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BAB  I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar belakang penelitian 

Perkembangan dalam dunia usaha yang penuh dengan persaingan menuntut 

perusahaan harus inovatif dalam menyediakan produk yang dapat diminati oleh 

konsumen. Tanpa adanya strategi, produk suatu perusahaan akan ditinggalkan 

konsumen karena adanya persaingan dengan produk-produk lain yang 

kualifikasinya semakin memenuhi pasar. (Untari, Djaja, & Widodo, 2018). 

Persaingan di dalam sebuah usaha sudah menjadi hal yang tidak baru lagi, hal ini 

terlihat dari munculnya pesaing-pesaing baru maupun pesaing-pesaing yang sudah 

mapan dalam suatu bidang usaha (Sugiarto et al., 2016) 

Untuk dapat mempertahankan atau bahkan mengembangkan, perusahaan 

membutuhkan strategi baru untuk bisa menghadapi para pesaing yang pasti muncul. 

Strategi yang akan dipilih dapat menentukan arah dan kesukesan  sebuah 

perusahaan (Ruspitaningsih, Arijanto, & Rispianda, 2014). Dalam manajemen 

strategis diperlukan adanya perumusan strategi. Istilah manajemen strategi banyak 

digunakan untuk proses keputusan. Manajemen strategis merupakan ilmu 

pembuatan, penerapan dan evaluasi keputusan – keputusan antar fungsi yang 

memungkinkan organisasi dapat mencapai tujuan dimasa mendatang Umar (2008). 

Manajemen strategis sebagai ilmu yang menjelaskan tentang perumusan dan 

evaluasi keputusan-keputusan lintas fungsi yang dapat membuat sebuah organisasi 

mencapai tujuannya menurut David (2004) di kutip dalam jurnal (Suranta & Nifita, 

2015)  

Strategi adalah tindakan potensial yang membutuhkan keputusan manajemen 

puncak serta sumber daya perusahaan yang besar. Sebagai tambahan, strategi bisa 

memberi pengaruh pada kesejahteraan jangka panjang yang mana biasanya paling 

sedikit lima tahun, dan maka dari itu berorientasi masa depan.(David, 2011). 

Obyek yang dipilih dalam penelitian adalah toko Cartenz store di Semarang 

yang berada di JL. Prof Soedarto SH nomor 126, Tembalang, Semarang yang mana 

merupakan usaha yang menghadapi persaingan. Cartenz store merupakan cabang 



2 
 

dari PT Cartenz Indonesia yang bergerak di bidang retail yang  menjual produk 

akhir seperti alat–alat adventure, outdoor, foot wear, fashion, dan safety work yang 

sudah siap pakai. PT Cartenz memiliki produk unggulan yaitu Cozmed produk 

perlengkapan outdoor dibidang fashion seperti jaket, jas hujan, kaos, kemeja, tas, 

sandal dan celana. PT Cartenz tidak hanya menjual brand milik sendiri, tetapi juga 

menjual brand yang beragam dengan bekerjasama Avtech, Kalibri dan Claw yang 

memiliki kategori produk yang sama. 

Toko Cartenz Store 

         

Sumber :Data primer (2018) 

Gambar 1.1 

Toko Cartenz Store 

 

Cartenz Store merupakan toko oudoor yang menyediakan produk sesuai 

kebutuhan konsumen seperti tas, jaket, sepatu,sedal, celana dan peralatan outdoor. 

Selain menjual peralatan gunung Cartenz Store juga menjual aksesoris, alat panjat, 

dan fashion. Dalam menjalankan usaha di bidang retail produk outdoor, Cartenz 

Store tentunya memiliki pesaing yang juga menjual produk atau barang yang sama. 

Adanya pesaing yang bergerak pada bidang yang sama, strategi yang dilakukan 

Cartenz store saat ini yaitu membentuk reseller untuk meningkatkan penjualan, 

tidak hanya itu Cartenz Store juga memberikan diskon kepada konsumen ketika 
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melakukan pembelian yang lebih dari satu produk, menawarkan project / pesanan 

barang jadi dan custom, menjadi sponsorship kegiatan outdoor serta 

mengunggulkan pelayanan yang baik pada konsumen disertai edukasi dari 

pemakaian sampai perawatan produk yang jarang dilakukan oleh toko–toko lain 

agar tetap bisa menjalankan usahanya ditengah persaingan. Berikut adalah pesaing 

dari Toko Cartenz Store : 

Tabel 1.1 

Daftar Nama Pesaing 

Nama Pesaing Alamat  

Eiger Jl. Setia Budi No. 58, Srondol Kulon, Banyumanik, Semarang. 

Rei Jl. Prof. H. Soedarto No. 128B, Tembalang, Semarang. 

Katara Jl. Banyu Putih Raya No. 12, Tembalang, Semarang. 

Montana Jl. Ngesrep Timur V, Banyumanik, Semarang. 

Sumber : Data Primer (2018) 

 

Pesaing Cartenz Store yang berada di area Tembalang yaitu Rei Adventure, 

Katara Shop, Montana dan Eiger. Pemilihan pesaing-pesaing dari Cartenz Store ini 

karena para pesaing menjual produk yang sejenis dan memiliki tempat di daerah 

sekitar Tembalang sehingga digunakan sebagai pembanding dari toko Cartenz Store 

dalam usahanya. Ada beberapa alasan dalam memilih pesaing dekat dengan lokasi 

toko Cartenz store yaitu untuk memicu ide kreatif, dengan adanya kompetitor bisnis 

yang sejenis sehingga dapat memicu berfikir kreatif dan terus berinovasi agar bisnis 

tetap berjalan. Alasan kedua adalah dapat meningkatkan pelayanan terhadap 

pelanggan dengan cara memberikan sikap yang ramah kepada konsumen serta 

menyediakan pelayanan yang terbaik dengan memahami setiap kebutuhan dan 

keinginan konsumen. Alasan selanjutnya yaitu terus meningkatkan kredibilitas, 

persaingan yang sangat ketat membuat toko cartenz store harus memiliki 

kredibilitas yang baik karena terdapat pelanggan yang membandingan dengan toko 

lain yang sudah memiliki kredibilitas yang baik seperti toko Eiger. 
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Bedasarkan observasi dan wawancara dengan Supervisor toko Cartenz Store 

yang mempunyai tanggung jawab dan wewenang dalam mengambil keputusan di 

toko tersebut, Cartenz Store mengalami penurunan dan kenaikan dalam penjualan 

di setiap bulannya disebabkan produk yang dijual adalah produk yang tidak setiap 

saat dibutuhkan oleh konsumen tergantung kondisi alam ketika musim hujan maka 

konsumen atau pembeli lebih sedikit atau berkurang dalam melakukan pembelian 

produk outdoor menjadikan omset yang diperoleh tidak dapat stabil sehingga 

menghambat dalam perputaran produksi barang yang seharusnya sesuai dengan 

target produk yang harus terjual setiap bulannya.  Dibawah ini merupakan data 

penjualan toko Cartenz Store selama 1 Tahun 2017/2018, sebagai berikut : 

 

Table 1.2 

Data Penjualan Cartenz Store selama 1 tahun 2017/2018 

Bulan Total Penjualan 

Oktober  Rp 73.779.162.00 

November Rp 55.591.434.00 

Desember  Rp 77.961.58900 

Januari  Rp 65,091,195.00 

Februari Rp 38,593,695.00 

Maret  Rp 65,986,295.00 

April  Rp 56,980,465.00 

Mei  Rp 40,239,845.00 

Juni  Rp 79,651,735.00 

Juli  Rp 56,053,970.00 

Agustus Rp 85,074,034.00 

September  Rp 61,075,200.00 

Sumber :Data Sekunder (2018) 
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Di bawah ini merupakan hasil pra survei analisis lingkungan pada toko 

Cartenz store yang dilakukan dengan Supervisor yang benar–benar paham dalam 

bidang retail dan memiliki wewenang dalam pengambilan keputusan di toko. Untuk 

membantu mengidentifikasi strategi-strategi alternatif pada Cartenz Store yaitu 

dengan cara menganalisis lingkungan internal dan eksternal sebagai dasar untuk 

menentukan strategi yang tepat pada waktu mendatang,  sebagai berikut : 

Tabel 1.3 Pra Survey 

Analisis Lingkungan Cartenz Store 

Faktor Internal  

No  Kekuatan  No Kelemahan 

1 Lokasi yang strategis dekat 

dengan kampus Universitas 

Diponegoro 

1 Tidak memiliki NeonBox 

sehingga kurang dikenal oleh 

masyarakat 

2 Menjual produk brand yang 

beragam (cozmeed, avtech, 

claw dan sebagainya) 

2 Kurangnya promosi dalam 

menarik minat konsumen 

3 Menerima project / pesanan 

barang jadi dan custom 

3 Persedian produk yang dimiliki 

sedikit 

4 Pelayanan yang baik pada 

konsumen dan disertai edukasi 

dari pemakaian sampai 

perawatan 

4 Ada produk yang belom 

memiliki standarisasi  

 

Faktor Eksternal 

No  Peluang No Ancaman  

1 Minat konsumen terhadap 

produk adventure sebagai trend 

dan fashion dari kalangan-

kalangan pelajar serta orang 

dewasa 

1 Terdapat pesaing yang menjual 

produk outdoor juga disekitar  

toko  

2 Adanya komunitas adventure 

yang loyal dengan produk 

outdoor Cartenz store 

2 Banyaknya penjual produk 

outdoor pada media online 

dengan menjual produk yang 

sama 

Sumber : Data Primer (2018) 
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Setelah mengetahui analisis lingkungan secara internal maupun eksternal 

dari wawancara pada supervisor diharapkan bisa membantu toko Cartenz Store 

dalam penentuan strategi alternatif. Pentingnya strategi alternatif bagi Cartenz Store 

yaitu dapat membantu memberi arah jangka panjang yang akan dituju, membantu 

menyesuaikan pada setiap perubahan yang terjadi, mengidentifikasi keunggulan 

komparatif pada lingkungan yang semakin memiliki resiko tinggi, keikutsertaan 

karyawan dalam perubahan strategi akan dapat memotivasi mereka pada tahap 

pelaksanaannya dan kegiatan pembuatan strategi akan memberi kemampuan lebih 

pada perusahaan dalam mencegah adanya masalah dimasa mendatang. 

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang telah diuraikan diatas 

maka penulis tertarik untuk meneliti tentang Strategi Alternatif Pada Cartenz 

Store di Semarang Bedasarkan Metode SWOT dan QSPM sebagai salah satu 

alat yang tepat yang dapat dipergunakan untuk mengetahui strategi alternantif pada 

Cartenz Store. 

 

2 Rumusan Masalah 

Dari latar belakang di atas maka rumusan masalah penelitian ini adalah : 

Bagaimana strategi alternatif  pada Cartenz store dengan menggunakan metode 

SWOT dan QSPM ? 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

a. Tujuan Penelitian 

Tujuan Penelitian adalah untuk mengetahui strategi alternatif yang 

akan digunakan oleh Cartenz store di Semarang dalam menghadapi 

persaingan di bidang ritail produk outdoor atau adventure bedasarkan 

metode SWOT dan QPSM. 

b. Manfaat Penelitian  

1. Bagi Akademisi 

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan 

tentang bagaimana menganalisis suatu strategi, serta cara merumuskan 

/ merencanakan suatu strategi alternatif di sebuah perusahaaan, dengan 

menggunakan analisis SWOT dan QPSM. Selain itu penelitian 
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diharapkan dapat menjadi masukan penelitian yang sejenis terutama 

untuk menentukan strategi alternatif pada Cartenz store di Semarang. 

2. Bagi Praktisi 

Penelitian ini memberikan masukan untuk Cartenz store di 

Semarang dengan tujuan agar dapat mengetahui apa saja kekuatan, 

kelemahan, serta peluang, dan ancaman yang dimiliki, sehingga dapat 

dirumuskan strategi alternatif agar tetap dapat bersaing dan bertahan di 

dalam persaingan di bidang ritael produk outdoor atau adventure. 

Peneliti juga membantu memberikan  arahan jangka panjang yang  akan 

di tuju dan membantu beradaptasi pada perubahan – perubahan yang 

terjadi serta memberikan strategi yang akan memperkuat kemampuan 

perusahaan untuk mencegah munculnya masalah di masa mendatang  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


