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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian 

Cartenz Store merupakan toko oudoor yang menawarkan produk sesuai 

kebutuhan konsumen seperti tas, jaket, sendal, sepatu dan peralatan gunung. Selain 

menjual peralatan gunung Cartenz Store juga menjual aksesoris dan fashion. Toko 

Cartenz store terletak di jalan Prof Soedarto SH nomor 126, Tembalang, Semarang. 

Cartenz store merupakan salah satu cabang yang dimiliki oleh PT Cartenz Indonesia 

yang bergerak dalam bisang ritael  yang  menjual produk akhir seperti peralatan 

Outdoor, fashion,  dan Safety work yang siap pakai. Cartenz store juga memberikan 

pilihan brand – brand yang berkualitas seperti Avtech, Kalibri, Arei dan Claw, 

selain itu  Cartenz store juga memiliki produk unggulan yaitu Cozmed, produk – 

produk Cozmeed yaitu seperti tas, jaket, baju, dompet, sarung tangan, serta 

peralatan outdoor. Berbagai brand di jual dengan tujuan memberi kesempatan 

dalam mencari produk sesuaikebutuhan bagi konsumen pecinta alam maupun 

konsumen yang suka dengan produk outdoor seperti sandal, tas dan jaket. 

Dalam menjalankan usaha di bidang ritael produk outdoor, Cartenz Store 

tentunya memiliki pesaing yang menjual produk yang sama. Adanya pesaing yang 

sama bergerak dalam bidang ritael, strategi yang dilakukan Cartenz store saat ini 

yaitu membentuk reseller untuk meningkatkan penjualan, tidak hanya itu Cartenz 

Store juga memberikan diskon kepada konsumen ketika melakukan pembelian 

produk lebih dari satu barang, menawarkan project / pesanan barang jadi dan 

custom, menjadi sponsorship kegiatan outdoor serta mengunggulkan pelayanan 

yang baik disertai edukasi yang jarang dilakukan oleh toko – toko lain agar tetap 

bisa menjalankan usahanya ditengah persaingan. 

4.2 Gambaran Umum Responden 

Pada penelitian yang dilakukan kali ini, peneliti mendapatkan data dari 

11 orang responden, yaitu : 1 orang Supervisor dan 10 orang konsumen yang 
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pernah melakukan pembelian produk di toko Cartenz Store minimal sebanyak 

2 kali, sebagai berikut : 

1. Fransiskus Andhika sebagai Supervisor 

Merupakan Supervisor toko yang mempunyai tanggung jawab dan 

wewenang dalam pengambilan keputusan serta berperan dalam penjualan, 

penagmbilan barang, pemasaran produk dan menyeleksi langsung karyawan 

yang melamar kerja. 

2. Konsumen sejumlah 10 orang 

Konsumen di pilih bedasarkan frekuensi pembelian produk di toko 

Cartenz Store minimal sebanyak 2 kali.  

4.2.1 Gambaran responden bedasarkan jenis kelamin dan Umur 

Bedasarkan jenis kelamin, gambaran umum responden adalah sebagai 

berikut : 

Tabel 4.1 

Gambaran Responden Bedasarkan Jenis Kelamin dan Umur 

No 

 

Keterangan Supervisor Konsumen  

F  F  

1 Jenis Kelamin 

 Laki - laki 1 8 

 Perempuan  - 2 

2 Usia  

 20 – 30 tahun 1 10 

 30 – 40 tahun - - 

Sumber : Data Primer (2019) 

 

Dari data tabel 4.1 diketahui bahwa Supervisor toko Cartenz Store berjenis 

kelamin laki – laki dengan usia 20 – 30 tahun. Selanjutnya dari 10 

konsumen, 8 orang berjenis kelamin laki – laki dan 2 orang berjenis 

perempuan dengan rentang usia 20 – 30 tahun. 
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4.2.2 Gambaran Umum Responden konsumen Bedasarkan Frekuensi 

membeli  

Bedasarkan frekuensi membeli, gambaran umum konsumen adalah 

sebagai berikut : 

Tabel 4.2 

Gambaran Umum Responden Konsumen Bedasarkan Frekuensi membeli 

No Keterangan Jumlah 

1 2 kali pembelian 7 

2 3 kali pembelian 2 

3 4 kali pembelian 1 

 Jumlah  10 

      Sumber : Data Primer (2019) 

 

Dari tiga kategori frekuensi membeli, konsumen yang sudah pernah 

melakukan pembelian sebanyak 2 kali berjumlah 7 orang, 3 kali pembelian 

sebanyak 3 kali berjumlah 2 orang  dan 4 kali pembelian berjumlah 1 orang. 

 

4.2.3 Pesaing Cartenz Store 

Pesaing Cartenz Store ada empat toko 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 

Cartenz Store. Pesaing-pesaing ini memiliki kekuatan dan kelemahannya masing-

masing yang didapatkan dari hasil wawancara dengan pelanggan yang pernah 

melakukan pembelian produk pada pesaing Cartenz Store tersebut. Kekuatan dan 

kelemahan pesaing Cartenz Store adalah sebagai berikut: 

 

 



38 
 

Tabel 4.3 

Kekuatan dan Kelemahan Pesaing Cartenz Store 

Pesaing Kekuatan Kelemahan 

Rei Adventure 1. Memiliki brand dengan 

kualitas bagus (REI) 

2. Pengelolaan SDM bagus 

(sesuai SOP) 

3. Memiliki Neon box 

1. Hanya menjual 

1 brand (Rei) 

2. Program 

penjualan 

minim (hanya 

pada diskon) 

Katara Shop 1. Menjual produk lengkap 

2. Merentalkan peralatan 

outdoor 

1. Pengelolaan 

SDM kurang 

(tidak ada 

seragam, 

pelayan kurang 

maksimal, tidak 

ada greeting) 

2. Perawatan 

produk minim 

(banyak produk 

berdebu) 

3. Tidak memiliki 

neon box 

Montana 1. Tempat stretegis (parkir 

luas dan dekat dengan jalan 

raya) 

2. Menjual berbagai macam 

brand (lengkap) 

1. Pengelolaan 

SDM lemah 

2. Penataan 

produk di 

display kurang 

menarik 

3. Perawatan 

produk minim 
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Pesaing Kekuatan Kelemahan 

Eiger 1. Memiliki brand dengan 

kualitas terjamin 

2. Pengelolaan SDM bagus 

(sesuai SOP) 

3. Kerapian display pada toko 

bagus 

1. Tidak menjual 

berbagai brand 

2. Harga yang 

ditawarkan 

mahal 

3. Jarang ada 

program 

penjualan 

 

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Rei Adventure memiliki 

kekuatan yaitu brand yang kuat dan bagus, pengelolaan SDM yang bagus karena 

adanya SOP dari pusat serta memiliki neon box sebagai sarana promosi. Kelemahan 

Rei Adventure adalah hanya menjual brand REI saja dan program penjualan yang 

minim. Untuk Katara Shop, diketahui bahwa Katara Ship menjual produk peralatan 

yang lengkap serta memiliki persewaaan peralatan outdoor. Katara Ship memiliki 

kelemahan kurangnya pengelolaan SDM yang dapat diindikasikan dari kurangnya 

pelayananan, tidak ada salam dan senyum serta seragam tidak lengkap, selain itu 

banyak produk yang berdebu yang mengindikasikan kurangnya perawatan produk 

dan belum ada neon box. 

Montana sebagai pesaing Cartenz Shop memiliki kekuatan yaitu tempatnya 

yang strategis yaitu memiliki parkiran yang luas dan dekat dengan jalan raya, selain 

itu Cartenz Shop menjual berbagai macam brand yang lengkap. Kelemahan dari 

Montana adalah pengelolaan SDM yang lemah, kemudian penataan produk di 

display yang kurang menarik serta perawatan produk yang tidak terlalu 

diperhatikan. Eiger memiliki kekuatan yaitu brand dengan kualitas terjamin, 

pengelolaan SDM yang baik karena sesuai dengan SOP yang ada serta adanya 

kreapian display pada toko. Namun kelemahan dari Eiger adalah hanya menjual 

satu jenis brand Eiger saja, harga yang ditawarkan mahal serta jarang ada program 

penjualan. 
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4.3 Variabel SWOT 

 Variable SWOT digunakan untuk melihat apa saja kekuatan, kelemahan, 

peluang dan ancaman yang dimiliki dan yang di hadapi oleh toko Cartenz Store. 

Untuk mengetahui hasil variable SWOT yang di miliki dan yang di hadapi toko 

cartenz store yaitu dengan cara melakukan wawancara kepada Supervisor toko 

yaitu Fransiskus andhika. Selain melakukan wawancara dengan supervisor toko, 

peneliti harus mengonfirmasi jawaban supervisor dengan memberikan kuesioner 

pernyataan supervisor kepada responden. Setelah melakukan hal tersebut peneliti 

mendapatkan hasil variable SWOT yang dimiliki dan di hadapi oleh toko Cartenz 

Store, yaitu : 

 

1. Kekuatan (Strength) 

 Berikut merupakan hasil tanggapan responden Supervisor dan konsumen 

pada variable Kekuatan yang dimiliki oleh toko Cartenz Store. Total dari jumlah 

responden untuk supervisor dan konsumen adalah 11 orang dan hasil  jumlah skor 

di atas 32 menunjukan bahwa responden setuju dengan pernyataan tersebut, 

sedangkan jumlah skor di bawah 32 menunjukan bahwa responden tidak setuju 

dengan pernyataan tersebut. 
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Tabel 4.4 

Tanggapan Responden Supervisor dan Konsumen Terhadap Kekuatan Toko 

Cartenz Store 

N

o 
Pernyataan 

Jawaban  

jumla

h Skor 

Katagor

i 

SS S N TS STS 

Skor 5 Skor 4 Skor 3 Skor 2 Skor 1 

F S F S F S F S F S 

1 

Lokasi yang strategis 

dekat dengan kampus 

Undip 

2 10 7 28 2 6 0 0 0 0 34 Setuju 

2 
Menjual  brand yang 

beragam  
5 25 6 24 0 0 0 0 0 0 49 Setuju 

3 

Menerima project / 

pesanan barang jadi 

dan custom 

0 0 7 28 4 12 0 0 0 0 40 Setuju 

4 

Pelayanan yang baik 

kepada konsumen dan 

sertai edukasi dari 

prmakaian sampai 

perawatan 

0 0 7 28 4 12 0 0 0 0 40 Setuju 

Sumber : Data Primer (2019) 

1. Lokasi yang strategis dekat dengan kampus Undip 

Toko Cartenz Store memilih lokasi dekat dengan kampus Undip 

karena Undip memiliki mahasiswa yang berjumlah banyak yang 

potensial menjadi konsumen dari Cartenz Store, selain itu adanya 

himpunan mahasiswa pecinta alam yang sering melakukan aktivitas 

outdoor cukup banyak. Himpunan mahasiswa pecinta alam (Mapala) 

ini berasal dari kampus Universitas Diponegoro, Polines dan 

Universitas Pandanaran. Adanya komunitas himpunan mahasiswa 

pecinta alam membuat kebutuhan peralatan-peralatan untuk 

keperluan aktivitas outdoor dapat dipenuhi oleh Cartenz Store. 

Lokasi Cartenz Store yang strategis karena Cartenz Store berada di 

tepi jalan raya sehingga mudah dijangkau oleh konsumen. Maka hasil 

dari tanggapan Supervisor dan Konsumen Toko Cartenz Store 

Menyatakan setuju dengan jumlah skor 34 dari tabel 4.3 variabel 

kekuatan 
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2. Menjual brand yang beragam 

Cartenz Store menjual berbagai brand seperti Avtech, Kalibri, Claw, 

alpine, Cozmeed dan Arei. Dengan adanya berbagai pilihan produk 

dengan berbagai merek pada Cartenz Store, maka diharapkan hal ini 

mampu menarik konsumen yang memiliki kebutuhan beragam. 

Cartenz Store mengharapkan konsumen merasa bahwa Cartenz Store 

merupakan toko yang menjual alat perlengkapan outdoor yang 

lengkap seerta memiliki persediaan yang memadai sehingga dapat 

memenuhi kebutuhan konsumen yang dicarinya. Maka hasil dari 

tanggapan Supervisor dan Konsumen Toko Cartenz Store 

Menyatakan setuju dengan jumlah skor 49 dari tabel 4.3 Variabel 

Kekuatan 

3. Menerima project barang jadi dan custom 

Selain menawarkan barang buatan pabrik, Cartenz store juga 

menawarkan pembuatan produk project barang jadi dan custom untuk 

konsumen yang suka dengan produk outdoor namun ingin memiliki 

produk sesuia keinginannya. Sebagai contohnya adalah seorang 

konsumen menginginkan memiliki sepatu merk Claw yang memiliki 

gambar wajah di atas sepatunya. Cartenz Store mampu melakukan 

pengerjaan projek dengan metode custome tersebut sehingga mampu 

memenuhi kebutuhan pasar. Selain itu Cartenz Store juga menerima 

pesanan custom tas seminar, tas kantor, tas ransel, jakrt, T-Shirt, 

goodie bag dan merchandise lainnya.  Maka hasil dari tanggapan 

Supervisor dan Konsumen Toko Cartenz Store Menyatakan setuju 

dengan jumlah skor 40 dari tabel 4.3 Variabel Kekuatan 

4. Pelayanan baik disertai edukasi pemakaian sampai perawatan 

Cartenz Store memberikan pengarahan kepada konsumen yang 

melakukan pembelian peralatan outdoor yaitu dengan cara 

memberikan tata urutan standar manual pemasangan tas, alat 

pemanjat tebing, alat professional, cara melakukan pemasangan 

produk dengan baik dan peralatan seperti apa saja yang penting untuk 
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digunakan sehingga membuat calon konsumen menjadi lebih tertarik 

untuk melakukan poembelian sebab peralatan. Pelayanan yang baik 

dapat dilihat dari sikap karyawan toko yang mengutamakan Salam, 

Sapa dan Senyum bagi pelanggannya dan tidak berkeberatan dalam 

menangani serta menyelesaikan keluhan dari pelanggan Cartenz 

Store. 

 

2. Kelemahan (Weaknesses) 

Tabel 4.5 

Tanggapan Responden Supervisor dan Konsumen Terhadap Kelemahan 

Toko Cartenz Store 

No Pernyataan 

Jawaban  

jumla

h Skor 

Katagor

i 

SS S N TS STS 

Skor 5 Skor 4 Skor 3 Skor 2 Skor 1 

F S F S F S F S F S 

1 

Tidak memiliki 

Neonbox sehingga 

kurang dikenal oleh 

masyarakat  

2 10 7 28 2 6 0 0 0 0 44 Setuju 

2 

Kurang nya promosi 

dalam menjaring 

konsumen 

0 0 7 28 4 12 0 0 0 0 40 Setuju 

3 

Persedian produk 

yang dimiliki sedikit 

menjadikan 

penjualan tidak 

optimal 

2 10 9 36 0 0 0 0 0 0 46 Setuju 

4 

Ada produk yang 

belom memiliki 

standarisasi  

1 5 3 12 7 21 0 0 0 0 38 Setuju  

Sumber : Data Primer (2019) 

 

1. Tidak memiliki Neonbox 

Cartenz store tidak memiliki neonbox sehingga banyak konsumen 

potensial yang tidak mengetahui keberadaan Cartenz Store dan 
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konsumen yang mengetahui bahwa ada toko di situ pun tidak 

mengetahui mengenai barang-barang yang dijual oleh toko Cartenz 

Store karena tidak ada keterangan di luar dari Cartenz Store 

mengenai produk yang didisplaynya. Hal ini menjadi suatu 

kelemahan bagi Cartenz Store yang tidak memiliki neonbox 

sehingga kurang dikenal oleh konsumen. Maka hasil dari tanggapan 

Supervisor dan Konsumen Toko Cartenz Store menyatakan setuju 

dengan jumlah skor 44 dari tabel 4.4 Variabel Kelemahan  

2. Kurangnya promosi dalam menjaring konsumen 

Promosi yang dilakukan oleh Cartenz Store masih bersifat 

konvensional dimana Cartenz Store hanya melakukan promosi 

sesuai dari apa yang sudah ditentukan oleh PT Cartenz Indonesia 

dengan cara memberikan diskon kepada setiap konsumen. Namun 

permasalahannya adalah toko lain yang menjual produk yang sejenis 

juga menjalankan promosi dengan tipe yang sama sehingga tidak 

ada perbedaan yang menarik antara Cartenz Store dengan toko 

peralatan outdoor lainnya. Cartenz Store juga belum melakukan 

pemasaran secara online karena kurangnya sumber daya, baik 

sumber daya manusia yang handal yang dapat membantu penjualan 

online, serta kurangnya dana yang akan digunakan untuk realisasi 

strategi pemasaran online tersebut. Maka hasil dari tanggapan 

Supervisor dan Konsumen Toko Cartenz Store Menyatakan setuju 

dengan jumlah skor 40 dari tabel 4.4 Variabel Kelemahan  

3. Persedian produk yang dimiliki sedikit 

Cartenz Store hanya menyediakan stock yang terbatas untuk setiap 

item produk yang dijual di Cartenz Store. Hal ini karena strategi dari 

PT. Cartenz Indonesia yang menjadi principal adalah dengan 

menawarkan varian produk dengan berbagai brand membuat 

konsumen memiliki banyak pilihan produk outdoor. Namun dalam 

kenyataannya, banyak konsumen mengeluhkan seringnya model 

yang diinginkan oleh konsumen sering out of stock. Hal ini membuat 
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konsumen menjadi malas berbelanja pada Cartenz Store. Maka hasil 

dari tanggapan Supervisor dan Konsumen Toko Cartenz Store 

Menyatakan setuju dengan jumlah skor 46 dari tabel 4. 4.4 Variabel 

Kelemahan  

4. Ada produk yang belum memiliki standarisasi 

Produk yang ada di toko cartenz store merupakan produk dari 

distributor / supplyer, dari produk – produk tersebut ada produk yang 

belum memiliki standarisasi. Produk ini adalah sepatu gunung merk 

Arei yang belum memiliki standar SNI. Produk-produk tersebut 

memang dijual dengan harga yang lebih murah dibandingkan 

pesaing, dan digunakan untuk menarik pembeli yang menginginkan 

produk outdoor yang harganya terjangkau dan memiliki kualitas 

bagus, namun tidak memerlukan adanya sertifikasi atau label SNI. 

Maka hasil dari tanggapan Supervisor dan Konsumen Toko Cartenz 

Store Menyatakan setuju dengan jumlah skor 38 dari tabel 4.4 

Variabel Kelemahan 

 

3. Peluang  (opportunity) 

Tabel 4.6 

Tanggapan Responden Supervisor dan Konsumen Terhadap Peluang Toko 

Cartenz Store 

No Pernyataan 

Jawaban  

Jumlah 

Skor 
Katagori 

SS S N TS STS 

Skor 5 Skor 4 Skor 3 Skor 2 Skor 1 

F S F S F S F S F S 

1 

Minat konsumen terhadap 

produk adventure sebagai 

trend dan fashion dari 

berbagai kalangan pelajar 

dan orang dewasa 

2 10 8 32 1 3 0 0 0 0 45 Setuju 

2 

Adanya komunitas 

adventure yang loyal 

dengan produk outdoor 

Cartenz store 

3 15 6 24 2 6 0 0 0 0 45 Setuju 

Sumber : Data Primer (2019) 
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1. Minat konsumen terhadap produk outdoor sebagai trend dan 

fashion 

Saat ini semakin banyak komunitas pecinta kegiatan outdoor, yang 

tidak terbatas pada kalangan mahasiswa pecinta alam (Mapala) saja. 

Komunitas pecinta kegiatan outdoor lainnya antara lain adalah 

Komunitas Pendaki Gunung (KPG) Regional Semarang dan 

Komunitas Bolang Baling Semarang, yang rutin melakukan 

kegiatan pendakian setiap minggu. Komunitas-komunitas tersebut 

merupakan pasar potensial bagi Cartenz Store untuk memasarkan 

produknya seperti sepatu gunung, ransel, sandal gunung, jaket, topi 

dan peralatan lainnya. Selain komunitas pecinta alam, terdapat pula 

jenis konsumen yang menyukai produk outdoor untuk dikenakan 

dalam kehidupan sehari-hari, misalnya adalah penggunaan sandal 

gunung saat ini sudah umum untuk digunakan saat kuliah maupun 

ketika pergi dengan teman, produk lainnya adalah penggunaan jaket 

yang biasanya digunakan untuk pendakian gunung, akan digunakan 

oleh konsumen sebagai fashion. Maka hasil dari tanggapan 

Supervisor dan Konsumen Toko Cartenz Store Menyatakan setuju 

dengan jumlah skor 45 dari tabel 4.5 Variabel Peluang 

2. Adanya  komunitas pendaki gunung yang loyal terhadap 

produk outdoor Cartenz Store 

Kecocokan dalam penggunaan suatu produk outdoor oleh komunitas 

pendaki gunung akan membuat komunitas tersebut loyal kepada 

produk outdoor tersebut. Alasannya adalah pendakian gunung 

berkaitan dengan risiko atau bahaya konstan yang terus dihadapi, 

adanya produk-produk yang mampu mengurangi risiko tersebut, 

misalnya jaket untuk menahan rasa dingin, ransel yang lebih ringan, 

peralatan keselamatan lainnya dan sandal gunung anti slip yang 

sudah sesuai dengan kondisi gunung akan membuat komunitas 

pecinta gunung tidak mau berpindah ke merk lainnya. Komunitas 
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pecinta gunung yang loyal pada Cartenz Store adalah Mahepala 

Unika, KPG Semarang dan Komunitas Bolang Baling. Maka hasil 

dari tanggapan Supervisor dan Konsumen Toko Cartenz Store 

Menyatakan setuju dengan jumlah skor 45 dari tabel 4.5 Variabel 

Peluang. 

 

4. Ancaman (Threats) 

 

Tabel 4.7 

Tanggapan Responden Supervisor dan Konsumen Terhadap 

Ancaman Toko Cartenz Store 

No Pernyataan 

Jawaban  

Jumlah 

Skor 
Katagori 

SS S N TS STS 

Skor 5 Skor 4 Skor 3 Skor 2 Skor 1 

F S F S F S F S F S 

1 

Terdapat pesaing yang 

menjual produk outdoor / 

adventure disekitar toko 

0 0 9 36 2 6 0 0 0 0 42 Setuju 

2 

Banyaknya penjual 

produk outdoor dimedia 

online dengan menjual 

barang yang sama 

2 10 9 36 0 0 0 0 0 0 46 Setuju 

Sumber : Data Primer (2019) 

 

1. Terdapat pesaing yang menjual produk outdoor disekitar toko 

Banyaknya pesaing di daerah Tembalang yang menawarkan produk 

outdoor dengan harga yang lebih murah yaitu antara lain adalah 

Katara Shop, Rei Adventure Shop dan Montana Shop. Toko-toko ini 

mampu menjual produk outdoor tanpa merk dengan harga yang 

lebih murah dibandingkan Cartenz Store yang hanya menjual 

branded outdoor product. Hal ini menjadi ancaman bagi toko cartenz 

store karena masyarakat terkadang lebih memilih produk dengan 
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harga yang murah walau kadang kualitas produk tidak sebanding 

dengan harga tersebut. Maka hasil dari tanggapan Supervisor dan 

Konsumen Toko Cartenz Store Menyatakan setuju dengan jumlah 

skor 42 dari tabel 4.6 Variabel Ancaman. 

2. Banyak yang menjual produk outdoor di media online dengan 

kategori produk yang sama 

Banyaknya usaha di media online yang bermunculan, tidak bisa di 

pungkiri bahwa media online menjadi kekuatan bagi setiap orang 

yang ingin memulai usaha karena hampir semua orang di dunia 

memiliki fasilitas untuk mengakses ke media sosial. Adanya usaha 

retail di media online yaitu menjual peralatan outdoor yang 

menawarkan kepada kosnsumen dengan produk yang berkualitas 

seperti pada Lazada, Blibli, Bukalapak, Tokopedia, membuat 

Cartenz store harus berfikir kreatif dan inovatif dalam menyiapkan 

berbagai produk karena saat ini terjadi pergeseran pola pikir dimana 

konsumen menyukai pembelian online untuk memenuhi 

kebutuhannya.. Maka hasil dari tanggapan Supervisor dan 

Konsumen Toko Cartenz Store Menyatakan setuju dengan jumlah 

skor 46 dari tabel 4.6 Variabel Ancaman  

 

4.3.1 Matriks IFE (Internal Factor Evaluation) 

 Berikut adalah hasil perhitungan matriks IFE yang datanya di peroleh dari 

pendapat Supervisor toko Cartenz Store. Dalam matriks IFE pemberian bobot 

dan peringkat ditentukan oleh pihak internal toko Cartenz Store, yaitu oleh 

Fransiskus Andika sebagai Supervisor yang memiliki peran penting ditoko, 

sebagai berikut : 
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Tabel 4.8 

Penghitungan terhadap Nilai Bobot dan Rating IFE 

KEKUATAN BOBOT PERINGKAT BOBOT x 

PERINGKAT 

1 Lokasi yang strategis dekat dengan kampus 

Undip 

0,15 3 0,45 

2 Menjual brand yang beragam  0,20 4 0,80 

3 Menerima project / pesanan barang jadi dan 

custom 

0,13 3 0,39 

4 Pelayanan yang baik kepada konsumen dan 

disertai edukasi dari prmakaian sampai 

perawatan 

0,12 3 0,36 

             KELEMAHAN  

1 Tidak memiliki Neonbox 0,08 2 0,16 

2 Kurang nya promosi  0,10 3 0,30 

3 persedian produk yang dimiliki sedikit 0,12 2 0,24 

4 Ada produk yang belum memilki 

standarisasi 

0,10 2 0,20 

TOTAL 1,0  2,90 

Sumber : Data Primer (2019) 

 

 

          Bobot merupakan tingkat kepentingan relative dari suatu variable terhadap 

kesuksesan sebuah perusahaan dan peringkat yaitu ukuran efektivitas perusahaan 

pada saat ini. Pada tabel 4.7 matriks IFE diketahui bahwa dari 100% total bobot IFE 

menurut supervisor, terdapat keunggulan kekuatan utama dengan di beri bobot 20% 

yaitu menjual brand yang beragam, bobot 15% lokasi yang strategis dekat dengan 

kampus Undip, bobot 13% menerima project pesanan barang jadi dan custom, dan 

bobot 12% pelayanan yang baik disertai edukasi mulai dari pemakaian sampai 

perawatan. Sedangkan untuk kelemahan terdapat pada persediaan produk yang 

dimiliki sedikit di beri bobot 12%, kurangnya promosi bobot 10%, ada beberapa 

produk yang belum memiliki standarisasi juga di beri bobot 10% dan tidak memiliki 
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neonbox bobot 8%. Untuk pemeberian bobot yaitu bedasarkan pada variable mana 

yang lebih penting sampai yang tidak penting menurut supervisor toko Cartenz 

Store. Variabel yang memiliki pengaruh besar dalam kondisi toko adalah menjual 

brand yang beragam dan lokasi yang strategis dekat dengan kampus Undip. Ada 

juga variabel yang dapat memberi pengaruh kesuksesan pada toko yaitu menerima 

project pesanan barang jadi maupun custom dan pelayanan yang baik disertai 

edukasi mulai dari pemakaian sampai perawatan. Sedangkan tidak memiliki 

neonbox merupakan variabel yang tidak berpengaruh besar terhadap toko cartenz 

store. 

Dari tabel 4.7 matrik IFE ditemukan beberapa strategi toko yang berhasil untuk saat 

ini. Strategi yang paling unggul adalah menjual brand yang beragam (ranting = 4) 

setelah itu di dukung dengan strategi yang lain yaitu lokasi yang strategis, 

penerimaan project barang jadi dan custom yang memiliki peringkat yang sama 

(ranting = 3). Dengan ranting yang tinggi ini, strategi toko Cartenz store yang telah 

di jalankan dapat dipertahankan dengan baik. Strategi yang perlu adanya perubahan 

karena belum berhasil adalah tidak memiliki neonbox, persediaan produk sedikit da 

nada beberapa produk yang belum memiliki standarisasi (ranting = 2) dan 

kurangnya promosi (ranting = 3). Strategi yang belum berhasil dapat diperbaiki agar 

toko cartenz dapat menjalakan usaha dan mampu bersaing. 

 

4.3.2 Matriks EFE (External Factor Evaluation) 

  Berikut adalah hasil perhitungan matriks EFE yang datanya di 

peroleh dari pendapat Supervisor toko Cartenz Store. Dalam matriks EFE 

pemberian bobot dan peringkat ditentukan oleh pihak internal toko Cartenz 

Store, yaitu oleh Fransiskus Andika sebagai Supervisor yang memiliki peran 

penting ditoko, sebagai berikut : 
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Tabel 4.9 

Penghitungan terhadap Nilai Bobot dan Rating EFE 

PELUANG BOBOT PERINGKAT BOBOT x 

PERINGKAT 

1 Minat konsumen terhadap produk adventure 

sebagai trend dan fashion dari berbagai 

kalangan pelajar dan orang dewasa 

0,24 3 0,72 

2 Adanya komunitas adventure yang loyal 

dengan produk outdoor Cartenz store 

0,30 3 0,90 

                              ANCAMAN  

1 Terdapat pesaing yang menjual produk 

outdoor / adventure diseketar toko 

0,20 3 0,60 

2 Banyaknya penjual produk outdoor dimedia 

online dengan menjual kategori produk 

yang sama 

0,26 2 0,32 

TOTAL 1,0  2,54 

Sumber : Data Primer (2019) 

 

Bobot merupakan tingkat kepentingan relative dari suatu variable terhadap 

kesuksesan sebuah perusahaan dan peringkat yaitu ukuran efektivitas perusahaan 

pada saat ini. Pada tabel 4.8 matriks EFE diketahui bahwa dari 100% total bobot 

EFE menurut supervisor, terdapat peluang utama dengan  diberi bobot 30% yaitu 

adanya komunitas adventure yang loyal dengan produk outdoor Cartenz store, lalu 

berikutnya dengan bobot 24% adalah terdpat minat konsumen terhadap produk 

adventure sebagai trend dan fashion dari berbagai kalangan pelajar dan orang 

dewasa. Sedangkan untuk ancaman terdapat pada banyaknya penjual produk 

outdoor dimedia online dengan menjual kategori produk yang sama diberi bobot 

26% dan terdapat pesaing yang menjual produk outdoor disekitar toko bobot 20%. 

Untuk pemeberian bobot yaitu bedasarkan pada variable mana yang lebih penting 

sampai yang tidak penting menurut supervisor toko Cartenz Store. Variabel yang 

berpengaruh baik pada toko dalam  waktu kedepan adalah adanya komunitas 

adventure yang loyal dengan produk outdoor Cartenz store lalu ada juga variabel 
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yang cukup memiliki pengaruh baik bagi toko yaitu adanya minat konsumen 

terhadap produk adventure sebagai trend dan fashion dari berbagai kalangan pelajar 

dan orang dewasa. Sedangkan terdapat pesaing yang menjual produk outdoor / 

adventure diseketar toko merupakan variabel yang tidak terlalu berpengaruh besar 

bagi toko Cartenz store  

 Dari hasil susunan rangkaian  skor pada faktor – faktor internal dan eksternal 

di atas sebagai berikut : 

a. Matriks IFE (Internal Factor Evaluation) = 2,90 

b. Matriks EFE (External Factor Evaluation) = 2,54 

 

4.3.3 Matrik IE ( Internal – Eksternal ) 

 Matrik IE ( Internal – Eksternal ) merupakan gambaran yang menunjukan 

hasil perhitungan dari skor matrik IFE dan EFE. Pada perhitungan tersebut di 

dapat skor matrik IFE yaitu 2,90 dan skor matrik EFE yaitu 2,54. Hasil tersebut di 

tempatkan dalam sel matrik IE sebagai berikut : 
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The IFE Total Wight Scores 

 

 

4,0 

Strong 

(3 – 4) 

3,0 

Average 

(2 – 2,99) 

2,0 

Low 

(1 – 1,99) 

1,0 

High  

(3 – 4) 

3,0 

 

I 

 

 

II 

 

III 

Medium  

(2 – 2,99) 

2,0 

IV V VI 

Low  

(1 – 1,99) 

1,0 

VII VIII IX 

 

Gambar 4.1 

Diagram Matriks Internal – Eksternal Hasil Penelitian 

 

            Pada gambar 4.1. Matriks IE menunjukan bahwa posisi Toko Cartenz Store 

berada pada sel V. Pada posisi tersebut Toko Cartenz store dapat di kelola dengan 

strategi menjaga dan mempertahankan ( hold and maintain ), dimana strategi ini 

mengutamakan pada memperdalam pasar sasaran dari produk Cartenz Store untuk 

menjaga loyalitas dari konsumen setia dan perlunya variasi produk dengan 

menyediakan produk yang belum ada di cartenz store seperti model sandal, jaket, 

tas dan topi yang sesuai trend untuk memberikan tambahan pilihan bagi pelanggan. 

Strategi yang digunakan pada strategi hold and maintain ini adalah penetrasi pasar 

dan pengembangan produk. 

           Strategi penetrasi pasar (market penetration) dilakukan dengan 

meningkatkan promosi dan penentuan kembali harga jual. Peningkatan promosi 

dilakukan  melalui kegiatan promosi dengan membuat iklan di media sosial seperti 
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instagram, facebook dan media lainnya atau melalui selebaran – selebaran, serta 

menentukan harga yang kompetitif dibandingkan dengan pesaing yang ada. 

           Pengembangan produk (product development) dilakukan dengan cara 

bekerja sama dengan merk-merk produk aktivitas outdoor lainnya seperti Gregory, 

Consina, North Face dan Osprey untuk dapat menjadi distributor produk-produk 

tersebut. Adanya variasi produk baru akan menarik perhatian konsumen, terutama 

komunitas pecinta alam yang mengetahui kualitas produk dan berani untuk 

membeli dengan harga yang premium. 

4.3.4 Analisis SWOT 

Untuk membuat matriks SWOT peneliti melakukan perumusan strategi dengan 

cara menggabungkan antara faktor internal dan faktor eksternal, sehingga dalam 

mengnalisis matriks SWOT mendapatkan strategi SO (Kekuatan – Peluang), WO 

(Kelemahan – Peluang), ST (Kekuatan – Ancaman) dan WT (Kelemahan – 

Ancaman). 

Berikut analisis matriks SWOT toko Cartenz : 
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Tabel 4.10 

Matriks SWOT 

Sumber : Data Primer (2019) 

 

Berdasarkan matriks IE dan SWOT, strategi yang dirumuskan oleh peneliti yaitu : 

A. Pengembangan produk 

1. Menambah persediaan produk  dengan berbagai variasi(model dan 

jenis) (W3,O1,O2)  

 

 

 

ANALISIS  

SWOT 

STRENGTH  

1. Lokasi strategis 

2. Menjual brand  beragam 

3. Menerima project / pesanan 

barang jadi dan custom 

4. Pelayanan yang baik di sertai 

edukasi cara pemakaian dan 

perawatan  

WEAKNESS 

1. Tidak memiliki neonbox 

2. Kurangnya promosi 

3. persediaan produk yang 

dimiliki sedikit 

4. ada produk yang belum 

memiliki standarisasi 

OPPORTUNITY 

 

1. Minat konsumen terhadap 

produk outdoor sebagai 

trend dan fashion 

2. Adanya komunitas 

adventure yang loyal pada 

produk outdoor Cartenz 

store 

 

STRATEGI SO 

 

1. Kontrak kerjasama ekslusif 

dengan komunitas adventure 

(pendaki gunung) untuk 

menjadi supplier tetap dalam 

project barang jadi dan custom  

komunitas adventure tersebut 

(S2,S3,S4,O1,O2) 

STRATEGI WO 

1.Membuat progam bulanan  

event promosi yang berbeda-

beda sebagai contohnya adalah 

pada bulan Januari merk 

Alpine yang diberikan harga 

promo, dan di bulan Februari 

merk Avtech yang diberikan 

harga promosi 

(W1,W2,O1,O2) 

2.Menambah persediaan 

produk  outdoor dengan 

berbagai variasi(model dan 

jenis) (W3,O1,O2)  

THREAT 

1. Terdapat pesaing di 

sekitar toko 

2. Banyaknya pejual produk 

outdoor di media online  

STRATEGI ST 

1. Memanfaatkan media sosial 

(onlineshop) dengan 

menerapkan sistem pre-order 

serta memberikan potongan 

harga pada pembelian jumlah 

produk tertentu(S2,S3,T1,T2) 

2. Meningkatkan kualitas 

pelayanan  dengan 

memberikan pelatihan produk 

knowledge kepada karyawan 

(S2,S3,S4,T1,T2) 

STRATEGI WT 

1. Menambah jumlah 

persediaan hanya pada 

produk outdoor yang sudah 

terbukti memiliki 

standarisasi (W3, 

W4,T1,T2) 
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Untuk pengembangan produk yang belum ada saat ini, Cartenz store 

dapat menambah persediaan produk dengan berbagai variasi yang juga 

degemari oleh konsumen mulai dari jenis dan model produk seperti 

warna, bentuk dan bahan dari produk outdoor. Hal ini dapat menajdi 

peluang yang cukup besar bagi Cartenz store dalam keberlangsungan 

usaha sehingga kedepan semakin banyak pelanggan yang tertarik 

dengan tersedianya produk outdoor dengan berbagai variasi  

2. Menambah jumlah persediaan hanya pada produk outdoor yang sudah 

terbukti memiliki standarisasi (W4,T1,T2) 

Dengan menyediakan produk – produk yang sudah terbukti memiliki 

standar nasional seperti brand yang go internasional, akan menjamin 

keamanan bagi konsumen karena produk tersebut telah teruji mutu dan 

kualitasnya. hal ini bertujuan untuk mempertahankan minat konsumen 

terhadap produk outdoor yang dimiliki oleh Cartenz store. Persediaan 

yang akan ditambah hanya pada produk-produk yang sudah terbukti 

dan memiliki standar SNI sehingga diperoleh citra bahwa Cartenz 

Store hanya menjual produk yang berkualitas saja. 

3. Meningkatkan kualitas pelayanan  dengan memberikan pelatihan 

produk knowledge kepada karyawan (S2,S3,S4,O1,O2) 

Adanya pesaing yang bergerak pada bidang yang sama yaitu retail, 

maka karyawan memiliki peran yang penting dalam sebuah usaha, 

pelatihan produk knowledge bertujuan untuk memberikan pemahaman 

kepada seluruh karaywan dari semua bagian terkait dengan produk – 

produk yang ada di toko Cartenz store. Tidak sekedar pengenalan 

produk, namun juga akan diajarkan tentang bagaimana cara 

mengaplikasikan produk sehingga setiap orang bisa paham tentang 

cara penggunaannya. Dari pelatihan produk knowledge diharapkan 

karyawan mampu mengaplikasikan dengan memberikan pelayanan 

mulai dari pemakaian dan perawatatan produk yang ada di toko 

Cartenz store kepada konsumen agar dapat tertarik dan dapat 

meningkatkan penjualan. 
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B. Penetrasi pasar 

1. Kontrak kerjasama ekslusif dengan komunitas adventure (pendaki 

gunung) untuk menjadi supplier tetap dalam project barang jadi dan 

custom  komunitas adventure tersebut (S2,S3,O2) 

Kesadaran akan pentingnya menjalin sebuah relasi kepada pelanggan 

menjadi salah satu faktor yang harus diperhatikan dalam usaha. Hal ini 

bertujuan untuk menyalurkan inspirasi konsumen pada setiap  produk 

outdoor sesuai keinginan dan kebutuhan pelanggan. Cartenz Store 

dapat membuat MOU dan kontrak kerjasama dengan komunitas-

komunitas pendaki gunung seperti KPG Semarang atau Komunitas 

Bolang Baling Semarang untuk menjadi satu-satunya supplier yang 

menangani penyediaan produk custom maupun produk yang sifatnya 

di gemari oleh komunitas-komunitas tersebut. Keuntungan yang 

didapatkan oleh Cartenz Store adalah menjamin permintaan produk 

outdoor terutama custom sementara bagi anggota komunitas pendaki 

gunung, tidak perlu kesulitan lagi mencari supplier untuk produk 

customnya. 

2. Membuat progam bulanan  event promosi  (W1,W2,O1,O2) 

Pentingnya promosi bagi sebuah usaha dalam mempertahakan agar 

tetap berjalan dan mampu bersaing, maka dengan membuat progam 

bulanan event promosi yang berbeda-beda sebagai contohnya adalah 

pada bulan Januari merk Alpine yang diberikan harga promo, dan di 

bulan Februari merk Avtech yang diberikan harga promo serta 

menawarkan kartu member pembelian pada konsumen untuk 

mendapatkan harga produk yang berbeda dengan yang tidak memiliki 

kartu member pembelian. Sehingga di harapkan dapat menunjang 

minat konsumen dan menambah loyalitas konsumen terhadap produk 

Cartenz store. 

3. Memanfaatkan media sosial (onlineshop) dengan menerapkan sistem 

pre-order serta memberikan potongan harga pada pembelian jumlah 

produk tertentu(S2,S3,T1,T2) 
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Berjalannya perkembangan jaman, penggunaan media sosial seperti 

facebook, intstagram, buka lapak akan mempermudah komunikasi 

yang lebih efisien kepada konsumen tanpa batasan jarak dan waktu. 

Media sosial akan memudahkan pemasaran produk ke daerah – derah 

yang jauh dari lokasi usaha. Pemanfaatan media sosial sangat 

berpengaruh dalam melakukan sebuah usaha dalam bidang pemasaran 

produk, dengan menerapkan sistem pre – order dan pemberian 

potongan harga pada pembelian produk dalam jumlah tertentu di 

harapkan dapat menarik minat konsumen terhadap produk yang 

dimiliki Cartenz Store serta dapat menyalurkan kebutuhan konsumen 

sesuai keinginan. 

4.3.5 Analisis QSPM 

Matriks QSPM ( Quantitative Strategy Planning Matrix ) merupakan 

tahapan terakhir dalam menganalisis alternatif strategi, akan di tentukan strategi 

yang sesuai serta dapat diajalankan oleh perusahaan melalui urutan prioritas 

strategi yang terbaik. Penetuan skor daya tarik (Attractiveness Score-AS) 

bedasarkan kesepakatan dari pihak internal dari toko cartenz Store yaitu 

Supervisor, apakah faktor – faktor utama SWOT berpengaruh terhadap 

alternatif strategi dan seberapa besarkah daya tarik alternative strategi tersebut 

dengan rentang skor 1 - 4. Semakin tinggi skor daya tarik, maka semakin 

menarik alternative strategi tersebut. 

Dari hasil analisis menggunakan matriks SWOT pada tabel 4.9, ditemukan 

6 strategi alternatif yang dapat dijalankan oleh toko Cartenz Store. 6 strategi 

alternatif tersebut dapat dilihat di bawah ini : 

1. Menambah persediaan produk  outdoor dengan berbagai variasi(model 

dan jenis) 

2. Menambah jumlah persediaan hanya pada produk outdoor yang sudah 

terbukti memiliki standarisasi 

3. Meningkatkan kualitas pelayanan  dengan memberikan pelatihan 

produk knowledge kepada karyawan 
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4. Kontrak kerjasama ekslusif dengan komunitas adventure (pendaki 

gunung) untuk menjadi supplier tetap dalam project barang jadi dan 

custom  komunitas adventure tersebut 

5. Membuat progam bulanan  event promosi   

6. Memanfaatkan media sosial (onlineshop) dengan menerapkan sistem 

pre-order serta memberikan potongan harga pada pembelian jumlah 

produk tertentu 

Berikut adalah matriks QPSM toko Cartenz Store : 
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  Tabel 4.11 

Matriks QPSM 

Alternatif Strategi 

 

 

 

 

 

 

  

Menambah 

persediaan 

produk  

outdoor  

dengan 

berbagai 

variasi(model 

dan jenis) 

 

Menambah 

jumlah 

persediaan 

hanya pada 

produk 

outdoor 

yang sudah 

terbukti 

memiliki 

standarisasi 

 

Meningkatkan 

kualitas 

pelayanan  

dengan 

memberikan 

pelatihan produk 

knowledge 

kepada 

karyawan 

Kontrak 

kerjasama 

ekslusif dengan 

komunitas 

adventure 

(pendaki 

gunung) untuk 

menjadi 

supplier tetap 

dalam project 

barang jadi dan 

custom  

komunitas 

adventure 

tersebut 

Membuat 

progam 

bulanan  

event 

promosi   

 

Memanfaatkan 

media sosial 

(onlineshop) dengan 

menerapkan sistem 

pre-order serta 

memberikan 

potongan harga pada 

pembelian jumlah 

produk tertentu 

Faktor – fsktor utama Bobot  AS TAS AS TAS AS TAS AS TAS AS TAS AS TAS 

Peluang  

1. Minat konsumen terhadap 

produk outdoor sebagai trend 

dan fashion 

 

0,24 
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Sumber : Data Primer (2019)

2. Banyaknya komunitas 

adventure yang loyal pada 

produk outdoor Cartenz store 

0,30 

 

4 

 

 

1,2 3 0,90 2 0,60 4 1,2 3 0,90 3 0,90 

Ancaman  

1. Terdapat pesaing di sekitar 

toko 

2. Banyaknya pejual produk 

outdoor di media online 

 

0,20 

 

0,26 

 

4 

 

4 

 

0,80 

 

1,04 

 

4 

 

4 

 

0,80 

 

1,04 

 

3 

 

3 

 

0,60 

 

0,78 

 

3 

 

3 

 

0,60 

 

0,78 

 

4 

 

2 

 

0,80 

 

0,58 

 

3 

 

4 

 

0,60 

 

1,04 

Total bobot Eksternal 1,0             

Kekuatan  

1. Lokasi strategis 

2. Menjual brand  beragam 

3. Menerima project / pesanan 

barang jadi dan custom 

4. Pelayanan yang baik di sertai 

edukasi  cara pemakaian dan 

perawatan 

 

0,15 

0,20 

   0,13 

 

   0,12 

 

- 

4 

4 

 

2 

 

- 

0,80 

0,54 

 

0,24 

 

- 

4 

4 

 

1 

 

- 

0,80 

0,54 

 

0,12 

 

- 

3 

3 

 

4 

 

- 

0,60 

0,39 

 

0,48 

 

- 

4 

4 

 

3 

 

- 

0,80 

0,54 

 

0,36 

 

- 

3 

3 

 

1 

 

- 

0,60 

0,39 

 

0,12 

 

- 

3 

4 

 

1 

 

- 

0,60 

0,54 

 

0,12 

Kelemahan  

1. Tidak memiliki neonbox 

2. Kurangnya promosi 

3. Pesediaan produk yang 

dimiliki sedikit 

4. ada produk yang belum 

memiliki standarisasi produk 

 

0,10 

0,08 

0,12 

 

0,10 

 

- 

1 

4 

 

2 

 

- 

0,08 

0,48 

 

0,20 

 

- 

1 

3 

 

4 

 

- 

0,08 

0,36 

 

0,40 

 

- 

2 

3 

 

2 

 

- 

0,16 

0,36 

 

0,20 

 

- 

3 

2 

 

1 

 

- 

0,24 

0,24 

 

0,10 

 

- 

4 

2 

 

2 

 

- 

0,32 

0,24 

 

0,20 

 

- 

3 

2 

 

1 

 

- 

0,24 

0,24 

 

0,10 

Total bobot internal 1,0             

Total keseluruhan TAS   6,34  6  4,89  5,58  4,87  5,34 

 Lanjutan Tabel 4.11  Matriks QPSM 

 

 



62 
 

Bedasarkan perhittungan pada matriks QSPM dapat ketahui alternative strategi 

mana yang terbaik untuk kelangsungan penjualan Toko Cartenz Store. Hasil dari 

matriks QSPM bisa dilihat pada tabel dibawah ini : 

Tabel 4.12 

Hasil QSPM 

Sumber : Data Primer (2019) 

 

Bedasarkan analisis hasil QSPM diketahui strategi alternative yang dapat dilakukan 

oleh Toko Cartenz Store yaitu (1) Menambah persediaan produk  dengan berbagai 

variasi (model dan jenis). Hal ini bertujuan untuk mempertahankan dan menjaga 

peluang – peluang yang ada seperti minat konsumen terhadap produk outdoor sebagai 

No Alternative Strategi TAS Peringkat 

1 Menambah persediaan produk  outdoor dengan 

berbagai variasi (model dan jenis) 

6,34 1 

2 Menambah jumlah persediaan hanya pada 

produk outdoor yang sudah terbukti memiliki 

standarisasi 

6 2 

3 Kontrak kerjasama ekslusif dengan komunitas 

adventure (pendaki gunung) untuk menjadi 

supplier tetap dalam project barang jadi dan 

custom  komunitas adventure tersebut 

5,58 3 

4 Memanfaatkan media sosial (onlineshop) 

dengan menerapkan sistem pre-order serta 

memberikan potongan harga pada pembelian 

jumlah produk tertentu 

5,34 4 

5 Meningkatkan kualitas pelayanan  dengan 

memberikan pelatihan produk knowledge 

kepada karyawan  

4,89 5 

6 Membuat progam bulanan  event promosi   4,87 6 
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trend dan fashion lalu adanya minat komunitas adventure yang loyal pada produk 

outdoor cartenz store. Dengan menambah persediaan produk dengan berbagai variasi 

(model dan jenis), maka akan membuat pelanggan tetap loyal terhadap produk outdoor 

yang disediakan oleh toko Cartenz store. Menambah persediaan produk dengan 

berbagai variasi (model dan jenis), mendapati peringkat pertama dengan total skor daya 

tarik 6,34.  

Strategi lainnya yang menempati peringkat kedua yaitu (2) Penyediaan produk outdoor 

yang sudah terbukti memiliki standarisasi. Pada strategi ini bertujuan untuk 

memberikan jaminan keamanan kepada konsumen terhadap kualitas produk yang ada  

di toko cartenz store. Strategi ini memperoleh skor daya tarik 6.  

Sementara pada stratregi yang menempati peringkat ketiga yaitu (3) Kontrak kerjasama 

ekslusif dengan komunitas adventure (pendaki gunung) untuk menjadi supplier tetap 

dalam project barang jadi dan custom  komunitas adventure tersebut. Mengingat 

adanya minat dan loyalitas dari konsumen dan komunitas adventure pada produk 

outdoor, kesadaran akan pentingnya menjalin sebuah relasi kepada pelanggan menjadi 

salah satu faktor yang harus diperhatikan dalam usaha. Hal ini bertujuan untuk 

menyalurkan inspirasi konsumen pada setiap  produk outdoor sesuai keinginan dan 

kebutuhan pelanggan. Cartenz Store dapat membuat MOU dan kontrak kerjasama 

dengan komunitas-komunitas pendaki gunung seperti Mapala Undip, mapala Polines, 

mapala Unpan, mapala Unika, KPG Semarang atau Komunitas Bolang Baling 

Semarang untuk menjadi satu-satunya supplier yang menangani penyediaan produk 

custom maupun produk yang sifatnya di gemari oleh komunitas-komunitas tersebut. 

Keuntungan yang didapatkan oleh Cartenz Store adalah menjamin permintaan produk 

outdoor terutama custom sementara bagi anggota komunitas pendaki gunung, tidak 

perlu kesulitan lagi mencari supplier untuk produk customnya. Hal ini dapat memberi 

peluang bagi toko cartenz store pada keberlangsungan usaha dan mendukung 

pendistribusian kepada pekanggan. Strategi ini memperoleh skor daya tarik 5,58.  
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Kemudian strategi yang menempati peringkat keempat yaitu (4) Memanfaatkan media 

sosial (onlineshop) dengan menerapkan sistem pre-order serta memberikan potongan 

harga pada pembelian jumlah produk tertentu. Pada strategi ini memudahkan 

konsumen dalam melakukan pembelian produk outdoor yang secara fisik jauh dari 

lokasi usaha, disamping itu konsumen dapat order melalui onlineshop sesuia 

keinginannya (custom) serta mendapatkan potongan harga apabila melakukan 

pembelian produk outdoor lebih dari satu produk. Startegi ini memperoleh skor daya 

tarik 5,34.  

Strategi alternatif selanjutnya yaitu kelima (5) Meningkatkan kualitas pelayanan  

dengan memberikan pelatihan produk knowledge kepada karyawan. Melihat adanya 

pesaing yang bergerak di bidang retai yang sama, strategi ini bertujuan menambah 

kepercayaan konsumen pada produk yang dimiliki oleh cartenz store dengan cara 

meningkatkan kualitas pelayanan karyawan melalui pelatihan produk knowledge 

sehinngga dengan menjalin kepercayaan dengan konsumen dapat membantu 

meningkatkan penjualan cartenz store. Strategi ini memperoleh skor daya tarik 4,87.  

Strategi alternatif yang terakhir yaitu (6) Membuat progam bulanan  event promosi. 

Progam bulanan event promosi sebagai contohnya adalah pada bulan Januari merk 

Alpine yang diberikan harga promosi, dan di bulan Februari merk Avtech yang 

diberikan harga promosi serta menawarkan kartu member pembelian pada konsumen 

untuk mendapatkan harga produk yang berbeda dengan yang tidak memiliki member 

pembelian. Hal ini adalah cara untuk menunjang target penjualan serta menambah 

minat konsumen terhadap produk outdoor yang dimiliki oleh toko cartenz store. 

 

 

 


