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PERNYATAAN 
 
 
 

Dengan ini saya menyatakan bahwa Skripsi saya dengan judul “Strategi Pemasaran 

Pada Oemah Djowo Classic Restaurant Jogjakarta” adalah hasil karya saya sendiri, tidak 

terdapat karya yang pernah diajukan orang lain untuk mendapat gelar kesarjanaan disuatu 

perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 

yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain. Kecuali yang secara tertulis diacu dalam 

sebuah naskah dan disebutkan dalam referensi. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa 

pernyataan ini tidak benar, saya sanggup menerima hukuman atau sanksi apapun sesuai 

peraturan yang berlaku. 
 
 
 
 
 
 
 

Yogyakarta, September 2017 

Yang Menyatakan 

 
 
 
 

Nidiawati Hasan 
 

153115371 
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MOTTO 
 
 
 
 
 Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman diantara kamu dan orang- 

orang yang memiliki ilmu pengetahuan. (Al- mujadallah:11). 
 
 
 Ingatlah Allah sumber dari segala sumber, sebut namaNya dalam setiap nafasmu, 

cintailah keluargamu rumah dari segala kehidupan dan sayangilah orang – orang yang 

menyayangimu maka hatimu dan kehidupanmu akan mengalir sungguh jernih. (Q.S. 

Al-Baqarah ayat 45). 
 
 
 Ingatlah Allah selalu memberikan kelebihan di balik kekurangan. Allah selalu 

memberikan kekuatan di balik kelemahan. 
 
 
 Keberhasilan adalah kemampuan untuk melewati dan mengatasi dari satu kegagalan 

ke kegagalan berikutnya tanpa kehilangan semangat. (Winston Chucill). 

 
 Jangan pernah mengeluh atas kekuranganmu, karena kekurangan mengingatkanmu 

untuk terus mencari kekuatan yang ada dalam dirimu. (Penulis). 
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PERSEMBAHAN 
 
 
 

Sesungguhnya kesuksesan yang kita raih hari ini bukan semata-mata hasil jerih payah 

kita sendiri, tetapi sebagian besar kesuksesan kita karena berkat dari orang tua dan orang- 

orang yang ada disekitar kita, dengan penuh rasa syukur dan terimakasih serta cinta dan 

sayang yang amat dalam, skripsi ini saya persembahkan kepada: 

 Ibu dan Bapak Tercinta, atas segala cinta dan kasih sayang yang tidak pernah putus 

dan selalu ada dalam setiap hembusan nafasku, selalu sabar menasihati, mendo’akan, 

mendukung dan memotifasi hingga skripsi ini dapat selesai tepat waktu. 

 Keluarga tercinta yang selalu mendukung baik dukungan moril maupun materil 

selama menempuh studi. 

 Kakak tercinta Basarudin Hasan, yang selalu mensuport dengan perhatiannya yang 

luar biasa sehingga saya selalu kuat dan semangat dalam menyelesaikan studi. 

 Lukman Wangko, kakak, teman dan sahabat terbaik yang selalu memberikan motifasi 

selama saya menempuh studi hingga mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik. 

 Bapak Ir. M. Awal Satrio Nugroho. MM. Selaku Dosen Pembimbing yang telah 

meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya guna memberikan bimbingan dan 

pengarahan demi terselesaikannya skripsi ini tepat waktu. 

 Ibu Yati, sebagai General Manajer Oemah Djowo Classic Rsetaurant yang selalu 

menyambut saya dengan ramah selama proses penelitian dan pengambilan data 

hingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini tepat waktu. 

 Almamater, Stie Widya Wiwaha Yogyakarta, tempat dimana saya menimba ilmu. 
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KATA PENGANTAR 
 

Puji dan syukur selalu penulis panjatkan kepada Sang Penguasa Jagat Raya 

(Allah SWT), atas segala nikmat yang telah diberikan, baik nikmat Iman, 

Islam, Pengetahuan, serta kesehatan sehingga Penulis dapat menyelesaikan 

penulisan Skripsi dengan Judul 

“STRATEGI   PEMASARAN   PADA   OEMAH   DJOWO   CLASSIC 

RESTAURANT JOGJAKARTA”sebagai salah satu prasyarat utama untuk memperoleh 

gelar kesarjanaan (S1) Manajemen, pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha 

Yogyakarta. 

Sebagai manusia biasa, tentu punya kekurangan, kelemahan, dan ketidaksempurnaan, 

namun dibalik itu semua ada kekuatan yang luar biasa, yang selama ini menjadi pendorong 

untuk terus berusaha agar dapat menyelesaikan Skripsi ini. Sungguh besar Rahmat dan 

Hidayah Allah SWT, dan kalau saja bukan karena pertolongan-Nya, rasanya tidak mungkin 

Skripsi ini dapat selesai dalam bentuk yang seperti ini. 

Dalam menempuh studi dibangku perkuliahan sampai pada penyusunan Skripsi ini, 

penulis menyadari bahwa semua itu tidak dapat diraih tanpa bantuan serta motivasi dari 

berbagai pihak, baik bantuan dan motivasinya dalam bentuk moril maupun materil. Penulis 

menyadari benar bahwa segala bentuk sumbangsih yang telah diberikan oleh berbagai pihak 

selama penulis menempuh studi tentunya sangat berharga dan tak ternilai, oleh karena itu 

ucapan terima kasih patut penulis haturkan kepada: 

1. BapakDrs.Muhammad Subkhan.MM,selaku ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya 

Wiwaha Yogyakarta. 

2. Bapak Ir. M. Awal Satrio Nugroho. MM. Selaku Dosen Pembimbingdimana ditengah- 

tengahkesibukannya masih selalu menyisihkan waktunya untuk  membimbing, 

memotivasi penulis hingga dapat menyelesaikan Skripsi ini. 

3. Ibu Dila Damayanti SE.MM. Selaku Ketua Jurusan Program Studi Manajemen STIE 

Widya Wiwaha Yogyakarta. 

4. Seluruh Dosen dan Staff Akademik STIE Widya Wiwaha Yogyakarta,  yang  telah 

banyak membantu dan memberikan ilmunya baik teori maupun praktik kepada penulis 

selama menempuh studi Strata Satu (S1) di Kampus STIE Widya Wiwaha Yogyakarta. 
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5. Ibu dan Bapak tercinta, yang selalu memberikan doa, dukungan, semangat dan 

nasihatnyasehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Apapun yang telah kalian 

berikan sangat berarti dan tidak mungkin dapat terbalaskan. 

6. Keluarga tercinta, yang selama ini tak pernah berhenti menyemangati, mensuport dan 

selalu membuat saya tersenyum dalam keadaan sesulit apapun. 

7. Lukman Wangko. Spd.MM yang telah banyak membantu dalam segala hal, memberikan 

dorongan dan motivasi selama penulis menempuh studi, agar tetap semangat dan terus 

berusaha mewujudkan mimpi-mimpi. 

8. Teman-teman Program Studi Manajemen STIE Widya Wiwaha Yogyakarta, terimakasih 

banyak atas kebersamaannya selama ini. 

9. Sahabatku tercinta, Arisa Visti Priutami dan Ratna Wulandari, terimakasih atas 

kebersamaannya selama ini, kalian sahabat terbaik. 

10. Almamater, STIE Widya Wiwaha Yogyakarta, tempat dimana saya menimba ilmu. 

11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam 

penyusunan Skripsi ini. 
 
 

Atas  segala  kebaikan,  bantuan,  dan  dorongan dari  berbagai  pihak  yang  telah 

dicurahkan  selama  ini,  penulis  sampaikan  terimakasih,  semoga  Allah  SWT  yang 

membalasnya dengan limpahan rahmat, karunia dan  pahala yaang berlipat ganda,aamiin. 
 
 

Akhirnya  penulis  berharap  semoga  Skripsi  ini  bermanfaat  bagi  penulis,  bagi 

perusahaan, serta bagi pembaca. 

Khoirul kalam wabillahitaufiq wal hidayah 

Wassalamu alaikum Wr.Wb 
 
 
 
 
 
 
 

Yogyakarta, September 2017 

Penulis 
 
 
 

Nidiawati Hasan 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
 
 

1.1 Latar Belakang 
 

Memasuki dunia bisnis di era globalisassi saat ini tidak dapat dipungkiri bahwa terjadi 

persaingan ketat antara individu dan kelompok, dalam bidang kuliner banyaknya jumlah 

rumah makan dan Restoran yang berkembang saat ini merupakan fenomena yang terlihat 

jelas. Mulai dari Restoran yang berskala kecil maupun yang berskala internasional. 

Persaingan yang semakin ketat menjadi tantangan maupun ancaman bagi pelaku usaha 

Restoran tersebut agar dapat memenangkan persaingan, mempertahankan pasar yang 

dimiliki, dan merebut pasar yang sudah ada. Untuk dapat mempertahankan keberlangsungan 

usaha setiap pelaku bisnis dituntut untuk mempunyai kepekaan terhadap setiap perubahan 

yang terjadi serta mampu memenuhi dan menanggapi setiap tuntutan pelanggan yang terus 

berubah. 

 
Dunia bisnis diibaratkan seperti medan pertempuran, memasuki dunia bisnis seperti 

terjun ke dalam medan perang, sehingga kemenangan perang dalam dunia bisnis adalah 

keberhasilan meraih pangsa pasar. Menurut Karl Von Clausewitz dalam Wahyudi (1996:16), 

strategi merupakan suatu seni menggunakan pertempuran untuk memenangkan suatu perang. 

Demikian pula diungkapkan oleh Tjiptono (1998:3) Strategi juga dapat diartikan sebagai 

suatu rencana untuk pembagian dan penggunaan kekuatan militer dan material pada daerah- 

daerah tertentu untuk mencapai tujuan tertentu. 

 
Setiap konsumen mempunyai selera yang berbeda-beda sehingga pelaku bisniskuliner 

mempunyai tugas untuk memperhatikan dan mengevaluasi produk yang ditawarkan, apakah 

jenis produk tersebut sudah memenuhi kebutuhan keinginan konsumen atau belum 

mempunyai pengaruh besar pada persepsi pembeli terhadap produk, hal ini perlu menjadi 

perhatian khusus bagi setiap pelaku usaha karena jika diabaikan perusahaan akan terancam 

tidak dapat merealisasikan tujuan-tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya, terutama tujuan 

untuk meraih laba setinggi-tingginya. 

 
Sebagaimana Griffin dan Ebert (1997:4) menjelaskan bahwa sebuah bisnis adalah 

suatu organisasi yang menyediakan barang atau jasa dengan maksud untuk mendapatkan 
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laba.Dengan  laba  yang  minimal  dapat  dipertahankan  atau  tidak  menurun,  perusahaan 

diharapkan tetap dapat berjalan sebagaimana mestinya. 

 
Menurut Wahyudi (1996:73) tujuan merupakan suatu pernyataan kualitatif mengenai 

keadaan/hasil yang ingin dicapai di masa yang akan datang. Tujuan yang berhasil tercapai 

akan dapat menunjukkan kinerja perusahaan. Setiap orang yang mendirikan sebuah 

perusahaan pasti memiliki tujuan-tujuan tertentu yang ingin dicapai. 

 
Suwarsono (1996:4), menjelaskan bahwa perusahaan didirikan dengan berbagai 

tujuan pokok, antara lain memperoleh laba, meningkatkan laba, meningkatkan harga saham, 

meningkatkan volume penjualan dan mempertahankan keberlangsungan hidupnya. Untuk 

merealisasikan tujuan-tujuan tersebut di tengah kondisi persaingan yang ketat tidaklah 

mudah. Penting bagi perusahaan untuk menetapkan strategi-strategi yang tepat dan jelas. Hal 

itu demi tercapainya tujuan yang telah ditetapkan dan demi keberlangsungan hidup 

perusahaan. 

 
Setiap fungsi manajemen memberikan kontribusi tertentu pada saat penyusunan 

strategi pada level yang berbeda. Strategi merupakan suatu kebijaksanaan perusahaan yang 

secara koheren ditujukan untuk memperoleh keunggulan bersaing. Suwarsono (1996:98) 

 
Berhasil tidaknya suatu perusahaan dalam mencapai tujuan bisnisnya tergantung 

kepada keahlian pengusaha di bidang pemasaran, produksi, keuangan maupun bidang lain. 

Selain itu tergantung pula pada kemampuan pengusaha untuk mengkombinasikan fungsi- 

fungsi tersebut agar usaha perusahaan dapat berjalan lancar. Perusahaan perlu menetapkan 

strategi yang efektif untuk tetap dapat merealisasikan tujuannya di tengah persaingan yang 

semakin ketat dengan mempertahankan keberlangsungan hidup perusahaan. 

 
Menurut Supriyono (1998:8), salah satu manfaat strategi adalah memberikan 

semangat atau dorongan pada karyawan dan manajemen dalam mencapai tujuan. Sehingga 

penting bagi perusahaan untuk menyusun atau merumuskan strategi agar seluruh anggotanya 

bersemangat dan dapat membantu mencapai tujuan perusahaan. 

 
Strategi pemasaran memiliki peran besar dalam berbagai bidang usaha di dunia bisnis 

dimana usaha kuliner seperti Oemah Djowo Classic Restaurant merupakan salah satu bidang 

usaha  yang  harus  memiliki  strategi  pemasaran,  semakin  unik  model  pemasaran  yang 
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dilakukan dan mencakup jangkauan area yang luas akan mampu menjaring jumlah pelanggan 

yang lebih banyak. Hal ini tentunya dengan terusmenjaga standar mutu produk, serta 

kepercayaan dan pelayanan yang ramah merupakan metode paling ampuh dalam konsep 

pemasaran jangka panjang dan kelangsungan usaha bagi Oemah Djowo Classic Restaurant. 

 
Menurut Bennet dalam Tjiptono (1998:6), strategi pemasaran merupakan pernyataan 

(baik secara implisit maupun eksplisit) mengenai bagaimana suatu merek atau lini produk 

mencapai tujuannya. Dari definisi tersebut jelas strategi pemasaran sangat penting untuk 

membantu perusahaan mencapai tujuan-tujuannya. Dengan tercapainya tujuan perusahaan, 

diharapakan perusahaan dapat bertahan dalam persaingan dan terus berjalan sebagaimana 

mestinya. 

 
Saat ini usaha yang bergerak di bidang kuliner dalam bentuk Rumah Makan dan 

Restoran sangat marak berkembang khususnya di Kota Jogjakarta baik dalam skala kecil 

maupun skala besar. Bahkan sering kali dijumpai dalam satu lokasi yang berdekatan terdapat 

dua atau lebih Rumah makan dan Restoran dengan daftar menu yang kurang lebih sama, 

akibatnya terjadi persaingan usaha yang ketat karena masyarakat sebagai konsumen 

mempunyai pilihan yang beragam untuk memenuhi kebutuhan akan penyediaan dan 

pelayanan terhadap konsumen Rumah makan dan Restoran. Dengan situasi tersebut pemilik 

usaha dituntut tidak hanya harus mampu menjual produk dan jasanya, tetapi juga harus 

mempunyai kemampuan untuk memasarkan usahanya, sehingga jumlah  konsumen  dapat 

terus meningkat.Pemilik usaha harus dapat memahami selera dan prilaku masyarakat yang 

menjadi konsumen, selain itu mengetahui situasi dan kondisi internal perusahaan, sehingga 

dapat merumuskan strategi pemasaran yang tepat untuk tetap mempertahankan tingkat 

permintaan konsumen pada tingkat yang dapat memaksimalkan keuntungan. 

 
Oemah Djowo Classic Restaurant merupakan salah satu Restoran yang memiliki 

keunikan sesuai dengan ciri khas namanya, dimana sebagian besar Restoran mengusung tema 

internasional, namun sebaliknya dengan Oemah Djowo yang mengusung usahanya dengan 

tema atmosfir jawa kuno, demikian pula dengan menu makanan dan minuman yang disajikan 

Oemah Djowo tidak meninggalkan kesan klasiknya dengan tetap menyediakan menu 

makanan khas jawa seperti Brongkos dan Rawon juga minuman seperti Es Dawet, Es Tape 

Ketan, Wedang Secang, Cincau Hijau, dan Kunir Asem.Sehingga konsumen dan wisatawan 

lokal bisa tetap menikmati makanan tradisional daerah di tempat yang lebih nyaman. 
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Untuk tetap mempertahankan kelangsungan usahanya Oemah Djowo Classic 

Restaurant juga melayani paket pernikahan (wedding), paket meeting, serta group travel. 

 
Jogjakarta merupakan salah satu kota tujuan pariwisata yang banyak dikunjungi baik 

pengunjung lokal maupun wisatawan asing.Banyak objek wisata yang bisa dinikmati di kota 

Jogja antara lain wisata alam, wisata belanja dan kuliner, wisata religi, serta wisata budaya 

dan sejarah. Pengaruh dari sektor pariwisata terlihat jelas di Jogja seperti tumbuh dan 

berkembangnya jenis usaha objek wisata dan akomodasi yang diberikan untuk wisatawan 

yang berkunjung. 

 
Penetapan strategi pemasaran sangat menentukan keberhasilan perusahaan untuk 

mencapai tujuan-tujuannya dan bertahan dalam persaingan. Melihat peluang tersebut Oemah 

Djowo Classic Restauranthadir sebagaisalah satu usaha yang menyediakan akomodasi di 

bidang kuliner yang menjadikan para pengunjung yang berwisata ke kota Jogjakarta sebagai 

target pasar utama mereka baik wisatawan dari dalam maupun dari luar Kota Jogjakarta 

dengan menjalin relasi dengan keagenan travel dari berbagai daerah. Melalui proses yang 

cukup panjang hingga saat ini pertumbuhan Oemah Djowo Classic Restaurant terus 

meningkat para pelanggannya sudah mulai merambah hingga Ke luar Kota Jogjakarta. 

Namuntentunya dengan meningkatnya jumlah pelanggan pihak Oemah Djowo dihadapkan 

pada permintaan pelanggan yang beragam pulasehingga untuk mempertahankan 

kelangsungan usahanya pihak Oemah Djowo dituntut untuk secara kontinu berinovasi dalam 

menetapkan strategi pemasaran dengan analisis pasar yang mendalam. 

 
Berdasarkan hal tersebut diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dalam 

kajian dengan judul ”STRATEGI PEMASARAN PADA OEMAH DJOWO CLASSIC 

RESTAURANT JOGJAKARTA”. 
 
 
 
1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, penulis ingin meneliti bagaimana Strategi 

Pemasaran yang tepat bagiOemah Djowo Classic Restaurant Jogjakarta dalam menjalankan 

usahanya agar dapat mempertahankan kelangsungan usahanya. 
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1.3 Pertanyaan Penelitian 

Dari  rumusan  masalah  yang  ada  maka  pertanyaan  penelitian  yang  diajukan  dalam 

penelitian ini adalah: 

Bagaimana  Strategi  Pemasaran  yang  tepat  bagi  Oemah  Djowo  Classic  Restaurant 

Jogjakarta? 
 
 
1.4 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut: 

a. Mengindentifikasi faktor internal dan eksternal yang   mempengaruhi strategi 

pemasaran pada Oemah Djowo Classic Restaurant Jogjakarta. 

b. Merumuskan dan menetapkan strategi pemasaran yang tepat untuk diterapkan oleh 

Oemah Djowo Classic Restaurant Jogjakarta. 
 
 
1.5 Batasan Masalah 

Untuk memudahkan dalam melakukan analisis penelitian maka penelitian ini dibatasi 

hanya pada: 

a. Objek  penelitian  dalam  penelitian  ini  adalah  Oemah  Djowo  Classic  Restaurant 

Jogjakarta. 

b. Penelitian ini berfokus pada Strategi Pemasaran di Oemah Djowo Classic Restaurant 

Jogjakarta. 
 
 
1.6Manfaat Penelitian 

1. Bagi Penulis 

a. Untuk menambah ilmu dan wawasan khususnya mengenai strategi pemasaran 

b. Untuk mengetahui kenyataan di lapangan mengenai penerapan strategi pemasaran 

oleh perusahaan. 

c. Sebagai pemenuhan tugas akhir/skripsi. 

2. Bagi Perusahaan 

a. Agar perusahaan mengetahui faktor internal dan eksternal yang dapat 

mempengaruhi strategi pemasarannya. 

b. Untuk  mengetahui  strategi  pemasaran  yang  sesuai  untuk  diterapkan  dalam 

perusahaannya. 

3. Bagi Pihak Lain 

Sebagai bahan referensi bagi peneliti yang akan melakukan penelitian selanjutnya. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 
 
 

2.1 Pengertian Pemasaran 
 

Pemasaran berhubungan dengan mengidentifikasi dan memenuhi kebutuhan manusia 

dan masyarakat. Memahami, menciptakan, mengkomunikasikan, dan memberikan nilai serta 

kepuasan kepada konsumen adalah inti pemikiran dan praktek dalam pemasaran modern. 

Banyak orang berfikir bahwa pemasaran sama dengan penjualan. Sedangkan yang lainnya 

berpendapat bahwa pemasaran merupakan sesuatu yang harus dikerjakan dengan membuat 

sesuatu produk untuk penjualan mendatang. Sesungguhnya, pemasaran terdiri dari semua 

aktivitas tersebut bahkan lebih dari itu semua. 

Definisi sederhana dari pemasaran dikemukana oleh Kotler dan Armstrong (1997) 

adalah memberikan kepuasan kepada pelanggan dengan menghasilkan laba. Sasaran dari 

pemasaran adalah menarik pelanggan baru dengan menjanjikan nilai superior, dan 

mempertahankan pelanggan yang sudah ada dengan memberikan kepuasan. 

Bagi suatu perusahaan, aktivitas pemasaran mempunyai peranan yang sangat penting. 

Karena aktivitas pemasaran diarahkan untuk menciptakan perputaran yang memungkinkan 

perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan hidup. Selain itu, untuk pencapaian tujuan 

perusahaan yang sesuai dengan harapan. Di bawah ini terdapat beberapa pemasaran menurut 

para ahli. 

Pandanganyang paling sederhana tentang pemasaran dikemukakan oleh Sulastomo 

(2005:14) bahwa pemasaran adalah mengelola pasar untuk menghasilkan pertukaran dan 

hubungan, dengan tujuan menciptakan nilai dan memuaskan kebutuhan dan keinginan. 

Dikemukakan oleh Philip Kotler dan Armstrong (2003:6) bahwa pemasaran adalah 

kegiatan manusia yang diarahkan untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan melalui proses 

pertukaran. 

Angipora (2002:5) bahwa kegiatan pemasaran adalah proses bisnis yang dinamis karena 

merupakan sebuah proses integral menyeluruh dan bukan gabungan aneka fungsi dan pranata 

yang terurai dalam kegiatan pemasaran. 
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Pengertian pemasaran yang paling luas yang menerangkan secara jelas arti pentingya 

pemasaran dikemukakan oleh Philip Kotler dan Armstrong (1997), yang dialih bahasakan 

Alexander Sindoro, bahwa pemasaran adalah suatu proses sosial dan manajerial yang menjadi 

sarana bagi individual dan kelompok untuk memperoleh apa yang mereka butuhkan dan 

inginkan lewat penciptaan dan pertukaranproduk serta nilai dengan pihak lain. 

Menurut William J. Stanton (1991:7), pemasaran adalah suatu sistem keseluruhan dari 

kegiatan-kegiatan usaha yang ditujukan untuk merencanakan, menentukan harga, 

mempromosikan, mendistribusikan barang dan jasa yang dapat memuaskan keinginan dan 

mencapai pasar sasaran serta tujuan perusahaan. 
 

 
 

Berdasarkan pengertian pengertian pemasaran yang dikemukakan di atas, dapat disimpul 

kan bahwa pemasaran adalah suatu kegiatan untuk memahami keinginan dan kebutuhan 

konsumen agar barang atau jasa sesuai bagi konsumen sehingga produk atau jasa tersebut 

dapat terjual. Bahwa pemasaran adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk mengetahui dan 

memahami pelanggan sedemikian rupa sehingga barang atau jasa yang ditawarkan cocok 

dengan pelanggan. Intinya, pemasaran adalah kegiatan manusia yang diarahkan untuk 

memenuhi dan memuaskan kebutuhan dan keinginan melalui proses pertukaran. 
 
 
 
2.2 Pengertian Manajemen Pemasaran 

 
Kotler dan Armstrong (1997:13), mendefinisikan manajemen pemasaran sebagai analisis, 

perencanaan, implementasi, dan pengendalian program yang dirancang untuk menciptakan, 

membangun, dan mempertahankan pertukaran yang menguntungkan dengan target pembeli 

demi mencapai sasaran organisasi. Jadi manajemen pemasaran termasuk menata-olah 

permintaan, yang akhirnya termasuk menata-olah hubungan dengan pelanggan. 

Menurut Kotler dan Armstrong(1997:17-21) terdapat lima konsep alternatif yang 

melandasi aktivitas pemasaran organisasi, yaitu: 

a. Konsep Produksi 

Konsep ini percaya bahwa pelanggan akan menyukai produk yang tersedia dan 

harganya terjangkau. Oleh karena itu, manajemen harus berusaha keras untuk 

memperbaiki produksi dan efisiensi distribusi. 
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b. Konsep Produk 

Konsep ini beranggapan bahwa konsumen akan menyukai produk yang mempunyai 

mutu terbaik, kinerja terbaik, dan bersifat paling inovatif. Jadi, sebuah organisasi 

harus mencurahkan energi untuk terus menerus melakukan perbaikan produk. 

c. Konsep Penjualan 

Konsep ini beranggapan bahwa konsumen tidak akan membeli produk perusahaan 

dalam jumlah cukup, kecuali jika perusahaan tersebut melakukan usaha penjualan dan 

promosi dalam skala besar. 

d. Konsep Pemasaran 

Konsep ini yakinbahwa pencapaian sasaran organisasi tergantung pada penentuan 

kebutuhan dan keinginan pasar sasaran dan penyampaian kepuasan yang didambakan 

itu lebih efektif dan efisien ketimbang pesaing. 

e. Konsep Pemasaran Berwawasan Sosial 

Konsep ini meyakini bahwa organisasi harus menentukan kebutuhan, keinginan, dan 

minat pasar sasaran. Kemudian menyerahkan nilai superior kepada pelanggan dengan 

cara yang bersifat memelihara atau memperbaiki kesejahteraan konsumen dan 

masyarakat. 
 
 
 
2.3 Pengertian Strategi 

 
Menurut Stoner, Freeman, dan Gilbert, Jr (1995) dalam Tjiptono (1998:3), strategi 

didefinisikan berdasarkan dua perspektif, yaitu: 

a. Perspektif apa yang suatu organisasi ingin lakukan (Intends to do), mendifinisikan 

strategi sebagai program untuk menentukan dan mencapai tujuan organisasi dan 

mengimplementasikan misinya. Makna yang terkandung dalam strategi ini adalah 

bahwa para manajer memerlukan peranan yang aktif, sadar dan rasional dalam 

merumuskan strategi organisasi. Pandangan ini lebih banyak diterapkan dalam 

lingkungan yang selalu mengalami perubahan. 

b. Perspektif apa yang organisasi akhirnya lakukan (eventuallydoes), mendefinisikan 

strategi sebagai pola tanggapan atau respon organisasi terhadap lingkungannya 

sepanjang waktu.diterapkan bagi manajer yang bersifat reaktif, yaitu hanya 

menanggapi dan menyesuaikan diri terhadap lingkungan secara pasif manakala 

dibutuhkan. 
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2.4 Pengertian Strategi Pemasaran 
 

Strategi pemasaran adalah pola pemasaran yang akan digunakan untuk mencapai 

tujuan pemasaran. Strategi pemasaran berisi strategi spesifik untuk pasar sasaran, penetapan 

posisi, bauran pemasaran, dan besarnya pengeluaran pemasaran (Kotler:2004).Strategi 

pemasaran dapat dinyatakan sebagai dasar tindakan yang mengarah pada kegiatan atau usaha 

pemasaran dari suatu perusahaan. Dalam menetapkan strategi pemasaran pasar perusahaan 

haruslah terlebih dahulu melihat situasi dan kondisi dan menilai posisinya di pasar. Pada 

umumnya perusahaan yang berhasil adalah perusahaan yang melaksanakan konsep 

pemasaran yang berorientasi kepada konsumen, karena perusahaan inilah yang bisa 

menguasai pasar dalam jangka panjang. 

Tull dan kahle (1990) dalam Tjiptono (1997:6), mendefenisikan strategi pemasaran 

sebagai alat fundamental yang direncanakan untuk mencapai tujuan perusahaan dengan 

mengembangkan keunggulan bersaing yang berkesinambungan melalui pasar yang dimasuki 

dan program pemasaran yang digunakan untuk melayani pasar sasaran tersebut. Strategi 

pemasarn sangat membantu perusahaan untuk dapat mencapai tujuan-tujuannya dan dapat 

membuat perusahaan unggul dalam persaingan. 
 
 
 
2.5 Macam-Macam Strategi Pemasaran 

Macam macam strategi pemasaran menurut Tjiptono (1997) adalah sebagai berikut: 
 

a. Strategi Pemimpin Pasar (Market Leader) 
Perusahaan ini mempunyai pangsa pasar terbesar (40%) dalam pasar produk yang 

relevan, lebih dari perusahaan lain dalam hal perubahan harga, pengenalan produk 

baru, cakupan industri dan intensi promosi. Dominasi perusahaan ini diakui oleh 

pesaingnya dan menjadi acuan pesaing untuk ditantang, ditiru dan dihindari. 

b. Strategi Penentang Pasar (Market Challenger) 

Penentang pasar merupakan runner up yang secara konstan mencoba memperbesar 

pangsa pasar, yang dalam usaha tersebut mereka berhadapan secara terbuka dan 

langsung dengan pemimpin pasar. Biasanya penentang pasar adalah perusahaan yang 

dipandang dari sudut volume penjualan dan laba (pangsa pasar 30%). 
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c. Strategi Pengikut Pasar (Market Follower) 

Pengikut pasar merupakan perusahaan yang mengambil sikap tidak mengusik 

pemimpin pasar dan hanya puas dengan cara menyesuaikan diri terhadap kondisi- 

kondisi pasar sasaran. 

d. Strategi Penceruk Pasar (Market Nicher) 

Penceruk merupakan perusahaan yang mengkhususkan diri melayani sebagian pasar 

yang diabaikan perusahaan besar. 
 
 
2.6 Pengembangan Strategi Pemasaran 

2.6.1 Segmentasi Pasar 
 

Menurut Kotler (1997:46), segmentasi pasar adalah membagi pasar secara jelas 

menjadi kelompok pembeli yang jelas dengan kebutuhan, karakteristik, atau tingkah laku 

berbeda yang membutuhkan produk atau bauran pemasaran terpisah. 

Tjiptono (1998:69) mengatakana bahwa pada dasarnya segmentasi pasar adalah 

proses membagi pasar keseluruhan suatu produk atau jasa yang bersifat heterogen ke dalam 

beberapa segmen, dimana masing-masing segmennya cenderung bersifat homogen dalam 

segala aspek.Segmentasi pasar dapat menghasilkan kesesuaian yang lebih baik antara apa 

yang ditawarkan perusahaan dan apa yang diharapkan pasar. 

Segmentasi pasar memiliki tiga pola yang berbeda, yaitu: 
 

a. Preferensi homogen, dalam pola ini semua pelanggan secara kasar memiliki 

preferensi yang sama. Pasar tidak menunjukkan segmen alami. 

b. Preferensi tersebar, dalam pola ini preferensi pelanggan sangat beraneka ragam 

dan berbeda-beda. 

c. Preferensi terkelompok-kelompok, pada pola ini pasar dapat menunjukkan 

kelompok-kelompok preferensi yang terpisah-pisah, yang disebut segmen pasar 

alami. 

Segmentasi pasar dapat pula diartikan sebagai proses pengidentifikasian dan 

menganalisis para pembeli di pasar produk, menganalisis perbedaan antara pembeli di pasar. 

Cravens David (1996). 
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1. Dasar-dasar dalam penetapan segmentasi, mencakup: 

a. Variabel geografi, diantaranya: wilayah ukuran daerah, ukuran kota, dan 

kepadatan iklim. 

b. Variabel demografi, diantaranya: umur, keluarga, siklus hidup, pendapatan dan 

pendidikan. 

c. Variabel psikologis, diantaranya: kelas sosial, gaya hidup, dan kepribadian. 

d. Variabel perilakupembeli, diantaranya: manfaat yang dicari, status pemakaian, 

tingkat pemakaian, status kesetiaan, dan sikap pada produk. 

2. Syarat segmentasi pasar, diantaranya: dapat diukur, dapat dicapai, cukup besar 

atau cukup menguntungkan, dapat dibedakan, dan dapat dilaksanakan. 

3. Tingkat segmentasi pasar, karena pembeli mempunyai kebutuhan dan keinginan 

yang unik. Setiap pembeli berpotensi menjadi pasar yang terpisah. Oleh karena itu 

segmentasi pasar dapat dibangun pada beberapa tingkat yang berbeda, yaitu: 

a. Pemasaran massal: berfokus pada produk massal distribusi massal, dan 

promosi massal untuk produk yang sama dalam cara yang hampir sama 

keseluruhan konsumen. 

b. Pemasaran segmen: menyadari bahwa pembeli berbeda dalam kebutuhan, 

persepsi, dan perilaku pembelian. 

c. Pemasaran cerut (marketing niche): berfokus pada sub group di dalam 

segmen-segmen. Suatu ceruk adalah suatu group yang didefinisikan dengan 

lebih sempit. 

d. Pemasaran mikro: praktek penyesuaian produk dan program pemasaran agar 

cocok dengan cita rasa individu atau lokasi tertentu. Termasuk pemasarn lokal 

dan individu. 

4. Manfaat segmentasi pasar, meliputi: 

a. Penjualan atau produsen berada dalam posisi yang lebih baik untuk memilih 

kesempatan-kesempatan pemasaran. 

b. Penjualan atau produsen dapat menggunakan pengetahuan terhadap respon 

pemasaran yang berbeda-beda, sehingga dapat mengalokasikan anggarannya 

secara lebih tepat pada berbagai segmen. 

c. Penjualan atau produsen dapat mengatur produk lebih baik dan daya tarik 

pemasarannya. 
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2.6.2 Memilih Strategi Pemasaran 
 

Pemilihan strategi pemasaran oleh suatu perusahaan sangatlah penting karena 

perusahaan tidak mungkin menggunakan seluruh strategi pemasaran yang ada, serta perlunya 

perusahaan menetapkan strategi yang dianggap paling sesuai dengan faktor-faktor internal 

dan eksternal perusahaan. 

Menurut  Paul  dan  Guiltinan  (1994),  dalam  memilih  strategi  pemasaran  perlu 

mempertimbangkan tiga faktor, yaitu: 

a. Mengenali sasaran produk. 

b. Menentukan analisis situasi produk. 

c. Mengenali kekuatan dan kelemahan produk relative terhadap pesaing. 
 
 
 
2.7 Konsep Strategi Pemasaran 

 
Menurut Corey (dalam Dolan, 1991), strategi pemasaran terdiri dari lima elemen 

yang saling berkaitan. Kelima elemen tersebut adalah: 

1. Pemilihan  Pasar,   yaitu   memilih  pasar   yang  akan   dilayani,  keputusan  ini 

didasarkan pada faktor-faktor (Jain, 1990): 

a. Persepsi terhadapa fungsi produk dan pengelompokkan teknologi yang dapat 

diproteksi dan didominasi. 

b. Keterbatasan  sumber  daya  internal  yang  mendorong  perlunya  pemusatan 

(fokus) yang lebih sempit. 

c. Pengalaman kumulatif yang didasarkan pada trial-and-errordi dalam 

menanggapi peluang dan tantangan. 

d. Kemampuan khusus yang berasal dari akses terhadap sumber daya langka atau 

pasar yang terproteksi. 

Pemilihan pasar dimulai dengan melakukan segmentasi pasar dan kemudian 

memilih pasar sasaran yang paling memungkinkan untuk dilayani oleh 

perusahaan. 

2. Perencanaan Produk, meliputi produk spesifik yang dijual, pembentukkan lini 

produk, dan desain penawaran individual pada masing-masing lini. Produk itu 

sendiri menawarkan manfaat total yang dapat diperoleh pelanggan dengan 

melakukan pembelian. 
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3. Penetapan  harga,  yaitu  menentukan  harga  yang  dapat  mencerminkan  nilai 

kuantitatif dari produk kepada pelanggan. 

4. Sistem distribusi, yaitu saluran perdagangan grosir dan eceran yang dilalui produk 

hingga mencapai konsumen akhir yang membeli dan menggunakannya. 

5. Komunikasi  pemasaran  (promosi),  yang meliputi  periklanan,  personal  selling, 

promosi penjualan, direct marketing, dan public relation. 

Dalam merumuskan strategi pemasaran dibutuhkan pendekatan-pendekatan analitis 

kemampuan strategi pemasarn suatu perusahaan untuk menanggapi setiap perubahan kondisi 

pasar dan faktor biaya bergantung pada analisis terhadap faktor-faktor tersebut. Adapun 

faktor yang dimaksud meliputi: 

a. Faktor Lingkungan 

Analisis terhadap faktor lingkungan seperti pertumbuhan populasi dan peraturan 

pemerintah sangat penting untuk mengetahui pengaruh yang ditimbulkan pada bisnis 

perusahaan. Selain faktor-faktor seperti perkembangan teknologi, tingkat inflasi, dan 

gaya hidup yang juga tidak boleh diabaikan. 

b. Faktor Pasar 

Setiap perusahaan perlu selalu memperhatikan dan mempertimbangkan faktor-faktor 

seperti ukuran pasar, tingkat pertumbuhan, tahap perkembangan, trend dalam sistem 

distribusi, pola prilakupembeli, permintaan musiman, segmen pasar yang ada saat ini 

atau yang dapat dikembangkan lagi, serta peluang-peluang yang belum terpenuhi. 

c. Persaingan 

Setiap perusahaan perlu memahami siapa pesaingnya, bagaimana posisi produk /pasar 

pesaing tersebut, apa strategi mereka, kekuatan dan kelemahan pesaing, struktur biaya 

pesaing, dan kapasitas produk para pesaing. 

d. Analisis Kemampuan Internal 

Setiap perusahaan perlu menilai kekuatan dan kelemahannya dibandingkan para 

pesaingnya. Penilaian tersebut dapat didasarkan pada faktor-faktor seperti teknologi, 

sumber daya finansial, kemampuan manufakturan, dan basis pelanggan yang dimiliki. 

e. Perilaku Konsumen 

Perilaku konsumen perlu dipantau atau dianalisis karena hal ini sangat bermanfaat bagi 

perkembangan produk, desain produk, penetapan harga, pemilihan saluran distribusi, 

dan penentuan strategi promosi. Analisis ini dapat dilakukan dengan penelitian (riset 

pasar), baik melalui observasi maupun metode survey. 
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f. Analisis Ekonomi 

Dalam analisis ekonomi, perusahaan dapat memperkirakan pengaruh setiap peluang 

pemasaran terhadap kemungkinan mendapatkan laba. Analisis ekonomi terdiri atas 

analisis terhadap komitmen yang diperlukan, analisis BEP (break event point), 

penilaian resiko/ laba dan analisis faktor ekonomi pesaing. 
 
 
2.8 Analisis Strategi Pemasaran 

 
Analisis  strategi  pemasaran  dilakukan  untuk  menganalisis  data-data  yang  diperoleh 

dengan metode variabel eksternal dan internal 

1. Penelitian Variabel Eksternal 

Variabel eksternal ini tidak dapat dikendalikan oleh perusahaan karena berasal dari 

luar perusahaan. Variabel eksternal memunculkan peluang dan ancaman yang harus 

dihadapi oleh perusahaan. Metode penelitiannya yaitu dengan pendekatan kuantitatif. 

Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut: 

a. Mencari indikator variabel eksternal 

b. Memberi bobot pada masing-masing indikator dimana seluruh indikator 

mempunyai bobot sebesar 100% kemudian bobot ini dibagikan setiap indikator. 

c. Memberi penilaian pada masing-masing indikator yang ada. Biasanya 

menggunakan nilai berkala lima, yakni 1 (sangat buruk), 2 (buruk), 3 (cukup), 4 

(baik), 5 (cukup baik). 

d. Melakukan perkalian antara bobot dan nilai indikator yang menghasilkan nilai 

tertimbang. 

e. Hasil akhir adalah total dari nilai tertimbang. 

2. Penelitian Variabel internal 

Variabel internal adalah variabel yang berasal dari dalam perusahaan sehingga variabel 

ini dapat dikendalikan. Variabel ini melambangkan kekuatan dan kelemahan 

perusahaan.Penilaian yang dilakukan dengan membandingkan kekuatan dan 

kelemahan yang dimiliki pesaing. Hal yang dilakukan sama dengan variabel eksternal. 

Yang berbeda hanya pada skala penilaiannya, yaitu 1 (sangat tidak berpengaruh), 2 

(tidak berpengaruh), 3 (netral), 4 (berpengaruh), 5 (sangat berpengaruh). 

3. Setelah   dilakukan   penilaian   terhadap   variabel   internal   dan   eksternal,   langkah 

selanjutnya adalah menentukan letak posisi perusahaan dalam persaingan. Hasil dari 
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nilai tertimbang variabel eksternal diletakkan pada sumbu vertikal, sedangkan nilai 

tertimbang variabel internal diletakkan pada sumbu horizontal. 

4. Langkah Analisis SWOT 

Menurut Rangkuti (1999:22), langkah analisis SWOT adalah sebagai berikut: 

a. Menentukan faktor-faktor yang ada dalam variabel internal. 

b. Menentukan faktor-faktor yang ada dalam variabel eksternal. 

c. Memberikan skala pada masing-masing indikator dalam kolom yang telah 

disediakan, adapun pembobotannya adalah: sangat baik (5), baik (4), cukup (3), 

buruk (2), sangat buruk (1). 

d. Memberikan penilaian berdasarkan data atau ukuran yang diberikan pihak 

manajemen perusahaan, baik itu indikator variabel internal maupun indikator 

variabel eksternal. 

e. Menempatkan posisi perusahaan dalam diagram analisis SWOT yaitu 

menggunakan matrik SWOT-4K yang memiliki 4 kuadran. 

f. Menentukan strategi pemasaran apa yang akan digunakan perusahaan, tentunya 

sesuai dengan kondisi yang terjadi pada perusahaan yang bersangkutan. 
 
 
 
2.9Analisis SWOT 

 
Menurut Rangkuti (1999), yang dimaksud dengan penjabaran Analisis SWOT adalah 

sebagai berikut: 

1. Faktor-faktor berupa kekuatan (Strength), antara lain kompetensi khusus yang 

terdapat dalam organisasi yang berakibat pada pemilikan keunggulan kompetitif oleh 

usaha unit di pasaran. Dikatakan demikian karena satuan bisnis memilih sumber, 

keterampilan, produk andalan dan sebagainya yang membuatnya lebih kuat dari para 

pesaingnya dalam memuaskan kebutuhan pasar yang akan dan sudah dilayani. 

2. Faktor-faktor kelemahan (weakness), adalah keterbatas dan kekurangan dalam hal 

sumber keterampilan dan kemampuan yang menjadi penghalang serius bagi 

penampilan kinerja organisasi, kemampuan manajerial yang rendah, keterampilan 

pemasaran yang tidak sesuai dengan tuntunan pasar, produk yang kurang diminati 

oleh pengguna. 

3. Faktor peluang (opportunity), adalah berbagai situasi lingkungan yang 

menguntungkan bagi perusahaan. 
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Yang dimaksud dengan situasi tersebut adalah: 

a. Indifikasi suatu segmen pasar yang belum mendapat perhatian. 

b. Perubahan dalam kondisi persaingan. 

c. Perubahan   dalam   peraturan   perundang-undangan yang   membuka   berbagai 

kesempatan baru dalam kegiatan berusaha. 

d. Hubungan dengan para pembeli yang akrab. 

e. Hubungan dengan para pemasok yang harmonis. 

4. Faktor ancaman (threats), adalah faktor-faktor lingkungan yang tidak menguntungkan 

dalam lingkungan perusahaan. Ancaman akan menjadi ganjalan pada perusahaan yang 

bersangkutan baik untuk masa sekarang atau masa depan. Contohnya: 

a. Masuknya pesaing baru di pasar. 

b. Pertumbuhan pasar yang lambat. 

c. Perkembangan dan perubahan teknologi yang belum dikuasai. 

d. Perubahan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat restriktif. 

e. Menguatnya posisi tawar pemasok bahan baku yang diperlukan untuk proses lebih 

lanjut menjadi produk tertentu. 

5. Teori strategi, strategi yang harus dilakukan oleh perusahaan agar perusahaan tetap 

mampu bersaing dengan perusahaan lain, yaitu: 

a. Jika perusahaan berada di kuadran I, menerapkan strategi agresif sesuai dengan 

kekuatan perusahaan yang dimiliki dan besarnya peluang bisnis yang tersedia. 

Manajemen berusaha memperbesar perusahaan dengan memperbesar keunggulan 

bersaing yang telah berhasil dibangun untuk semaksimum mungkin 

mengeksploitasi peluang bisnis yang kini masih besar. Strategi ini meliputi 

perluasan pasar, pengembangan produk dan deversifikasi konsentrik. 

b. Jika perusahaan berada pada posisi kuadran II, diharapkan menggunakan strategi 

stabilisasi karena perusahaan mempunyai kelemahan yang cukup signifikan pada 

saat sesungguhnya masih tersedia peluang bisnis. Perusahaan masih belum 

memiliki keunggulan bersaing yang memadai dan oleh karena itu perusahaan 

tidak dapat merubah potensi pasar menjadi keunggulan kinerja perusahaan. 

Strategi dalam kuadran ini yaitu mempertahankan pasar yang telah dikuasai, 

pengembangan pasar dan produk dengan intensitas rendah. Strategi ini disebut 

strategi konsolidasi. 

c. Jika perusahaan berada dalam posisi kuadran III, maka disarankan menggunakan 

strategi penyelamatan(survival strategy), yang diperlukan untuk mempertahankan 
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hidup perusahaan. Strategi ini kadang disebut strategi bertahan (defensive 

strategy). Perusahaan perlu menyehatkan dirinya dengan melakukan efisiensi 

melalui penciutan usaha dan disaat yang sama mencoba melakukan terobosan baru 

dengan melakukan strategi diversifikasi. 

d. Jika perusahaan berada di posisi kuadran IV maka disarankan strategi 

diversifikasi, baik diversifikasi konsentrik maupun koglomerasi. Perusahaan 

sesungguhnya memiliki keunggulan bersaing memadai, akan tetapi pasar yang 

kini menjadi lahan perusahaan yang tidak lagi menjanjikan. Oleh karena itu 

perusahaan perlu melakukan terobosan dengan keunggulan yang dimiliki untuk 

memasuki pasar baru dengan produk lama maupun baru. 
 
 
 

Gambar 2.1 

Diagram Analisis SWOT 

Matriks SWOT 4K 
 

BERBAGAI 
PELUANG 

 
 

3. Strategi Penyehatan 1. Strategi Agresif 
 

 
 

KELEMAHAN 
INTERNAL 

KEKUATAN 
INTERNAL 

 
 
 

4. Strategi Bertahan 2. Strategi Diversifikasi 
 
 

BERBAGAI 
ANCAMAN 
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Penelitian Terdahulu 
 

Penelitian mengenai Strategi Pemasaran telah banyak dilakukan sebelumnya oleh 

beberapa peneliti dengan perusahaan yang berbeda, penelitian yang telah dilakukan 

sebelumnya dapat digunakan sebagai referensi dalam penelitian ini. Penelitian terdahulu yang 

digunakan sebagai referensi adalah: 

1. Aulia Agatha Ika Tiaraningtyas(2016) yang berjudul“Strategi Pemasaran Pada Sugara 

Milk Cafe Yogyakarta”. Dalam penelitian ini menggunakan Analisis Matriks SWOT 

serta Analisis Matriks IFAS dan EFAS yang menghasilkan kesimpulan bahwa strategi 

pemasaran yang harus dilakukan dalam waktu dekat oleh Sugara Milk Cafe 

Yogyakarta adalah: 

a. Mempertahankan harga produk. 

b. Meningkatkan kualitas produk untuk membuat konsumen puas. 

c. Meningkatkan pelayanan untuk dapat meningkatkan loyalitas konsumen. 

d. Menjaga dan mempertahankan pelanggan yang sudah loyal selama ini. 

e. Memperbaiki sistem manajemen yang ada agar kegiatan manajemen perusahaan 

bisa berjalan dengan baik sebagaimana mestinya. 

f. Menjaga dan meningkatkan segala sesuatu yang sudah baik dalam sugara Milk. 
 
 

2. Khalilurahman (2016) yang berjudul “Strategi Pemasaran Pada Perusahaan Bento Cafe 

Yogyakarta.Dalam penelitian ini menggunakan analisis Matriks SWOT. Hasil Analisis 

SWOT menghasilkan alternatif strategi yang dapat dipilih oleh Perusahaan Bento Cafe 

Yogyakarta adalah Strategi pertumbuhan agresif terdiri dari: 

a. Perluasan pasar, menambah jangkauan dari jenis barang yang sudah ada 

b. Pengembangan   produk,   mengembangkan   produk   yang  memiliki   daya   tarik 

konsumen. 

c. Diversifikasi  Konsentrik,  menambah  produk  baru  yang  masih  terkait  dengan 

produk yang lama, keterkaitan dengan kesamaan dalam teknologi dan fasilitas. 

d. Memperbaiki kelemahan-kelemahan yang telah teridentifikasi. 

e. Mempertahankan variabel yang menjadi kekuatan perusahaan. 
 
 
 
 

BAB III 
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METODE PENELITIAN 
 
3.1 Jenis Penelitian 

 
Penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif kualitatif. Denzin dan Lincoln 

dalam Moleong (2007:5) menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang 

menggunakan latar ilmiah dimana jenis datanya berupa fenomena-fenomena yang terjadi 

secara alami (bersifat non statistik), dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan 

dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. 

Dalam Moleong (2007:6) penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk 

memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya prilaku, 

persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam 

bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan 

memanfaatkan berbagai metode alamiah. 
 
 
 
3.2 Lokasi Dan Waktu Penelitian 

 
Penelitian ini dilakukan pada Oemah Djowo Classic Restaurant di jalan Lowanu Kota 

Jogjakarta. Adapun tujuan pengambilan data dilakukan untuk mengetahui Strategi 

Pemasaran pada Oemah Djowo Classic Restauran Jogjakarta. Waktu penelitian yang 

direncanakan dua (2) bulan yang dimulai pada bulan Agustus-September 2017. 
 
 
 
3.3 Jenis Dan Sumber Data 

3.3.1 Jenis Data 
 

Jenis data yang digunakandalam penelitian ini adalah data kualitatif. Miles dan 

Huberman (2009:1) menyatakan bahwa data kualitatif sangat menarik. Data kualitatif 

merupakan sumber dari deskripsi yang luas dan berlandasan kokoh, serta memuat 

penjelasan tentang proses-proses yang terjadi dalam lingkup setempat. Contoh data 

kualitatif diantaranya, data jenis kelamin, tempat tinggal, hingga data tingkat kepuasan 

konsumen. 

19  



STIE
 W

id
ya

 W
iw

ah
a 

Ja
ng

an
 P

la
gi

at

3.3.2 Sumber Data 
 

Sumber data yang digunakan penulis yang menjadi bahan analisis pada penelitian ini 

diantaranya adalah sebagi berikut: 

a. Data Primer 

Data primer yaitu data yang dikumpulkan sendiri oleh perorangan/suatu organisasi 

langsung melalui objeknya.  Supranto(1991:5-6). 

b. Data Sekunder 

Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi dalam 

bentuk publikasi. Data sudah dikumpulkan oleh pihak/instansi lain. (Supranto, 

1991:6). 
 
 
3.4 Metode Pengumpulan Data 

 
Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik sebagai berikut: 

 
a. Studi Pustaka 

Studi pustaka diperoleh dari buku bacaan atau literatur yang sudah ada, yang 

bertujuan untuk memperoleh landasan teori yang menjadi dasar penelitian yang 

akan dilakukan. 

b. Wawancara 

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan secara tidak 

langsung sebagai usaha untuk mengumpulkan informasi dengan mengajukan 

sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula, sebagai bentuk 

penggalian secara mendalam terhadap informasi yang dibutuhkan dari responden. 

c. Observasi 

Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara melakukan penelitian 

langsung di perusahaan, yaitu melihat, mencatat, mengadakan pertimbangan, 

kemudian melakukan penelitian ke dalam suatu skala bertingkat. 

d. Kuisioner 

Kuesioner adalah teknik pengumpulan data menggunakan pertanyaan tertulis 

kepada responden untuk memperoleh data yang akurat dan valid. 
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3.5 Metode Analisis Data 
 

Metode yang digunakan untuk menganalisis data dalam penelitian ini adalah analisis 

SWOT . SWOT merupakan singkatan dari Strength (kekuatan), Weakness (kelemahan), 

Opportunity (peluang), dan Threats (ancaman). Menurut Rangkuti, (1999:18), analisis 

SWOT adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi 

perusahaan. Faktor yang akan diidentifikasi ialah faktor lingkunagn internal dan faktor 

lingkungan eksternal pada perusahaan. Analisis SWOT akan mempertimbangkan faktor 

lingkungan internal dan lingkungan eksternal perusahaan dalam perumusan strategi 

perusahaan. 

Dengan mengidentifikasi secara menyeluruh faktor-faktor lingkungan internal dan 

lingkunagn eksternal pada Oemah Djowo Classic Restaurant Jogjakarta, maka diharapkan 

hasil identifikasi dapat dijadikan dasar untuk merumuskan strategi pemasaran Oemah 

Djowo Classic Restaurant Jogjakarta. 

Tahapan perencanaan strategi menurut Rangkuti (1999:31), dilakukan melalui tahapan 

berikut: 

a. Tahap Pengumpulan Data 

Tahap ini pada dasarnya tidak hanya sekedar kegiatan pengumpulan data, tetapi juga 

merupakan suatu kegiatan pengklasifikasian dan pra-analisis. Pada tahap ini data dapat 

dibedakan menjadi dua, yaitu data eksternal dan internal. 

b. Tahap Analisis 

Setelah mengumpulkan semua informasi yang berpengaruh terhadap kelangsungan 

perusahaan, tahap selanjutnya adalah memanfaatkan semua informasi tersebut dalam 

model-model kuantitatif perumusan strategi. 

c. Tahap Pengambil Keputusan 

Pada tahap ini menentukan keputusan yang tepat sesuai dengan hasil analisis yang 

telah dilakukan sebelumnya. 
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BAB IV 

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 
 
 
 
 
4.1 Hasil Penelitian 

4.1.1 ProfilPerusahaan 
 
 

Yogyakarta disebut sebagai salah satu kota budaya di Indonesia yang menyimpan 

banyak sejarah sejak masa penjajahan. Sejarah-sejarah serta budaya tersebut terakumulasi 

pada masa ini berupa bangunan kuno serta Seni Budaya yang masih tersimpan di Yogyakarta. 

Salah satu bangunan yang menjadi cagar budaya adalah sebuah bangunan Joglo yang terdapat 

di jalan. Lowanu 105, Wirosaban, Yogyakarta yang didirikan oleh bapak Toto Harjo 

Nusantoro di atas tanah seluas 1600 m2 sejak 22 April 2012. Bangunan Joglo tersebut 

dipergunakan sebagai salah satu resto yang mengusung tema kuno. 

Oemah Djowo Classic Restaurant, begitu Resto tersebut dinamai. Sesuai dengan 

bentuk bangunan Joglonya yang merupakan khas rumah suku jawa, dengan kelengkapan 

interior yang bertemakan kuno. Oemah Djowo Classic Restaurantjuga memiliki dua area 

khusus yang menjadi pendaratan koleksi mobil serta motor kuno yang telah berusia puluhan 

tahun, dimana untuk mobil ada koleksi dari Chevrolet, Holden, serta Ford. Juga terdapat 

beberapa koleksi motor kunonya. Koleksi-koleksi otomotif tersebut menambah kelengkapan 

tema djowo yang diusung oleh Oemah Djowo Classic Restaurant Jogjakarta. 

Seiring perkembangan wisata kuliner di Jogjakarta yang juga dikenal dengan seni 

budayanya. Oemah Djowo Classic Restaurant hadir sebagai pelengkap ragam budaya serta 

pilihan rasa kuliner di kota tersebut. Dengan mengusung konsep kuno, Oemah Djowo Classic 

Restaurant memberi tawaran yang berbeda akan experience kuliner dalam suasana serta 

hidangannya. 

Oemah Djowo Classic Restaurantmemberi ruang tidak hanya untuk pengunjung yang 

mencari rasa dan suasana tetapi juga komunitas serta kelompok yang ingin turut serta 

mengembangkan seni serta budaya. 
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Oemah Djowo Classic Restaurant juga menyediakan fasilitas area, yaitu: 
 

a. Hotspot 

Fasilitas hotspot dapat dinikmati oleh seluruh customer Oemah Djowo Classic 

Restaurant, tanpa dikenakan biaya tambahan. 

b. Meeting Point 

Pertemuan kantor, keluarga, rapat, diskusi kelompok maupun komunitas serta arisan 

yang ingin dilakukan secara private, kami menyediakan ruangan meeting point 

Oemah Djowo Classic Restauran (LCD, screen, proyektor, AC, paper not, pen, coffee 

break). Untuk meeting room terdapat dua ruangan yang disediakan yaitu ruangan 

untuk kapasitas 40 orang serta kapasitas 20 orang. 

c. Pameran 

Pameran seni dan budaya diselenggarakan di area Oemah Djowo Classic Restaurant, 

seperti pameran foto dan lukisan. 

d. Musholla (Pray Room) 
 
 

4.1.2 Personalia Dan Struktur Organisasi 
 

Karyawan merupakan faktor terpenting dalam proses operasional perusahaan, peranan 

karyawan dalam melaksanakan pekerjaan sangat menentukan keberhasilan perusahaan dalam 

mencapai tujuan perusahaan, perusahaan dapat sukses dalam menjalankan kegiatan usaha 

apabila memiliki personalia yang tegas dan cakap dalam melakukan tugas perusahaan. 

Adapun jumlah karyawan pada Oemah Djowo Classic Restaurant Jogjakarta adalah 33 orang 

yang memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing, yaitu: 1 manajer, 1 accounting, 2 

admin, 3 kasir, 2 supervisor, 4 server/pramusaji, 2 OB/maintenance, 2 bagian parkir, 1 GRO 

(guest relatinonship officer), 1 staff marketing, 1 leader cook, 8 cook, 3 barista dan 2 washer. 
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Gambar 4.1 
 

STRUKTUR ORGANISASI OEMAH DJOWO 
 
 
 

OWNER 
 
 

GENERAL MANAJER 
 
 
 
 
 
 

FINANCE OPERASIONAL MARKETING FB PRODUCT 

SUPERVISOR LEADER COOK 
 
 
 
 
 
 

SERVER OB/M PARKIR 
 
 
 
 
 

Keterangan Gambar: 
 

Pembagian  tugas  dan  wewenang  dari  masing-masing  bagian  dalam  struktur  organisasi 

tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Manajer: 

Area job nya ke semua posisi, menyampaikan pelaporan ke Owner dengan rincian 

tugas berikut: 

a. Mengatur kelancaran seluruh devisi, dan dapat bersinergi dengan baik. 

b. Melakukan perekrutan, pelatihan, pengawasan, dan evaluasi kinerja karyawan. 

c. Membuat program, anggaran dan laporan tahunan. 

d. Memimpin meeting manajemen. 

e. Problem solving dalam operasional perusahaan. 

f. Bertanggung  jawab  terhadap  target  revenue,  kepuasan  pelanggan  dan  profit 

perusahaan. 

g. Membuat laporan keuangan dan operasional ke owner tiap bulan. 

h. Mengurus perijinan, pajak dan urusan pihak ke-3. 
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2. Accounting: 

Area job nya adalah divisi finance, melakukan pelaporan ke manajer dengan rincian 

tugas berikut: 

a. Membuat estimasi biaya operasional tiap 2 minggu tiap bulan. 

b. Membuat laporan pendapatan dan pengeluaran harian. 

c. Membuat daftar kebutuhan outlet harian. 

d. Evaluasi laporan penjualan outlet (kasir) sinkron dengan stock barang gudang. 

e. Mengajukan RAB (Rencana Anggrana Biaya) operasional. 

f. Mengontrol pemakaian barang dan bahan sesuai kebutuhan dalam draft. 

g. Membuat laporan R/L bulanan dan tiap akhir tahun. 

h. Ikut meeting manajemen dan memberi laporan sales dan profit. 
 
 
3. Admin: 

Area  job  nya  adalah  divisi  finance,  melakukan  pelaporan  ke  bagian  accounting 

dengan rincian tugas berikut: 

a. Melakukan input data laporan kasir (pendapatan). 

b. Croscheck rencana penjualan (reservasi) dengan purchase order dari outlet 

c. Membuat daftar kebutuhan outlet harian. 

d. Melakukan input data bahan/barang di gudang dan di outlet. 

e. Mencatat keluar masuk barang dan kontrol pemakaian (stock keeper). 

f. Membuat laporan stock bahan seminggu sekali. 

g. Melakukan order bahan/barang ke suplier. 

h. Melakukan cek quality control atas barang dari suplier. 
 
 
4. Kasir: 

Area  job  nya  adalah  divisi  finance,  melakukan  pelaporan  ke  bagian  accounting 

dengan rincin tugas berikut: 

a. Melakukan posting saat transaksi, menyiapkan uang receh untuk kembalian. 

b. Menyediakan peralatan pendukung kasir: CO, Bill tambahan dll. 

c. Membuat laporan penjualan harian, membuat note (sepengetahuan MOD) jika ada 

discount, nota salah dll. 

d. Mengelola uang cash dari accounting untuk pembelanjaan di luar jam kerja. 

e. Membantu pekerjaan waiter jika diperlukan. 

f. Melakukan konsultasi ke “accounting”untuk hal-hal di luar kebiasaan. 
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5. Supervisor: 

Area job nya adalah pada divisi operasioanl, melakukan pelaporan ke manajer dengan 

rincian tugas berikut: 

a. Mengatur  dan  membuat  jadwal  kerja  stafing  (arahan,  pelatihan,  pengawasan) 

divisi operasi. 

b. Melakukan weekly briefing atau daily briefing jika diperlukan. 

c. Kontrol pemakaian barang di outlet. 

d. Membuat laporan harian tentang jalannya operasional. 

e. Ikut weekly meeting manajemen dan menyampaikan ke bawahan. 

f. Membuat berita acara dan menandatangani pembatalan order. 

g. Check list reservasi dan melakukan daily inventory untuk pengajuan barang/bahan 

di admin. 
 
 
6. Server/Pramusaji: 

Area job nya adalah pada divisi operasional, melakukan pelaporan ke supervisor 

dengan rincian tugas berikut: 

a. Menyambut tamu, mencarikan tempat untuk tamu. 

b. Membawa buku menu dan memberi suggestion tamu kemudian menulis CO. 

c. Membersihkan area hall sebelum dan sesudah operasi. 

d. Membersihkan meja dan menata kembali beserta perlengkapan setelah tamu pergi. 

e. Melaksanakan general cleaning setiap minggunya. 

f. Melaporkan kepada atasan (SPV dan MOD) jika ada hal-hal di luar kebiasaan. 
 
 
7. Office Boy (OB): 

Area job nya adalah divisi operasional, melakukan pelaporan ke supervisor, dengan 

rincian tugas berikut: 

a. Membersihkan semua area Resto (office, area tamu, gallery, dan lain-lain). 

b. Membantu pekerjaan washer jika dibutuhkan. 

c. Membantu bagian maintenance menjaga peralatan Resto. 

d. Merawat tanaman dan hewan peliharaan di Resto. 

e. Menjaga kebersihan, kerapian dan keamanan Resto. 

f. Membantu divisi lain jika diperlukan 
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8. Maintenance: 

Area job nya adalah divisi operasional, melakukan pelaporan ke supervisor, dengan 

rincian tugas berikut: 

a. Melakukan cek peralatan yang ada di Resto agar berfungsi secara normal. 

b. Melakukan perbaikan segera jika ada kerusakan. 

c. Berhubungan dengan jasa service dan spare part dari setiap peralatan. 

d. Memastikan kelancaran jaringan air, limbah dan listrik. 

e. Membanti divisi lain jika diperlukan. 
 
 
9. Parkir: 

Area job nya adalah pada divisi operasional, melakukan pelaporan ke supervisor, 

dengan rincian tugas berikut: 

a. Ikut menyambut tamu dan menyiapkan payung ketika hujan. 

b. Mengatur   kerapian   parkir   dan   mengarahkan   kendaraan   sesuai   area   yang 

disediakan. 

c. Memberi info kepada tamu jika kondisi Resto full book. 

d. Membersihkan area parkir. 

e. Mengatur lalu lintas area depan Resto demi keamanan dan kenyamanan tamu. 

f. Menjalin  komunikasi  dengan  driver/crew  bos  group  dan  gali  informasi  untuk 

Resto. 

g. Menjaga keamanan kendaraan dan kenyamanan tamu. 
 
 
10. GRO (Guest Relationship Officer) 

Area job nya adalah pada divisi marketing, melakukan pelaporan ke manajer, dengan 

rincian tugas berikut: 

a. Mengatur dan membuat jadwal kerja marketing. 

b. Berkoordinasi dengan SPV dan LC dalam layanan reservasi. 

c. Melaporkan reservasi harian ke group manajemen. 

d. Mengatur jam kedatangan tamu dan tempat agar tidak berbenturan. 

e. Membuat evaluasi kegiatan harian dan melaporkan ke manajemen. 

f. Melakukan weekly meeting dan melaporkan target serta peningkatan sales dan 

profit. 

g. Membuat program dan anggaran bulanan (RAB). 
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11. Staff  Marketing GRO: 

Area job nya adalah pada divisi marketing, melakukan pelaporan ke GRO, dengan 

rincian tugas berikut: 

a. Melakukan sales call atau kunjungan kepada pihak ke 3 (biro,instansi, lembaga, 

corporate, dll). 

b. Membuat list daftar reservasi tamu dan berkoordinasi dengan GRO. 

c. Membuat design media promosi, membuat pesanan cetakan, follow up customer, 

packing/prepare marketing. 

d. Logistik,  tool  dan  area,  sales  call,  promosi,  partnership,  follow  up,  handling 

reservasi. 
 
 
12. Staf Admin GRO: 

Area job nya adalah pada divisi marketing, melakukan pelaporan ke GRO, dengan 

rincian tugas berikut: 

a. Membuat list data reservasi bulanan. 

b. Melakukan telemarketing untuk follow up maupun broadcast, maintenance web, 

medsos dan blasting email. 

c. Membuat surat dan data pendukung. 

d. Kalkulasi kebutuhan media promosi. 

e. Rekap berkala ketersediaan media promosi. 
 
 
13. Leader Cook: 

Area job nya adalah pada divisi FB product, melakukan pelaporan ke manajer, dengan 

rincian tugas berikut: 

a. Membuat daftar kebutuhan outlet yang akan diproduksi tiap harinya. 

b. Mengatur crew di bawahnya (Barista, Cook, Cook Helper, Steward) sesuai job 

masing-masing. 

c. Membuat estimasi bahan menu baik buffet maupun alacarte harian. 

d. Melakukan evaluasi harian dan mengajukan perbaikan ke manajemen jika ada 

kendala. 

e. Mengontrol pemakaian barang dan perawatannya serta kebersihan area dapur. 

f. Membuat jadwal kebersiha harian dan mingguan serta general (area+crew). 

g. Membuat inovasi menu setiap 3 bulan sekali. 
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14. Cook: 

Area job nya adalah pada divisi FB product, melakukan pelaporan ke Leader Cook, 

dengan rincian tugas berikut: 

a. Menyediakan dan mengolah semua pesanan tamu sesuai order. 

b. Melaporkan kepada LC jika ada bahan yang kosong atau stock menipis. 

c. Melaksanakan general cleaning setiap minggunya. 

d. Menjaga kualitas makanan, kreatif makanan. 

e. Inventory bahan, order dan purchase bahan. 

f. Standar receipt, kecepatan dan ketepatan produksi 
 
 
15. Cook Helper: 

Area job nya adalah pada divisi FB product, melakukan pelaporan ke Leader Cook. 

Dengan rincian tugas berikut: 

a. Menyiapkan semua bahan produksi. 

b. Mencuci  peralatan  operasional  dapur  agar  selalu  dalam  keadaan  siap  untuk 

produksi. 

c. Melaksanakan general cleaning setiap minggunya. 

d. Menjaga kebersihan dapur, membantu pembuangan sampah. 

e. Membantu memasak, menjaga kualitas produk. 
 
 
16. Barista: 

Area jobnya adalah pada divisi FB product, melakukan pelaporan ke Leader Cook, 

dengan rincian tugas berikut: 

a. Memastikan  semua  bahan  dan  peralatan  tersedia  dengan  baik  dan  siap  untuk 

produksi. 

b. Melakukan inventory stock barista setiap hari. 

c. Sesegera mungkin membuat pesanan begitu orderan masuk. 

d. Menata  meja  counter  dan  perlengkapan,  memastikan  pesanan  minuman  harus 

datang lebih awal. 

e. Melakukan general cleaning setiap minggunya. 

f. Melaporkan ke LC jika stock bahan kosong atau menipis. 

g. Menjaga standar produk minuman (panas, hangat, dingin). 

h. Membuat  minuman,  order  beverage  dan  bahan  minuman,  serving  beverage, 

inventory bar, kepuasan tamu. 
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17. Washer: 

Area job nya adalah pada divisi FB product, melakukan pelaporan ke Leader Cook. 

Dengan rincian tugas berikut: 

a. Membersihkan semua peralatan dan perlengkapan Resto. 

b. Membersihkan perlengkapan dapur dan Barista. 

c. Merawat dan menjaga kebersihan semua perlengkapan dan peralatan. 

d. Menulis dan melaporkan jika ada perlengkapan dan peralatan yang rusak. 

e. Melayani dengan cepat dan tepat kebutuhan peralatan divisi server, dapur dan 

Barista. 

f. Membersihkan area washer dan memastikan perlengkapan pendukung cukup. 

g. Merawat peralatan agar selalu berfungsi dengan baik. 
 

Oemah Djowo Classic Restaurant merupakan usaha yang bergerak di bidang kuliner 

yang tentunya olahan menu makanan adalah produk utama yang harus diperhatikan sehingga 

karyawan pada bagian ini harus memiliki kecekatan dan ketepatan dalam mengolah dan 

menyajikan setiap makanan,selain rincian tugas tersebut terdapat beberapa ketentuan yang 

harus dijalankan oleh karyawan, khususnya karyawan bagian dapur (kitchen) dalam hal 

berikut: 

1. Prepare Bahan 

a. Setiap pengambilan barang di gudang harus sesuai kebutuhan event (tidak lebih, 

tidak kurang atau dicicil). 

b. Event  siang  diprepare  pagi,  event  sore/malem  di  preparesiang,  event  pagi  di 

prepare malam sebelumnya. 

c. Prepare bahan alacarte dan event dipisah. 

d. Stock  bahan  di  dapur  untuk  alacarte  dibuat  standar  minimal,  kalau  kurang, 

dadakan mengambil di gudang 

e. Pengambilan bahan di gudang tidak semua crew bisa mengambil tapi cook helper 

yg ditunjuk di setiap shift. 

f. Setiap pengambilan wajib dicatat secara rinci ataudilaporkan staf admin jika di 

gudang ada person. 

g. Pengambilan bahan di gudang untuk prepare event maksimal pukul 17:30. 

2. Standar Resep, porsi bahan dan cost food 

a. Setiap  pengolahan  makanan  harus  sesuai  standar  resep  yangsudah  dibuat  dan 

disepakati bersama agar rasa stabil. 
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b. Porsi bahan dan bumbu juga sesuai standar yang sudah dibuatagar tidak ada lagi 

kurang/lebih makanan yang disajikan. 

c. Setiap barang yang lost karena rusak atau sisa tak terjual dicatat secara terperinci 

oleh seorang senior cook. 

d. Semua makanan hasil olahan merupakan orderan jadi semuaharus disajikan 

(terutama event). Kalau ada sisa makanan,itu dari depan bukan sudah dispare di 

dapur. 

3. Timing dan kecepatan penyajian order 

a. Penolakan orderan oleh senior cook dan dikomunikasikan dengan baik dan logis 

kepada penanggung jawab depan (SPV). 

b. Waktu tunggu tamu dalam setiap penyajian menu maksimal 30 menit. 

Bagi seluruh karyawan Oemah Djowo setiap menjalankan tugas berprinsip bersih 

tempat, bersihalat, bersih bahan, bersih person nya. 
 
 
 
4.2 Analisis Lingkungan Internal Dan Eksternal Perusahaan (tahap pengumpulan data) 

4.2.1Analisis Lingkungan Internal Perusahaan 

Analisis lingkungan internal dilakukan dengan menganalisis faktor-faktor pada internal 

perusahaan yang dapat mempengaruhi keberhasilan perusahaan. Analisis lingkungan internal 

ini diperlukan untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan bersaing perusahaan dengan 

melakukan proses identifikasi terhadap berbagai faktor-faktor yang ada dalam area fungsional 

perusahaan. Menurut David (2010:178) lingkungan internal meliputi manajemen, pemasaran, 

keuangan/akuntansi, produksi/operasi, penelitian dan pengembangan, dan sistem informasi 

manajemen. 

1. Manajemen 

Sistem manajemen yang diterapkan oleh Oemah Djowo Classic Restaurant adalah 

sistem manajemen profesional, sebab segala bentuk mengenai deskripsi pekerjaan 

dilakukan dengan profesional sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing yang 

dijabarkan dengan susunan struktur organisasi dan SOP. 

2. Pemasaran 

Pemasaran yang sudah dilakukan oleh Oemah Djowo mencakup beberapa aspek 

bauran pemasaran (marketing mix). 
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Bauran pemasaran tersebut terdiri dari: 

a. Produk: 

Dalam penyajian setiap menu produk Oemah Djowo selalu menjaga kualitas 

produknya dengan baik, dari segi rasa, kebersihan dan bahan baku. Untuk bahan 

baku yang tidak tahan lama seperti sayuran yang tidak terpakai hari ini tidak 

akan dipakai lagi untuk menu esok harinya, selain itu kebersihan bahan dan alat 

yang digunakan sangat diperhatikan. Oemah Djowo merupakan Restoran yang 

memiliki berbagai macam produk atau menu makanan dan minuman yang 

disediakan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan para konsumennya, baik 

makanan dan minuman khas jawa seperti brongkos, rawon, es tape ketan, cincau 

dll, juga menyediakan menu makanan modern lainnya, serta iga bakar sebagai 

salah satu menu favorite yang paling diminati pengunjung Oemah Djowo. 

Dengan beragamnya menu yang disediakan tentunya akan mampu memenuhi 

permintaan konsumen baik konsumen alacarte maupun wisatawan dari luar 

Jogja. 

b. Harga 

Untuk harga, setiap menu yang ditawarkan oleh Oemah Djowo cukup 

terjangkau, karena mengacu pada kualitas, rasa, serta fasilitas yang memadai 

dengan nuansa klasik yang memberikan rasa nyaman bagi pengunjung sehingga 

membuat konsumen rela membayar sesuai harga yang sudah ditentukan. 

c. Lokasi 

Lokasi Oemah Djowo berada di sekitar pemukiman penduduk, tepat di depan 

jalan yang ramai dilewati masyarakat setiap harinya dan merupakan satu- 

satunya Restoran klasik yang berada di jalan Lowanu, No 105 (depan SPBU 

Wirosaban) Umbulharjo Kota Jogjakarta. Lokasi ini tentunya sangat strategis 

bagi kelangsungan usaha ini, setiap pengunjung yang ingin datang kesini akan 

mudah untuk menemukannya. 

d. Promosi 

Promosi yang dilakukan oleh Oemah Djowo adalah dengan promosi ke kantor- 

kantor/instansi, melakukan kerjasama dengan berbagai keagenan travel, 

mendatangi tempat wisata yang ada di Jogjakarta dan menemui drivernya untuk 

menggali informasi tentang agen travel tersebut, menyebar brosur, melalui 

media sosial, web site: marketing@Oemahdjowo.com, facebook: OemahDjowo, 

Twitter:@OemahDjowo,  selain itu Oemah Djowo selalu menjalin hubungan 
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yang baik dengan pelanggannya sebagai salah satu upaya untuk tetap 

mempertahankan pelanggan, hal tersebut memberi efek yang positif terhadap 

perkembangan perusahaan, dan memberikan kesempatan pada seluruh lapisan 

masyarakat terutama yang telah menjadi pelanggan untuk ikut memasarkannya 

dengan sistem mouthto mouth sehingga keuntungan perusahaan akan lebih 

mudah didapatkan sesuai harapan dan keinginan yang sudah ditetapkan oleh 

perusahaan. 

e. Bukti Fisik 

Tempat usaha Oemah Djowo didesain dengan mengusung tema klasik yang 

menghadirkan atmosfir jawa kuno dengan bangunan Joglo nya yang dilengkapi 

dengan fasilitas interior mobil dan motor kuno yang berusia puluhan tahun serta 

lukisan yang menambah kesan klasiknya, pengunjung yang datang disuguhkan 

dengan alunan alat musik jawa membuat pengunjungnya merasa nyaman dan 

seperti bernostalgia dengan kenyamanan nuansa jadul yang sudah jarang 

dijumpai saat ini sehingga dapat memberikan nilai lebih di mata 

masyarakat/konsumen. Tersedia juga lahan parkir yang luas sehingga 

memudahkan akses keluar masuk kendaraan. 

f. Orang (SDM) 

Karyawan yang melayani konsumen pada Oemah Djowo wajib menjaga etika 

selama bekerja. Seluruh karyawan direkrut dengan syarat-syarat yang telah 

ditentukan, seperti pendidikan, keahlian, usia, dll, serta diberikan training 

khusus sesuai dengan bidang pekerjaan masing-masing sehingga lebih terarah, 

lebih cepat, tepat dan tanggap dalam menjalankan tugas. 

g. Proses/pelayanan 

Proses pelayanan dilakukan dengan sopan, ramah, senyum, salam dan sapa. 

Karyawan selalu berusaha menanggapi pesanan dan keinginan konsumen 

dengan sebaik-baiknya, menyajikan menu yang dipesan dengan cepat, jika ada 

pesanan untuk kegiatan tertentu karyawan langsung tanggap mempersiapkan 

bahan yang dibutuhkan sesegera mungkin, misalkan akan mengadakan event 

siang diprepare pagi, event sore/malam diprepare siang, event pagi diprepare 

malam sebelumnya, untuk menghindari kekeliruan prepare bahan alacarte dan 

event dipisah. Kecepatan dan ketepatan dalam mempersiapkan bahan hingga 

penyajian makanan yang dilakukan karyawan menunjukkan bahwa pelayanan 

Oemah Djowo sudah baik. 
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3. Keuangan/akuntansi 

Modal awal untuk mendirikan usaha ini kurang lebihnya adalah sekitar Rp 

10.000.000.000 (termasuk fasilitas mobil dan motor kunonya). Dana untuk modal 

usaha ini selain dari modal sendiri juga berasal dari dana pihak ketiga. Pendapatan 

yang diperoleh setiap bulannya tidak selalu stabil namun jika ditaksir omset rata- 

rata yang diperoleh setiap bulannya adalah sekitar Rp 170.000.000. Adapun untuk 

pencatatan keuangan dilakukan secara terkomputerisasi, pencatatan estimasi biaya 

operasional dilakukan setiap 2 minggu tiap bulan, pencatatan laporan R/L dilakukan 

setiap bulan dan tiap akhir tahun. 

4. Produksi/Operasi 

a. Proses Produksi 

Ada beberapa proses yang dilakukan dalam mengolah menu makanan dan 

minuman, diantaranya menggoreng, mengukus, memanggang/bakar,  blender 

dan lainnya. Hal ini dilakukan sesuai dengan permintaan konsumen. 

b. Kapasitas Produksi 

Kapasitas produksi tergantung pada jumlah konsumen yang datang, tidak dapat 

secara pasti ditentukan (berubah-ubah) terutama konsumen alacarte. Oemah 

Djowo akan terus melakukan proses produksi selama masih ada konsumen yang 

datang tentunya di jam operasional. 

c. Bahan Baku 

Bahan baku untuk menghasilkan produk tergolong cukup mudah didapatkan, 

seperti aneka daging, ayam, tahu, tempe, sayuran, buah-buahan serta bahan dan 

bumbu pelengkap lainnya bisa didapat di pasar atau di beberapa toko sembako 

lainnya sehingga mudah didapat dan selalu tersedia. Bahan-bahan tersebut 

selalu disediakan oleh pemasok secara rutin. 

5. Penelitian Dan Pengembangan 

Pihak pengelola belum melakukan penelitian dan pengembangan produk. Pihak 

Oemah Djowo hanya selalu menjaga kualitas produk serta mempertahankan 

pelayanan yang baik dan ramah dalam melayani konsumen agar konsumen puas dan 

akan kembali berkunjung. 

6. Sistem Informasi Manajemen 

Pelaporan sistem informasi manajemen pada Oemah Djowo sehubungan dengan 

aktivitasusaha seperti pencatatan dan pengelolaan keuangan semua dilakukan dan 

disajikan secara terkomputerisasi sehingga lebih efektif dan efisien. 
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Setelah melakukan analisis faktor internal, maka dapat dirumuskan kekuatan dan 

kelemahan yang dimiliki Oemah Djowo Classic Restaurant adalah terlihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.1 
 

Rumusan Kekuatan dan Kelemahan Oemah Djowo Classic Restaurant 
 
 

Faktor Internal Kekuatan Kelemahan 

Manajemen Manajemen profesional  

Pemasaran: 

 Produk 
 
 
 Harga 

 Lokasi 

 Promosi 

 Bukti fisik 
 
 
 Orang/SDM 

 Proses/pelayanan 

 
 

a. Kualitas produk baik 

b. Menu bervariasi 

c. Harga bersaing 

d. Lokasistrategis 

e. Promosinya baik 

f. Desain dan fasilitas 

perusahaanbaik 

g. KualitasSDM baik 

h. Pelayanan yang baik 

 

Keuangan/akuntansi  Modal dari pihak ketiga 

Penelitian dan 

pengembangan 

 Belum ada penelitian dan 

pengembangan produk 

Sistem informasi 

manajemen 

Pencatatan keuangan 

terkomputerisasi 

 

 
Sumber: Data Primer (2017) 

 
 
 
 

4.2.2 Analisis Lingkungan Eksternal Perusahaan 
 

Analisis lingkungan eksternal merupakan analisis yang dilakukan dengan melihat 

berbagai faktor yang ada di luar perusahaan yang akan mempengaruhi keberhasilan 

perusahaan. Dengan menganalisis lingkungan eksternal, maka akan diketahui peluang dan 

ancaman yang dimiliki perusahaan yang berasal dari lingkungan luar perusahaan. 
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Menurut Kotler dan Armstrong (2008:79), analisis lingkungan eksternal mencakup 

lingkungan makro (demografi, ekonomi, alam, politik, teknologi dan sosial budaya). 

Lingkungan mikro (pelanggan, perantara pamasaran, pesaing, pemasok, dan masyarakat). 

Berikut hasil identifikasi lingkungan eksternal Oemah Djowo Classic Restaurant: 

1. Lingkungan Makro: 
 

a. Faktor Demografi 

Jumlah penduduk setiap tahunnya terus meningkat khususnya di provinsi 

Daerah istimewa Jogjakarta. Hal ini berdampak positif terhadap bisnis kuliner. 

Karena jika jumlah penduduk meningkat, maka tingkat konsumsi masyarakat 

juga akan meningkat. 

b. Faktor Ekonomi 

Kondisi sekonomi yang tidak stabil saat ini mengakibatkan harga bahan pokok 

menjadi naik, seperti misalnya nilai tukar rupiah yang semakin memburuk dapat 

mempengaruhi dunia bisnis terutama bisnis kuliner seperti Oemah Djowo yang 

banyak menggunakan bahan-bahan pokok dalam kegiatan produksinya. 

Fluktuasi nilai tukar rupiah dapat menjadi ancaman bagi usaha ini.Selain itu, 

saat ini Indonesia dihadapkan pada era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), 

di era ini akan terjadi perdagangan bebas. Ini merupakan sebuah  ancaman 

karena persaingan dalam sektor bisnis akan semakin dan sangat ketat. 

c. Faktor Alam 

Faktor alam/cuaca biasanya akan mempengaruhi beberapa usaha yang 

dijalankan, apalagi cuaca tidak bisa diprediksi, namun bagi Oemah  Djowo 

faktor ini tidak terlalu memberi pengaruh bagi jalannya usaha ini. 

d. Faktor Politik 

Kondisi politik saat ini cukup kondusif sehingga tidak terlalu berpengaruh 

terhadap jalannya usaha ini. 

e. Faktor Teknologi 

Teknologi saat ini semakin canggih, Oemah Djowo sudah memanfaatkan 

teknologi yang ada untuk kegiatan promosi usaha secara online melalui media 

sosial sehingga usahanya akan lebih mudah dikenal masyarakat . Selain itu 

Oemah Djowo juga menyediakan fasilitas teknologi hotspot untuk memuaskan 

konsumen yang ingin menjelajah dunia internet. 
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f. Faktor Sosial Budaya 

Budaya barat mulai masuk dan merubah gaya hidup masyarakat. Mereka 

cenderung konsumtif dan menghabiskan dana untuk sekedar makan di luar 

rumah seperti di Cafe, rumah makan atau Restoran, masyarakat cenderung 

menginginkan sesuatu yang serba cepat/instant. Dalam setiap event seperti pesta 

pernikahan, kegiatan penting lainnya kebanyakan memilih melakukannya di 

luar rumah seperti di gedung hotel dan Restoran. Selain itu keberadaan 

Jogjakarta sebagai salah satu kota pelajar dan kota wisata menjadikannya 

banyak dikunjungi oleh masyarakat dari berbagai daerahyang tidak hanya 

sekedar mencari tempat makan tetapi juga kenyamanan dan fasilitas yang jarang 

dijumpai di daerahnya. Hal ini dapat menjadi peluang besar bagi pelaku usaha 

kuliner seperti Oemah Djowo. 

2. Lingkungan Mikro: 

a. Pemasok 

Untuk kelancaran proses produksi Oemah Djowo memiliki pemasok 

tetap(bapak Sedoso) yang akan selalu menyediakan bahan-bahan yang 

dibutuhkan hal ini dilakukan untuk meminimalisir segala kemungkinan yang 

tidak diinginkan, misalnya kehabisan stock bahan atau kesulitan menemukan 

bahan baku yang diinginkan yang dapat mempengaruhi proses produksi. 

b. Perantara Pemasaran 

Produk Oemah Djowo dijual ke konsumen secara langsung. Konsumen bisa 

langsung datang dan memesan sesuai menu yang diinginkan. Adapun untuk 

konsumen dari group travel/wisatawan, konsumen yang ingin memesan untuk 

event tertentu dapat menghubungi bagian pemasaran/marketing. 

c. Pelanggan 

Pelanggan utama yang menjadi sasaran Oemah Djowo adalah para wisatawan 

yang berkunjung ke kota Jogjakarta hal ini dilakukan dengan menjalin relasi 

dengan berbagai keagenan group travel di berbagai daerah untuk menyediakan 

akomodasi kuliner, hingga saat ini telah banyak agen travel dan perkantoran 

yang menjadi pelanggan tetap Oemah Djowo. Selain itu masyarakat umum juga 

menjadi pasar sasarn Oemah Djowo dengan menyediakan menu alacarte yang 

terjangkau dan fasilitas yang memadai akan membuat pengunjung nyaman dan 

puas. 
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d. Pesaing 

Semakin banyaknya usaha bisnis kuliner yang berkembang di kota Jogjakarta 

hal ini menjadi ancaman bagi Oemah Djowo karena bisa saja pasar sasarannya 

direbut oleh pelaku usaha kuliner yang menjadi pesaing Oemah Djowo. 

Setelah  melakukan  analisis  faktor  eksternal,  maka  dapat  dirumuskan  peluang  dan 

ancaman yang dimiliki Oemah Djowo Classic Restaurant pada tabel berikut: 

Tabel 4.2 
 

Rumusan Peluang dan Ancaman Oemah Djowo Classic Restaurant 
 
 

Lingkungan Eksternal Peluang Ancaman 

Lingkungan Makro: 

 Faktor demografi 
 
 
 
 
 
 
 

 Faktor teknologi 

 Faktor sosial budaya 

 
 

a. Pertumbuhan  penduduk 
 
 
 
 
 
 
 

b. Perkembangan teknologi 

c. Gaya hidup masyarakat 

yang konsumtif 

 Faktor ekonomi 

a. Fluktuasi nilai tukar 

rupiah 

b. Masuknya era 

perdagangan bebas 

(MEA) 

Lingkungan Mikro: 

 Pelanggan 
 
 

 Pesaing 

 
 
Memiliki pelanggan yang loyal 

 
 
 
 
 
Adanya persaingan dari usaha 

kuliner lainnya 

Sumber: Data Primer (2017) 
 
 
 
 

4.3 Pembahasan (Tahap Analisis) 
 

4.3.1 Pemberian Nilai Variabel Internal 
 

Setelah faktor internal diketahui, langkah selanjutnya adalah memberikan penilaian 

terhadap masing-masing indikator tersebut. Untuk keperluan profit perusahaan diperlukan 

adanya bobot dan nilai rating. Pemberian bobot variabel internal bertujuan untuk menentukan 
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seberapa  besar  kecilnya  kepentingan  setiap  variabel  internal  (kekuatan  dan  kelemahan) 

kepada perusahaan. 

Pembobotan diperoleh dari jumlah variabel yang mempengaruhi Oemah Djowo Classic 

Restaurant. Dalam hal ini dapat dibagi masing-masing bobot sesuai dengan kepentingan dan 

pengaruhnya, sehingga bobotnya adalah satu. 

Sedangkan pemberian nilai rating didasarkan pada analisis situasi terhadap perubahan 

yang bersangkutan. Misalnya variabel yang diamati sangat baik maka diberi angka besar, 

sedangkan kondisi buruk akan diberi angka kecil. Adapun pemberian nilai antara 1-5 dengan 

perincianSangat  baik (5), Baik (4), Cukup (3), Buruk (2), dan Sangat Buruk (1). 

Tabel 4.3 
 

Nilai Tertimbang Variabel Internal 
 
 

Variabel Internal Bobot Rating Nilai Tertimbang 

Kekuatan:    

Manajemen 0,09 3 0,27 

Kualitas produk 0,10 4 0,4 

Menu bervariasi 0,10 4 0,4 

Harga bersaing 0,10 4 0,4 

Lokasi strategis 0,10 5 0,5 

Promosi yang baik 0,10 4 0,4 

Desain dan fasilitas perusahaan 0,11 5 0,55 

Kualitas SDM 0,10 4 0,4 

Pelayanan yang baik 0,10 4 0,4 

Sistem informasi manajemen 0,10 3 0,3 

Total 1,00  4,02 

Kelemahan:    

Modal dari pihak ketiga 0,50 3 1,5 

Belum ada penelitian dan 

pengembanganproduk 

0,50 2 1,0 

Total 1.00  2,5 

Sumber: Data Primer (2017) 
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Dari data di atas dapat dilihat bahwa kekuatan perusahaan memiliki nilai sebesar 

4,02sedangkan untuk kelemahan perusahaan sebesar 2,5. Nilai kekuatan lebih besar 

dibandingkan dengan nilai kelemahan ini menunjukkan bahwa Perusahaan dapat 

memanfaatkan kekuatan internal yang dimilikinya dengan baik. Selisih antara kekuatan dan 

kelemahan sebesar 1,52. Selisih positif yang bermakna bahwa Oemah Djowo masih memiliki 

kekuatan yang lebih besar dibandingkan dengan kelemahannya dan memiliki kesempatan 

untuk bersaing. 
 
 
 

4.3.2 Pemberian Nilai Variabel Eksternal 
 

Pemberia nilai ratingvariabel eksternal ini sama dengan cara pada variabel internal. 

Penilaian dilakukan dengan skala, yaitu: 5 (sangat baik), 4 (cukup baik), 3 (cukup), 2 (buruk), 

1 (sangat buruk). Dari hasil tersebut dapat terlihat seberapa besar nilai yang diberikan untuk 

masing-masing indikator yang merupakan besar kecil pengaruh dan pentingnya terhadap 

perusahaan. 

Pembobotan variabel eksternal sama seperti pembobotan variabel internal yaitu setiap 

variabel diberi bobot yang sesuai dengan pengaruhnya yaitu dengan total bobot =1. 

Nilai tertimbang variabel eksternal bertujuan untuk menentukan posisi bisnis 

perusahaan yang dapat digolongkan pada posisi sebagi berikut: 

a. 0-3 kategori rendah 

b. Lebih besar dari 3 sampai 4 kategori medium 

c. Lebih besar dari 4 kategori tinggi 
 

Nilai tertimbang variabel eksternal didapat dari hasil perkalian antara bobot dengan 

nilai rating. Kemudian dilakukan penjumlahan keseluruhan nilai tertimbang yang dapat 

diperoleh sebagai hasil akhir. 
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Tabel 4.4 
 

Nilai Tertimbang Variabel Eksternal 
 
 

Variabel Eksternal Bobot Rating Nilai tertimbang 

Peluang:    

Pertumbuhan penduduk 0,26 4 1,04 

Perkembangan teknologi 0,23 4 1,92 

Gaya hidup masyarakat yang konsumtif 0,26 4 1,04 

Loyalitas pelanggan 0,25 5 1,25 

Total 1,00  4,25 

Ancaman:    

Fluktuasi nilai tukar rupaih 0,35 3 1,05 

Masuknya era perdagangan bebas (MEA) 0,33 3 0,99 

Pesaing 0,32 4 1,28 

Total 1,00  3,32 

Sumber: Data Primer (2017) 
 

Dari tabel hasil perhitungan faktor eksternaldi atas dapat diketahuinbahwa peluang 

perusahaan memiliki nilai sebesar 4,25. Berarti termasuk dalam kategori tinggi. Nilai 

tertimbang ini menunjukkan bahwa Oemah Djowo mempunya peluang yang cukup baik. 

Sedangkan untuk ancaman perusahaan memiliki nilaiyang lebih rendah yaitu 3,32. Hal itu 

menunjukkan bahwa perusahaan dapat memanfaatkan peluang yang dimilikinya dengan baik 

untuk mengatasi segala ancaman yang ada. Selisih antara peluang dan ancaman sebesar 0,93 

merupakan selisih positif yang bermakna bahwa Oemah Djowo memiliki peluang yang lebih 

besar dibandingkan dengan ancamannya. 
 
 
 

4.4 Penentuan Posisi Perusahaan 
 

Dari hasil penentuan analisis faktor internal dan eksternal dapat diperoleh selisih antara 

kekuatan dan kelemahan sebesar 1,52 dan selisih antara peluang dan ancaman sebesar 0,93. 
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Ke 

Dari perhitungan selisih tersebut dapat diketahui bahwa Oemah Djowo saat ini sedang berada 

padaposisi growth (pertumbuhan). 

Berdasarkan analisisfaktor internal dan eksternal,strategi yang harus dilakukan oleh 

Omah Djowo dalam posisi saat ini adalah strategi pertumbuhan (growth strategy). Strategi ini 

didesain untuk mencapai pertumbuhan baik dalam penjualan, asset, profit, atau kombinasi 

dari ketiganya. Hal ini dapat dicapai dengan cara meningkatkan kualitas produk atau jasa, 

mengembangkan produk baru atau memodifikasi produk yang ada saat ini, mempertahankan 

harga,gencar melakukan promosi, serta meningkatkan aset ke pasar yang lebih luas 

(menambah segmen baru, memperluas area geografi, mengubah dari bukan pemakai menjadi 

pemakai serta menarik pelanggannya pesaing). Adanya produk baru yang terkait dengan 

produk yang ada saat ini dapat menaikkan penjualan produk yang ada, produk baru 

ditawarkan pada harga yang kompetitif, serta produk baru memiliki tim manajemen yang 

kuat. Usaha yang dapat dilakukan adalah dengan cara meminimalkan biaya (minimize cost) 

sehingga dapat meningkatkan profit. 

Untuk lebih jelasnya mengenai analisis posisi perusahaan dapat dilihat pada gambar berikut: 
 

Gambar 4.2 
 

Diagram Analisis SWOT Oemah Djowo 
 

Peluang 
 

III. I. Growth 
 

0.93 
 

Kelemahan kuatan 
 

1.52 
 
 
 
 
IV. Defence II. Diversifikasi 

 
 
 
 

Ancaman 
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Sumber: Data Primer (2017) 
 
4.5 Perumusan Dan Penetapan Alternatif Strategi Untuk Oemah Djowo Classic 

Restaurant 
 
 

4.5.1 Diagram Analisis SWOT 
 

Berdasarkan diagram analisis deskriptiffaktor internal dan faktor eksternal yang 

dimiliki oleh perusahaan maka Oemah Djowo Classic Restaurant berada pada posisi kuadran 

I (strategy agresif). Kuadran I menunjukkan posisi growth (pertumbuhan) ini merupakan 

situasi yang sangat menguntungkan dimana perusahaan memiliki peluang dan kekuatan 

sehingga dapat memanfaatkan peluang yang ada. strategi yang dapat dipergunakan dalam 

posisi ini adalah mendukung kebijakan pertumbuhan agresif(growth strategy). Strategi ini 

didesain untuk mencapai pertumbuhan baik dalam penjualan, asset, profit atau kombinasi dari 

ketiganya. 

Hal ini dapat dicapai dengan dengan cara meningkatkan kualitas produk atau jasa, 

mengembangkan produk baru atau memodifikasi produk yang ada saat ini, mempertahankan 

harga, gencar melakukan promosi, serta meningkatkan aset ke pasar yang lebih luas 

(menambah segmen baru, memperluas area geografi, mengubah dari bukan pemakai menjadi 

pemakai serta menarik pelanggannya pesaing). Adanya produk baru yang terkait dengan 

produk yang ada saat ini dapat menaikkan penjualan produk yang ada, produk baru 

ditawarkan pada harga yang kompetitif, serta produk baru memiliki tim manajemen yang 

kuat. Usaha yang dapat dilakukan adalah dengan cara meminimalkan biaya (minimize cost) 

sehingga dapat meningkatkan profit. 

Berikut beberapa alternatif strategi berdasarkan analisis SWOT. Alternatif strategi ini 

yang nantinya akan dilakukan oleh perusahaan untuk menutupi kelemahan dan menghindari 

ancaman yang ada. 

a. Strategi SO, strategi ini dibuat berdasarkan tujuan perusahaan, yaitu 

denganmenggunakan seluruh kekuatan untuk memanfaatkan peluang. 

b. Strategi  ST,  ini  adalah  strategi  untuk  menggunakan  kekuatan  yang  dimiliki 

perusahaan dengan cara menghindari ancaman. 

c. Strategi  WO,  strategi  ini  diterapkan  dengan  memanfaatkan  peluang  yang  ada 

dengan cara mengatasi kelemahan-kelemahan yang dimiliki. 
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d. Strategi  WT,  strategi  ini  didasarkan  pada  kegiatan  yang bersifat  defensive  dan 

ditujukan untuk meminimalkan kelemahan yang ada serta menghindari ancaman. 

Hasil analisis strategi matriks SWOT pada Oemah Djowo Classic Restaurant dapat dilihat 

pada tabel 4.5 berikut ini: 

Tabel 4.5 
 

Matriks SWOT  Oemah Djowo Classic Restaurant 
 
 

 
 
Faktor Internal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Faktor Eksternal 

Kekuatan (Strength)/ S Kelemahan (Weakness)/S 

a. Manajemen profesional 

b. Kualitas produk baik 

c. Menu bervariasi 

d. Harga bersaing 

e. Lokasi  strategis 

f. Promosi yang baik 

g. Desain dan fasilitas 

perusahaan 

h. Kualitas SDM 

i. Pelayanan yang baik 

j. Sistem informasi 

manajemen 

terkomputerisasi 

a. Modal pihak ketiga 

b. Belum ada penelitian 

dan pengembangan 

produk 

Peluang (Opportunities)/O Strategi S-SO Strategi W-O 

a. Meningkatnya 

pertumbuhan 

penduduk 

b. Perkembangan 

teknologi 

c. Gaya hidup 

masyarakat yang 

konsumtif 

d. Pelanggan yang loyal 

• Meningkatkan kualitas 

produkagar konsumen 

semakin puas 

• Melakukan inovasi produk 

• Mempertahankan harga 

• Gencar melakukan 

promosi agar semakin 

dikenal masyarakat 

• Memperluas pangsa pasar 

untuk menarik lebih 

• Meminimalkan biaya- 

biaya untuk 

meningkatkan omset 

• Melakukan penelitian 

dan pengembangan 

agar kelemahan dapat 

terdeteksi sedini 

mungkin sehingga 

bisa dilakukan upaya 

untuk memperbaiki 
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 banyak konsumen 

• Meningkatkan pelayanan 

untuk menciptakan 

loyalitas pelanggan serta 

mempertahankan 

pelanggan yang sudah 

loyal 

• Memaksimalkan semua 

kegiatan pemasaran 

dan 

mengembangkannya 

demi tercapainya 

tujuan perusahaan. 

Ancaman (Threats)/T Strategi S-T Strategi W-T 

a. Fluktuasi nilai tukar 

rupiah 

b. Masuknya era 

perdagangan bebas 

(MEA) 

c. Persaingan dari usaha 

kuliner lainnya 

• Mempertahankan citra 

perusahaan yang sudah 

baik 

• Melakukan penelitian dan 

pengembangan produk 

• Melakukan promosi 

• Menjalin relasi dengan 

baik 

• Memaksimalkan 

semua kegiatan 

pemasaran. 

• Meminimalkan biaya 

(minimize cost) 

Sumber: Data Primer (2017) 
 

Berdasarkan matriks SWOT, maka strategi yang dipilih untuk Oemah Djowo Classic 

Restaurant Jogjakarta adalah strategi S-O (strengths-opportunities). Strategi ini merupakan 

strategi yang berusaha memanfaatkan seluruh kekuatan dan memanfaatkan peluang yang 

dimiliki oleh perusahaan. 

Implikasi nyata yang dapat dilakukan pada posisi S-O ini adalah sebagai berikut: 
 

a. Meningkatkan kualitas produk agar konsumen semakin puas, melakukan inovasi. 

b. Mempertahankan harga , gencar melakukan promosi agar semakin dikenal masyarakat 

c. Memperluas pangsa pasar untuk menarik lebih banyak konsumen, meningkatkan 

pelayanan untuk menciptakan loyalitas pelanggan serta mempertahankan pelanggan 

yang sudah loyal 

d. Memaksimalkan semua kegiatan pemasaran, meminimalkan biaya-biaya untuk 

meningkatkan omset 
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e. Melakukan penelitian dan pengembangan agar kelemahan dapat terdeteksi sedini 

mungkin sehingga bisa dilakukan upaya untuk memperbaiki dan mengembangkannya 

demi tercapainya tujuan perusahaan. 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan peneliti pada Oemah Djowo 

Classic Restaurant Jogjakarta dengan permasalahan strategi pemasaran, maka peneliti dapat 

menyimpulkan dan memberikan saran sebagai berikut: 

5.1 Kesimpulan 

a. Hasil nalisis SWOT yaitu: 

• Dari hasil identifikasi variabel internal menunjukkan bahwa kekuatan perusahaan 

Oemah Djowo lebih besar dibandingkan kelemahan yang dimilikinyaseperti 

manajemen profesional, kualitas produk, menu bervariasi, harga yang bersaing, 

lokasi usaha yang strategis,kualitas SDM, pelayanan, dan sistem informasi 

manajemen semuanya memperoleh nilai baikdan termasuk dalam kategori tinggis. 

Maka dari itu, perusahaan akan dapat berkembang serta kelemahan perusahaan 

yang telah teridentifikasi harus segera dipertimbangkan agar segera ditangani dan 

diperbaiki, agar tujuan perusahaan dapat tercapai dengan maksimal. 

• Dari hasil identifikasi variabel eksternal, menunjukkan bahwa peluang perusahaan 

Oemah Djowo lebih besar dan tidak memiliki ancaman yang berarti. Indikator yang 

dimiliki perusahaan seperti  meningkatnya pertumbuhan penduduk, perkembangan 

teknologi, gaya hidup masyarakat yang konsumtif serta loyalitas pelanggan, semua 

memperoleh nilai yang baik. Oleh karena itu perusahaan diharapkan 

memperhatikan ancaman seperti masuknya pesaing baru, dan lebih memanfaatkan 

peluang seperti keharmonisan dengan konsumen serta perubahan dalam kondisi 

persaingan. 

b. Diagram Analisis SWOT 

Dengan melihat diagram analisis SWOT, menunjukkan Oemah Djowo berada pada 

posisi kuadran I posisi growth yaitu mendukung strategi yang agresif (strategi 

pertumbuhan). Ini merupakan situasi yang sangat menguntungkan dimana perusahaan 

memiliki peluang dan kekuatan sehingga dapat memanfaatkan peluang yang ada. 

Strategi  yang dapat dipergunakanoleh Oemah DjowoClassic Restaurant Jogjakarta 
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dalamposisi ini adalah mendukung kebijakan pertumbuhan agresif (growth strategy). 

Strategi ini didesain untuk mencapai pertumbuhan baik dalam penjualan, asset, profit 

atau kombinasi dari ketiganya. Hal ini dapat dicapai dengan cara meningkatkan 

kualitas produk, mengembangkan produk baru atau memodifikasi produk yang ada 

saat ini, mempertahankan harga, gencar melakukan promosi, meningkatkan aset ke 

pasar yang lebih luas seperti menambah segmen baru, memperluas area geografi, 

mengubah dari bukan pemakai menjadi pemakai serta menarik pelanggannya pesaing 

(diversifikasi konsentrik). Adanya produk baru yang terkait dengan produk yang ada 

saat ini dapat menaikkan penjualan produk yang ada, produk baru ditawarkan pada 

harga yang kompetitif, serta produk baru memiliki tim manajemen yang kuat. Usaha 

yang dapat dilakukan adalah dengan cara meminimalkan biaya (minimize cost) 

sehingga dapat meningkatkan profit. 

c. Matriks SWOT 

Berdasarkan analisis matriks SWOT, Oemah Djowo Classic Restaurant dapat 

menerapkan strategi S-O (strengths-opportunities) dengan memanfaatkna kekuatan 

dan peluang yang dimiliki. Implikasi dari strategi S-O untuk Oemah Djowo adalah 

sebagai berikut: 

• Meningkatkan kualitas produkagar konsumen semakin puas. 

• Melakukan inovasi produk. 

• Mempertahankan harga 

• Gencar melakukan promosi agar semakin dikenal masyarakat. 

• Memperluas pangsa pasar untuk menarik lebih banyak konsumen. 

• Meningkatkan pelayanan untuk menciptakan loyalitas pelanggan serta 

mempertahankan pelanggan yang sudah loyal 

• Memaksimalkan semua kegiatan pemasaran. 

• Meminimalkan biaya-biaya untuk meningkatkan omset 

• Melakukan penelitian dan pengembangan agar kelemahan dapat terdeteksi sedini 

mungkin sehingga bisa dilakukan upaya untuk memperbaiki dan 

mengembangkannya demi tercapainya tujuan perusahaan. 
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5.2 Saran 
 

Berdasarkan  kesimpulan  dari  hasil  analisis  yang  telah  dilakukan,  maka  peneliti 

memberikan saran sebagai berikut: 

a. Dengan posisi ataupun kekuatan dan perkembangan dari berbagai sektor yang 

dimilikisaat ini bukan menjadi jaminan akan bertahan atau terus menaikkan prestasi 

untuk masa yang akan datang, maka perusahaan harus menciptakan strategi-strategi 

baru agar konsumen menjadi loyal, serta harus mampu melihat berbagai peluang 

dan ancaman terutama ancaman dari perusahaan yang bergerak dibidang  yang 

sama. 

b. Oemah Djowo Classic Restaurant diharapkan terus menjaga dan 

mempertahankanpelanggan-pelanggan yang sudah loyal selama ini. 

c. Melakukan penelitian dan pengembangan produk. 

d. Menjaga dan meningkatkan segala sesuatu yang sudah baik pada perusahaan baik 

dari faktor internal maupun eksternal perusahaan. 
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