mewah, rasa cukup 

manis, ditambah dengan bumbu berupa saos. Tavern memasukkan semua rasa 

tersebut dalam hidangannya sehingga memenuhi selera konsumen seperti 

penambahan saos BBQ yang manis sebagai pilihan saos untuk makanannya, 

kentang dengan berbagai pilihan yaitu French fries, mashed potatoes atau baked 

potato sebagai pelengkap makanan dan salad yang diatur dengan rapi untuk 

memberikan kesan makanan berkelas. Kekuatan Restoran Tavern selanjutnya 

adalah harga dari makanan yang ditawarkan terjangkau untuk segmen pasar kelas 

menengah dengan rata-rata bobot sebesar 0,16 atau 16%. 

Berdasarkan matriks IFAS diketahui Restoran Tavern memiliki 

kelemahan. Kelemahan Restoran Tavern yang dianggap paling penting oleh 



76 

 

responden adalah kapasitas pelanggan yang dapat diterima pada saat jam makan 

(19.00-21.00) terbatas dengan bobot 0,16 atau 16%. Lamanya waktu tunggu 

dalam waiting list membuat sebagian calon konsumen memilih meninggalkan 

restoran dan memilih untuk makan di tempat lain. Kelemahan ini dapat terjadi 

karena jumlah meja dan kursi di Restoran Tavern terbatas 15 meja ditambah 

dengan 1 meja panjang di bar untuk area non smoking dan 7 meja ditambah 1 

meja panjang di area smoking. Sebagian besar konsumen yang datang ke Restoran 

Tavern adalah konsumen yang telah berkeluarga dan membawa anaknya sehingga 

selalu memilih untuk makan di area non smoking sehingga membuat antrian 

menjadi panjang karena kapasitas yang terbatas. Sedangkan kelemahan lainnya 

adalah keterbatasan dalam penyediaan lahan parkir dengan bobot 0,12 atau 20% 

dan saat ini belum ada tim marketing yang mengurus pemasaran restoran Tavern 

dengan bobot 0,14 atau 14%. 

Untuk peringkat pengambilan strategi dalam hal kekuatan, lokasi yang 

strategis menempati peringkat pertama dengan nilai modus 4. Hal ini 

menunjukkan bahwa responden berpendapat lokasi Restoran Tavern yang 

strategis merupakan kekuatan utama dari Restoran Tavern karena membuat 

konsumen dengan mudah datang ke Restoran Tavern. Disusul dengan Tavern 

selalu memiliki komitmen untuk menjaga kualitas makanan, kebersihan restoran, 

kelengkapan sarana prasarana, pelayanan yang cepat dan tepat dengan nilai rating 

modus sebesar 4. Dalam hal kelemahan, kelemahan yang dipandang sebagai 

penghalang utama dalam memberikan pelayanan yang maksimal kepada 

konsumennya adalah ketersediaan tempat parkir yang terbatas yang membuat 
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konsumen harus mengeluarkan biaya tambahan untuk valet dengan modus 4. 

Sedangkan kelemahan lainnya yaitu kapasitas pelanggan yang dapat diterima pada 

saat jam makan (19.00-21.00) terbatas (waiting list cukup lama) dan belum 

adanya tim marketing yang mengurus pemasaran restoran memiliki peringkat 

yang sama yaitu 3.  

4.5 Matriks Evaluasi Faktor Eksternal Perusahaan (EFAS)  

Pembentukan matriks EFAS dimulai dengan melakukan rekapitulasi 

modus rating dan rata-rata bobot yang didapatkan dari pendapat kelima pihak 

internal Restoran Tavern yaitu 2 orang pemilik dan 3 orang karyawan yaitu 1 

orang bar manager, 1 orang HR Supervisor dan 1 orang Executive chef. Hasil 

matriks EFAS adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.13 

Matriks EFAS 
No Critical Success Factors Rata-Rata Bobot Modus Rating Bobot x 

Rating 
Peluang    

1 Peningkatan pasar 
generasi muda yang 
menyukai western food 
dan minum bir sebagai 
suatu lifestyle. 

0,20 3 0,60 

2 Pertumbuhan daya beli 
di masyarakat sehingga 
mampu dan mau untuk 
membeli makanan 
yang lebih mahal 
misalnya di atas Rp 
50.000 untuk satu 
menu makanan. 

0,14 2 0,28 

3 Perkembangan 
teknologi membuat 

0,14 1 0,14 
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No Critical Success Factors Rata-Rata Bobot Modus Rating Bobot x 
Rating 

pemasaran dapat 
dilakukan dengan 
biaya murah di masa 
depan (Instagram, 
twitter) 

Ancaman    
1 Masyarakat Semarang 

cenderung cepat 
tertarik dan cepat 
bosan dengan hal-hal 
baru seperti restoran 
baru. 

0,16 1 0,16 

2 Lokasi masih sewa 
sehingga ada 
kemungkinan 
peningkatan harga 
sewa lokasi. 

0,18 3 0,54 

3 Peningkatan jumlah 
pesaing dengan produk 
makanan berjenis sama 

0,18 4 0,72 

Total EFAS 2,44 

Sumber : data primer yang diolah, 2017 

Bobot adalah indikasi signifikansi relative dari suatu variabel terhadap 

kesuksesan perusahaan dan peringkat atau rating adalah ukuran efektivitas strategi 

perusahaan saat ini. Berdasarkan tabel 4.4, dapat diketahui bahwa peluang utama 

Restoran Tavern yang dianggap paling penting oleh responden adalah peningkatan 

pasar generasi muda yang menyukai western food dan minum bir sebagai suatu 

lifestyle dengan bobot 0,20 atau 20%. Banyaknya generasi muda yang lebih 

menyukai western food dibandingkan dengan Indonesian food saat ini dianggap 

merupakan peluang bagi restoran yang menyediakan western food seperti 

Restoran Tavern untuk berkembang di masa depan. Selain itu gaya hidup anak 

muda saat ini yang menganggap minum minuman beralkohol seperti bir sebagai 
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suatu gaya hidup juga merupakan peluang bagi Restoran Tavern untuk 

mengembangkan usahanya. Peluang Restoran Tavern selanjutnya adalah 

pertumbuhan daya beli di masyarakat sehingga mampu dan mau untuk membeli 

makanan yang lebih mahal misalnya di atas Rp 50.000 untuk satu menu makanan 

dan perkembangan teknologi membuat pemasaran dapat dilakukan dengan biaya 

murah di masa depan seperti menggunakan media sosial seperti Instagram, dan 

twitter serta aplikasi pemasaran di Android dan iOS dengan rata-rata bobot 

sebesar 0,14 atau 14%. 

Berdasarkan matriks EFAS diketahui adanya ancaman di masa depan 

terhadap Restoran Tavern. Ancaman bagi Restoran Tavern yang dianggap paling 

penting oleh responden adalah lokasi Restoran Tavern saat ini masih menyewa 

kepada pihak ketiga sehingga ada kemungkinan terjadinya peningkatan harga 

sewa lokasi di masa yang akan datang dan banyaknya peningkatan jumlah pesaing 

dengan produk makanan yang sejenis yaitu western food dengan bobot 0,18 atau 

18%. Lokasi Restoran Tavern saat ini berstatus bukan milik sendiri dan masih 

menyewa pada pihak ketiga yaitu pada bengkel cuci mobil. Lokasi yang bukan 

berstatus milik sendiri ini membuat adanya ancaman pemilik lokasi untuk 

menaikkan harga sewa lokasi tersebut di masa yang akan datang. Adanya 

kenaikan harga sewa lokasi merupakan ancaman bagi Restoran Tavern karena 

kenaikan harga tersebut dapat membuat biaya yang dibutuhkann oleh Restoran 

Tavern meningkat yang dapat berimbas pada peningkatan harga makanan dan 

minuman yang dijual oleh Restoran Tavern sehingga Restoran Tavern kehilangan 

selling pointnya yaitu harga makanan dan minuman yang terjangkau. Sedangkan 
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ancaman lainnya adalah masyarakat Semarang cenderung cepat tertarik dan cepat 

bosan dengan hal-hal baru seperti restoran baru dengan bobot 0,16 atau 16%. 

Untuk peringkat pengambilan strategi dalam hal peluang, peningkatan 

pasar generasi muda yang menyukai western food dan minum bir sebagai suatu 

lifestyle menempati peringkat pertama dengan nilai modus 3. Hal ini 

menunjukkan bahwa responden berpendapat Restoran Tavern yang yang 

menyediakan western food dan bir memiliki peluang untuk memanfaatkan selera 

generasi muda yang menyukai western food serta minum bir sebagai lifestyle 

untuk mengembangkan usahanya. Disusul dengan pertumbuhan daya beli di 

masyarakat sehingga mampu dan mau untuk membeli makanan yang lebih mahal 

misalnya di atas Rp 50.000 untuk satu menu makanan dan perkembangan 

teknologi membuat pemasaran dapat dilakukan dengan biaya murah di masa 

depan (Instagram, twitter) dengan nilai rating modus sebesar 2. Dalam hal 

ancaman, peningkatan jumlah pesaing dengan produk makanan berjenis sama 

dipandang sebagai penghalang utama dalam persaingan untuk mendatangkan 

konsumen ke Restoran Tavern karena konsumen memiliki lebih banyak pilihan. 

Ancaman lainnya adalah lokasi masih sewa sehingga ada kemungkinan 

peningkatan harga sewa lokasi. 
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4.6 Matriks Internal – Eksternal (I-E)  

Matriks Internal – Eksternal (I-E) merupakan gambaran yang 

menunjukkan hasil perhitungan skor matriks IFAS dan EFAS. Berdasarkan hasil 

perhitungan, didapatkan hasil skor matriks IFAS adalah sebesar 3,36 dan hasil 

skor matriks EFAS sebesar 2,44. Hasil tersebut ditempatkan dalam sel matriks IE 

sebagai berikut: 

Gambar 4.2 

Matriks Internal-Eksternal (IE Matrix) 
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Pada gambar matriks IE menunjukkan bahwa posisi Restoran Tavern 

berada pada sel IV yaitu posisi untuk strategi tumbuh dan membangun (grow and 

build). Strategi yang akan digunakan dalam hal ini adalah strategi intensif dengan 

penetrasi pasar, pengembangan pasar dan pengembangan produk. Berdasarkan 

strategi tersebut, Restoran Tavern dapat melakukan penetrasi pasar berdasarkan 

keunggulan kompetitif yang dimiliknya saat ini yaitu menjual makanan western 

food yang dijual memiliki rasa yang sesuai dengan selera konsumen, selain itu 

perlu pengembangan Restoran Tavern, pengembangan varian produk makanan 

Restoran Tavern dan peningkatan pemasaran Restoran Tavern.  

Selera konsumen di Semarang tentang western food adalah makan dengan 

sajian yang kelihatan berkelas dan mewah, rasa cukup manis, ditambah dengan 

bumbu berupa saos, menjaga konsistensi mutu dengan cara menjaga kualitas 

makanan, kebersihan restoran, kelengkapan sarana prasarana, pelayanan yang 

cepat dan tepat dan mempertahankan harga dari makanan yang ditawarkan 

sehingga tetap terjangkau untuk segmen pasar kelas menengah. Harga yang 

ditawarkan saat ini dianggap masih cukup dapat dijangkau dari semua kalangan.  

 

4.7 Matriks SWOT 

Matriks SWOT adalah alat pencocokan strategi dengan memasukkan 

faktor-faktor peluang, ancaman, kekuatan, dan kelemahan untuk menghasilkan 4 
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sel kemungkinan strategi alternative yaitu strategi S-O (kekuatan-peluang), 

strategi W-O (kelemahan-peluang), S-T (kekuatan-ancaman), dan W-T 

(kelemahan-ancaman). Berikut adalah matriks SWOT Restoran Tavern : 

Tabel 4.14 

Matriks SWOT 

 

 

ANALISIS 

SWOT 

Strengths (S) 

S1 : Makanan western food 
yang dijual memiliki rasa 
yang sesuai dengan selera 
konsumen. 

S2 : Harga dari makanan yang 
ditawarkan terjangkau 
untuk segmen pasar kelas 
menengah. 

S3 : Lokasi strategis. 
S4 : Konsistensi standar mutu. 

Weakness (W) 

1 : Kapasitas pelanggan 
yang dapat diterima pada 
saat jam makan (19.00-
21.00) terbatas.  

W2 : Ketersediaan tempat 
parkir yang terbatas. 

W3 ; Tidak ada tim marketing 
yang mengurus 
pemasaran restoran. 

Opportunities (O) 

O1 : Lifestyle. 
O2 : Peningkatan daya beli di 

masyarakat. 
O3 : Perkembangan teknologi 

membuat pemasaran 
dapat dilakukan dengan 
biaya murah di masa 
depan. 

Strategi S-O 

Mengembangkan Resto 
Tavern menjadi Beer 
House (S3, O1). 

 

Strategi W-O 

Menggunakan media 
sosial untuk 
meningkatkan pemasaran 
Resto Tavern W3, O3). 

Sistem reservasi untuk 
pengunjung dengan 
jumlah terbatas (W1, W2, 
O1) 

Threats (T) 

T1 : Pada umumnya 
masyarakat Semarang 
yang cepat bosan 

T2 : Lokasi masih sewa 
sehingga ada 
kemungkinan 
peningkatan harga sewa 
lokasi. 

T3 : Peningkatan jumlah 
pesaing dengan produk 

Strategi S-T 

Menambah varian 
makanan Resto Tavern 
tanpa mengubah cita rasa, 
harga dan menjaga 
konsistensi mutu (S1, T1) 

Signature dish untuk 
peningkatan keunggulan 
bersaing (S1, S2, T3) 

Strategi W-T 

Membuka resto dengan 
brand sama di tempat lain 
namun lokasi milik 
sendiri (W1, W2, T2) 
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makanan berjenis sama 

Sumber : Data primer, 2017 

Berdasarkan matriks SWOT, maka Restoran Tavern dapat menerapkan 

beberapa strategi alternative sebagai berikut. 

4.7.1 Strategi S-O (Kekuatan-Peluang) 

Mengembangkan Resto Tavern menjadi Beer House (S3,O1) 

S3 : Lokasi strategis. 

O1 : Lifestyle. 

Lokasi yang strategis merupakan kekuatan utama dari Restoran Tavern. 

Lokasi Restoran Tavern yang strategis membuatnya mudah dikunjungi oleh 

konsumen dari berbagai bagian di Semarang khususnya anak muda. Restoran 

Tavern dekat dengan beberapa kampus seperti Unika Soegijapranoto, Udinus, 

Unnes, dan Unaki, selain itu juga Restoran Tavern tidak jauh dari daerah 

Semarang bawah dan Semarang atas sehingga mudah dikunjungi oleh konsumen. 

Banyaknya generasi muda saat ini yang menganggap bahwa minum minuman 

beralkohol seperti bir adalah bagian dari gaya hidup (lifestyle) anak muda 

membuat besarnya peluang Restoran Tavern dalam menjual minuman beralkohol 

seperti bir. Restoran Tavern perlu memanfaatkan kesempatan ini dan lokasi 

Restoran Tavern yang strategis untuk mengembangkan Restoran Tavern dengan 

membuat sebagian area Restoran Tavern menjadi Beer House yang khusus 
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menjual berbagai varian bir seperti Bir Bintang, Heineken, Carlsberg, Bali Hai 

dan merk bir lainnya. Sasaran dari Beer House Restoran Tavern adalah anak muda 

yang telah berusia lebih dari 17 tahun dan berstatus sebagai mahasiswa maupun 

sudah bekerja. 

4.7.2 Strategi W-O (Kelemahan-Peluang) 

Menggunakan media sosial untuk meningkatkan pemasaran Resto Tavern 

(W3, O3) 

W3 ; Tidak ada tim marketing yang mengurus pemasaran restoran. 

O3 : Perkembangan teknologi membuat pemasaran dapat dilakukan dengan biaya 

murah di masa depan. 

Restoran Tavern saat ini memiliki kelemahan dengan belum adanya tim 

yang khusus mengurus pemasaran Restoran Tavern. Sedangkan dari sisi peluang, 

saat ini perkembangan teknologi yang semakin canggih membuat pemasaran 

dapat dilakukan dengan cara yang tidak konvensional lagi. Restoran Tavern 

memiliki strategi untuk menggunakan media sosial seperti Instagram dan Twitter 

untuk meningkatkan pemasaran Restoran Tavern. Penggunaan media sosial ini 

dilakukan dengan membuat akun Instagram dan Twitter serta memberikan bonus 

minuman atau es krim kepada konsumen yang memention serta memberikan 

ulasan Restoran Tavern pada akun Instagram dan Twitter Restoran Tavern ketika 

konsumen makan di Restoran Tavern. Selain itu Restoran Tavern juga 

menggunakan jasa buzzer untuk lebih cepat menyebarkan informasi sehingga 
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pemasaran yang dilakukan pada media sosial ini dapat menjangkau lebih banyak 

target Restoran Tavern. 

 

4.7.3 Strategi W-O (Kelemahan-Peluang) 

Sistem reservasi untuk pengunjung dengan jumlah terbatas (W1, W2, O1) 

W1 ; Kapasitas pelanggan yang dapat diterima pada saat jam makan (19.00-21.00) 

terbatas. 

W2 ; Ketersediaan tempat parkir yang terbatas 

O1 : Lifestyle. 

Restoran Tavern memiliki kelemahan dari kurangnya ketersediaan tempat 

parkir dan kapasitas pelanggan yang dapat dilayani pada pukul 19.00-21.00, hal 

ini menyebabkan panjangnya antrian waiting list. Kondisi ini menyebabkan 

perlunya dilakukan strategi untuk membuat reservasi. Adanya reservasi membuat 

Restoran Tavern dapat memperkirakan jumlah pelanggan yang diterimanya pada 

hari tersebut terutama pada hari Jumat dan Sabtu malam sehingga jumlah 

pelanggan yang mengantri tidak terlalu banyak. Selain itu jumlah pelanggan yang 

dapat melakukan reservasi juga dibatasi bagi pelanggan yang datang dari jumlah 

2-4 orang sehingga tamu yang datang secara langsung ke Restoran Tavern juga 

dapat dilayani dengan baik. 
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4.7.4 Strategi S-T (Kekuatan-Ancaman) 

Menambah varian makanan Resto Tavern tanpa mengubah cita rasa, harga 

dan menjaga konsistensi mutu (S1, T1) 

S1 : Makanan western food yang dijual memiliki rasa yang sesuai dengan selera 

konsumen. 

T1 : Pada umumnya masyarakat Semarang yang cepat bosan 

Masyarakat Semarang memiliki karakteristik yang berbeda dengan kota 

lain. Masyarakat Kota Semarang suka mencoba hal-hal baru sehingga banyak 

restoran yang sudah berdiri cukup lama, namun justru sepi karena ditinggalkan 

oleh konsumennya. Hal ini dapat terjadi ketika konsumen yang merupakan warga 

kota Semarang bosan dengan restoran tersebut. Restoran Tavern yang memiliki 

rasa makanan western food yang sesuai dengan selera masyarakat kota Semarang, 

memiliki strategi untuk menambah varian makanannya sehingga konsumen yaitu 

warga Kota Semarang tidak bosan dengan menu yang sama, memiliki harga yang 

terjangkau dan Restoran Tavern juga menjaga konsistensi mutu yang telah ada. 

Tambahan menu ini dapat berupa menu snack seperti mozzarella stick, fried 

jalapeno, dan cilantro-lime potato salad. Menu lain yang dapat ditambah adalah 

menu utama seperti bacon cheese burger, sautéed squid, risotto dan piccata 

Milanese. 

4.7.5 Strategi S-T (Kekuatan-Ancaman) 
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Signature dish untuk peningkatan keunggulan bersaing (S1, S2, T3) 

S1 : Makanan western food yang dijual memiliki rasa yang sesuai dengan selera 

konsumen. 

S2 : Harga dari makanan yang ditawarkan terjangkau untuk segmen pasar kelas 

menengah. 

T3 : Peningkatan jumlah pesaing dengan produk makanan berjenis sama 

Restoran Tavern perlu mempertimbangkan untuk memperkenalkan 

signature dish nya untuk memberi spesialisasi pada restoran. Produk ini adalah 

masakan yang paling banyak dipesan oleh pelanggan seperti baby back ribs. 

Dengan adanya signature dish, maka Restoran Tavern akan dapat menarik minat 

pelanggan untuk mencoba dan terus membeli signature dish yang hanya ada di 

Restoran Tavern tersebut karena rasa makanan western foodnya yang sesuai 

dengan selera konsumen di Semarang. 

4.7.6 Strategi W-T (Kelemahan-Ancaman) 

Membuka resto dengan brand sama di tempat lain namun lokasi milik 

sendiri. (W1, W2, T2) 

W1 : Kapasitas pelanggan yang dapat diterima pada saat jam makan (19.00-21.00) 

terbatas. 

W2 : Ketersediaan tempat parkir yang terbatas. 
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T2 : Lokasi masih sewa sehingga ada kemungkinan peningkatan harga sewa 

lokasi. 

Strategi ini merupakan taktik untuk bertahan dengan cara mengurangi 

kelemahan internal serta menghindari ancaman. Kondisi yang dialami oleh 

Restoran Tavern saat ini adalah kapasitas pelanggan yang dapat dilayani dalam 

satu periode waktu sangat terbatas, lahan parkir di Restoran Tavern juga dirasakan 

kurang memeadai terutama pada saat weekend. Selain itu lokasi Restoran Tavern 

saat ini masih menyewa pada pihak ketiga sehingga ada kemungkinan di masa 

yang akan datang harga sewanya meningkat yang berarti peningkatan biaya dari 

Restoran Tavern. Restoran Tavern memiliki strategi untuk membuka restoran baru 

dengan brand yang sama, berlokasi di tempat lain, memiliki tempat lebih luas, 

tempat parkir lebih luas dan tempat tersebut adalah milik dari Restoran Tavern 

sendiri sehingga statusnya bukan menyewa. Hal ini membuat Restoran Tavern 

dapat mengurangi kelemahan yaitu kapasitas pelanggan yang dilayani dapat 

ditingkatkan dan lahan parkir yang dapat menampung lebih banyak kendaraan. 

Restoran Tavern juga dapat mengeliminasi ancaman karena lokasi berstatus milik 

sendiri sehingga tidak tergantung dari biaya sewa. 

4.8 Analisis QSPM 

Berdasarkan hasil analisis menggunakan matriks SWOT, ditemukan 6 

strategi alternative yang dapat dijalankan oleh Restoran Tavern. Keenam strategi 

alternative tersebut dapat dilihat sebagai berikut: 
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1. Mengembangkan Resto Tavern menjadi Beer House 

2. Menggunakan media sosial untuk meningkatkan pemasaran Resto Tavern 

3. Sistem reservasi untuk pengunjung dengan jumlah terbatas 

4. Menambah varian makanan Resto Tavern tanpa mengubah cita rasa, harga 

dan menjaga konsistensi mutu 

5. Signature dish untuk peningkatan keunggulan bersaing 

6. Membuka resto dengan brand sama di tempat lain namun lokasi milik 

sendiri 

Dalam analisis QSPM (Quantitave Strategy Planning Matrix) yang 

merupakan tahapan terakhir dalam analisis strategi ini, akan ditentukan strategi 

yang sesuai serta dapat dijalankan oleh perusahaan melalui urutan prioritas 

strategi yang terbaik. Penentuan skor daya tarik (attractiveness score-AS) 

berdasarkan nilai rata-rata responden penelitian yang merupakan pihak internal 

Restoran Tavern tentang apakah faktor-faktor utama SWOT berpengaruh terhadap 

alternative strategi dan seberapa besarkan daya tarik strategi tersebut. Semakin 

tinggi skor daya tarik, maka semakin menarik alternative strategi tersebut. 

Berikut adalah matriks QSPM Restoran Tavern: 
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Tabel 4.15 

Matriks QSPM 

Faktor Kunci Bobot 

Alternatif Strategi 
Strategi S-

O 
Strategi W-

O1 
Strategi W-

O2 
Strategi S-

T1 
Strategi S-

T2 
Strategi 

W-T 
AS WAS AS WAS AS WAS AS WAS AS WAS AS WAS 

Kekuatan 
Makanan yang dijual oleh Tavern 
memiliki rasa yang sesuai dengan 
selera konsumen 

0,18 2,20 0,40 2,20 0,40 3,60 0,65 3,60 0,65 2,20 0,40 2,40 0,43 

Harga dari makanan yang ditawarkan 
terjangkau untuk segmen pasar kelas 
menengah 

0,16 3,00 0,48 2,80 0,45 2,40 0,38 2,80 0,45 2,00 0,32 2,40 0,38 

Lokasi strategis, mudah dijangkau 0,12 3,00 0,36 1,80 0,22 1,80 0,22 3,40 0,41 3,20 0,38 2,80 0,34 
Tavern selalu memiliki komitmen 
untuk menjaga kualitas makanan, 
kebersihan restoran, kelengkapan 
sarana prasarana, pelayanan yang cepat 
dan tepat. 

0,12 3,00 0,36 3,00 0,36 1,80 0,22 3,80 0,46 2,80 0,34 2,60 0,31 

Kelemahan 
Kapasitas pelanggan yang dapat 
diterima pada saat jam makan (19.00-
21.00) terbatas.(waiting list cukup 
lama) 

0,16 3,20 0,51 2,60 0,42 2,80 0,45 2,20 0,35 2,00 0,32 2,00 0,32 

Ketersediaan tempat parkir yang 
terbatas (biaya tambahan untuk valet) 

0,12 2,20 0,26 2,60 0,31 2,60 0,31 2,20 0,26 3,20 0,38 2,40 0,29 
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Faktor Kunci Bobot 

Alternatif Strategi 
Strategi S-

O 
Strategi W-

O1 
Strategi W-

O2 
Strategi S-

T1 
Strategi S-

T2 
Strategi 

W-T 
AS WAS AS WAS AS WAS AS WAS AS WAS AS WAS 

Tidak ada tim marketing yang 
mengurus pemasaran restoran 

0,14 1,60 0,22 1,80 0,25 2,80 0,39 2,60 0,36 3,00 0,42 3,40 0,48 

Peluang 
Peningkatan pasar generasi muda yang 
menyukai western food dan minum bir 
sebagai suatu lifestyle. 

0,20 2,40 0,48 2,00 0,40 2,60 0,52 3,60 0,72 3,00 0,60 1,80 0,36 

Pertumbuhan daya beli di masyarakat 
sehingga mampu dan mau untuk 
membeli makanan yang lebih mahal 
misalnya di atas Rp 50.000 untuk satu 
menu makanan. 

0,14 2,60 0,36 2,60 0,36 1,80 0,25 3,60 0,50 2,40 0,34 2,60 0,36 

Perkembangan teknologi membuat 
pemasaran dapat dilakukan dengan 
biaya murah di masa depan (Instagram, 
twitter) 

0,14 1,60 0,26 3,00 0,48 2,60 0,42 2,20 0,35 2,20 0,35 2,40 0,38 

Ancaman 
Masyarakat Semarang cenderung cepat 
tertarik dan cepat bosan dengan hal-hal 
baru seperti restoran baru. 

0,16 3,00 0,48 2,20 0,35 2,60 0,42 3,00 0,48 3,20 0,51 1,80 0,29 

Lokasi masih sewa sehingga ada 
kemungkinan peningkatan harga sewa 
lokasi. 

0,18 2,00 0,32 1,60 0,26 2,60 0,42 2,20 0,35 2,80 0,45 2,80 0,45 

Peningkatan jumlah pesaing dengan 
produk makanan berjenis sama 

0,18 2,40 0,43 2,60 0,47 2,60 0,47 2,80 0,50 1,80 0,32 2,20 0,40 
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Faktor Kunci Bobot 

Alternatif Strategi 
Strategi S-

O 
Strategi W-

O1 
Strategi W-

O2 
Strategi S-

T1 
Strategi S-

T2 
Strategi 

W-T 
AS WAS AS WAS AS WAS AS WAS AS WAS AS WAS 

Total WAS   4,93  4,72  5,10  5,85  5,13  4,79 

 



 

 

Berdasarkan hasil perhitungan dari matriks QSPM, dapat diketahui 

alternative strategi mana yang dianggap terbaik bagi Restoran Tavern. Hasil 

rekapitulasi dari matriks QSPM dapat dilihat dari tabel 4.16 berikut: 

Tabel 4.16 

Rekapitulasi QSPM 

No Alternatif Strategi Nilai Total WAS Peringkat 
1 Mengembangkan Restoran Tavern 

menjadi Beer House 
4,93 4 

2 Menggunakan media sosial untuk 
meningkatkan pemasaran Resto 
Tavern 

4,72 6 

3 Sistem reservasi untuk pengunjung 
dengan jumlah terbatas 

5,10 3 

4 Menambah varian makanan 
Resto Tavern tanpa mengubah 
cita rasa, harga dan menjaga 
konsistensi mutu 

5,85 1 

5 Signature dish untuk peningkatan 
keunggulan bersaing 

5,13 2 

6 Membuka resto dengan brand sama 
di tempat lain namun lokasi milik 
sendiri. 

4,79 5 

 

Berdasarkan hasil pada matriks QSPM, didapatkan bahwa strategi 

menambah varian makanan Resto Tavern tanpa mengubah cita rasa, harga dan 

menjaga konsistensi mutu menempati peringkat tertinggi dan menjadi strategi 

yang diprioritaskan dengan total skor daya tarik yang mencapai 5,85. Cita rasa 

makanan Restoran Tavern saat ini sesuai dengan selera konsumen di Semarang, 

dan memiliki harga yang dipandang terjangkau, hal ini merupakan bentuk strategi 

penetrasi pasar Restoran Tavern yang menyasar pada segmen pasar kelas 

menengah. Kekuatan ini perlu dipertahankan oleh Restoran Tavern sehingga 



 

 

Restoran Tavern perlu menjaga mutu makanannya. Untuk membuat agar 

konsumen tidak bosan dengan menu yang ada maka Restoran Tavern dapat 

membuat menu yang baru dengan tambahan varian makanan. Alternatif 

berikutnya adalah dengan membuat signature dish Restoran Tavern untuk 

peningkatan keunggulan bersaing dan disusul oleh sistem reservasi untuk 

pengunjung dalam jumlah terbatas. Kemudian untuk alternative strategi lainnya 

adalah mengembangkan Restoran Tavern menjadi Beer House untuk mengambil 

pangsa generasi muda yang menganggap minum bir adalah suatu lifestyle. Untuk 

mengatasi ancaman peningkatan harga sewa lokasi Restoran Tavern maka dapat 

digunakan strategi membuka resto dengan brand sama di tempat lain namun lokasi 

milik sendiri sehingga dapat meningkatkan kapasitas konsumen yang dapat 

diterima dan menghilangkan ancaman sewa lokasi. Strategi alternative selanjutnya 

adalah menggunakan media sosial sebagai pemanfaatan teknologi untuk 

melakukan pemasaran bagi Restoran Tavern. 

 

 

 

 

 

 


