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ABSTRACT

Retailers in Indonesia optimistic about business prospects for the franchise will grow well in
line with the economic recovery in Indonesia. In a situation of fierce competition, the existing
retail  business  continued  to  increase  the  number  of  stores.  This  prompted  researchers  to
conduct research on the impact of the development of the retail industry. Implementation of
research objectives are: to explain the impact of the development of the retail industry against
internal and external environment and to formulate appropriate marketing strategies based on
the  SWOT  analysis.  The  method  used  in  this  research  is  descriptive  method  that  can  be
interpreted as a problem-solving procedures are investigated, by depicting or describing objects
in the present study, based on the facts that appear or as they are. The results showed that based
on internal environmental analysis of the strengths and weaknesses and based on the analysis of
external  environmental  opportunities  and threats  in  the  form of  the  retail  industry  is  in  a
position of global growth strategies that should be applied is Concentration Through Vertical
Integration Strategy. The positive impact of the development of  the retail  industry: growing
interest in the community shop, which in turn can increase people's purchasing power, while not
very significant negative impact affecting the development of the retail industry.
Keywords: retail industry, SWOT, Marketing Strategy.

1. PENDAHULUAN 

Para pengusaha ritel di Indonesia optimis prospek bisnis waralaba akan tumbuh

baik seiring dengan semakin membaiknya perekonomian di Indonesia. Dalam hal ini

ada dua alasan pokok yang mendasari :

1. Bahwa bisnis waralaba atau ritel menjual produk kebutuhan sehari-hari yang selalu

dibutuhkan,  sedangkan  yang  terpengaruh  kemungkinan  hanya  produk-produk

komplementer.

2. Masyarakat  menengah ke atas kemampuan ekonominya relatif  sudah mencukupi.

Bahkan  mereka  memiliki  kebiasaan  baru  yakni  menghabiskan  waktu  libur  dan

istirahat jam kantor di pusat-pusat perbelanjaan yang justru akan menguntungkan

para peritel.
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Pasar ritel dapat terus tumbuh sebagai akibat dari perkembangan berbagai bidang.

Bidang  yang  mempengaruhi  perkembangan  bisnis  ritel  ini  antara  lain (Ma’ruf,

2005:23):

a. Bidang pertama yang mempengaruhi pertumbuhan pasar ritel adalah perkembangan

demografi. 

b. Pertumbuhan  ekonomi  secara  umum,  dan  sektor-sektor  ekonomi  secara  khusus

mempunyai dampak langsung terhadap perkembangan bisnis ritel ini. 

c. Bidang sosial budaya masyarakat turut menjadi faktor pertumbuhan pasar ritel.

d. Budaya yang dipengaruhi oleh agama juga menimbulkan pengaruh tersendiri bagi

perkembangan bisnis ritel. 

e. Kemajuan teknologi memberikan kesempatan kepada produsen untuk menawarkan

produk baru yang lebih memikat. 

f. Globalisasi juga merupakan faktor utama terciptanya permintaan atau meningkatnya

permintaan  barang  dan  jasa  ritel.  Gaya  hidup  adalah  satu  aspek  yang  dapat

dipengaruhi oleh faktor ini.

g. Infrastruktur  yang berkembang  juga  akan  memperbesar  kesempatan  tumbuhnya

pasar ritel. 

h. Bidang  terakhir  adalah  bidang  hukum  dan  peraturan  yang  mempengaruhi

pertumbuhan pasar ritel, baik dalam arti mendorong ataupun menghambat.  

Lingkungan masyarakat harus diperhatikan dalam setiap usaha atau bisnis yang

akan dilakukan. Masyarakat modern bisa dengan cepat menerima setiap perubahan dan

beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Sedangkan masyarakat pedesaaan cenderung

lebih  tertutup  dan tidak  cepat  menanggapi  (beradaptasi)  terhadap  adanya  perubahan

lingkungan. Bisnis ritel merupakan suatu sarana perbelanjaan modern di masyarakat.

Dengan semakin banyaknya gerai yang ada maka dapat diindikasikan bahwa bisnis ritel

ini dapat menyaingi bisnis tradisional yang selama ini lebih disukai oleh masyarakat.

Respon atau tanggapan masyarakat terhadap maraknya bisnis ritel ini bisa berdampak

positif dan negatif terhadap lingkungan. Untuk itu perlu dikaji terlebih dahulu dampak

pengembangan industri ritel baik bagi pebisnis ritel, pebisnis tradisional dan masyarakat

sekitar,  baik dari sisi positif maupun negatif. Setelah itu dapat dikaji dan dirumuskan
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alternatif  strategi  yang  dapat  diambil  sebagai  solusi  atau  jalan  keluar  terbaik  dalam

menyikapi sisi negatif yang ada.

Pihak manajemen perusahaan harus dapat merumuskan strategi yang tepat untuk

diterapkan di waktu mendatang agar tetap mampu bersaing dan menghadapi perubahan

lingkungan masyarakat di sekitarnya. Cara yang strategis menghendaki satu pendekatan

yang  sistematis,  yaitu   dengan  adanya  komponen  misi-visi-nilai,  analisis  SWOT

(Strengths,  Weaknesses,   Opportunities,  Threats) atau kekuatan,  kelemahan,  peluang,

ancaman, sasaran, strategi, dan program pemasaran. Perusahaan yang mempunyai visi-

misi-nilai  akan membuat  orang-orangnya  mempunyai  kejelasan arah dan sikap yang

tepat dan konsisten. Analisis lingkungan pasar ritel, yaitu pasar berupa masyarakat dan

pesaing,  yang  dikaji  dengan  analisis  SWOT  yang  populer  akan  menghasilkan

pengamatan yang akurat tentang peluang-peluang pasar pemasaran.

2. TINJAUAN PUSTAKA

A. Ritel

Usaha eceran atau ritel dan usaha dagang besar mencakup banyak organisasi yang 

terlibat dalam pengiriman barang dan jasa dari titik produksi ke titik konsumsi atau 

pemakai. Usaha ritel atau eceran adalah seluruh kegiatan yang terlibat dalam penjualan 

barang atau jasa secara langsung ke konsumen akhir untuk konsumsi sendiri (non 

bisnis). Usaha ritel atau eceran dapat diklasifikasikan menurut pengecer toko, pengecer 

bukan toko, dan organisasi pengecer. Pengecer toko terdiri dari banyak tipe, seperti toko

khusus, toko serba ada, pasar swalayan, toko umum, toko super atau toko kombinasi, 

hypermarch, toko diskon, toko gudang, dan Catalog Showroom. Bentuk toko ini 

mempunyai tahap umur dan tahap siklus hidup yang berbeda. Bergantung pada 

perputaran roda usaha eceran, beberapa diantaranya akan menghilang karena usaha 

tersebut tidak dapat bersaing pada kualitas, harga, dan pelayanan. Pengecer tanpa toko 

tampaknya sedang berkembang dengan lebih cepatnya daripada pengecer dengan toko. 

Pengecer tanpa toko terdiri dari pemasaran langsung, penjualan langsung (dari rumah ke

rumah), mesin penjaja otomatis, dan jasa pembelian.

Bisnis ritel atau perdagangan eceran merupakan sektor bisnis yang sangat 

familiar dengan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Bentuk 
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bisnis ritel ini dapat dijumpai di sekitar tempat tinggal, di pingir jalan, dan kadang-

kadang muncul begitu saja di tengah keramaian atau event-event tertentu. Para peritel 

ini menjual aneka kebutuhan harian rumah tangga seperti sabun mandi, pasta gigi, 

keperluan dapur, pakaian, alat-alat tulis, perlengkapan listrik dan sebagainya. 

Pada dasarnya bisnis ritel meliputi seluruh aktifitas yang melibatkan penjualan 

barang dan jasa secara langsung pada konsumen. Tjiptono (1999:191) menyatakan 

bahwa ada empat fungsi utama retailing yaitu : 

a.Membeli dan menyimpan barang.

b.Memindahkan hak milik barang tersebut kepada konsumen akhir.

c.Memberikan informasi mengenai sifat dasar dan pemakaian barang tersebut.

d.Memberikan kredit kepada konsumen (dalam kasus-kasus tertentu).

Bauran pemasaran ritel  yang baik akan menunjang kegiatan bisnis ritel.  Dalam

jangka panjang kehidupannya, pengembangan bisnis ritel ini tidak hanya memerlukan

analisis secara internal saja tetapi juga memerlukan analisis secara ekstertnal (Ma’aruf,

2005:113).  Analisis  internal  dan  eksternal  akan  memadukan  semua  faktor  yang

merupakan  kekuatan,  kekurangan,  peluang dan ancaman  dalam bisnis  ritel  sehingga

dapat dijadikan dasar pengembangan selanjutnya. 

B. Analisis S.W.O.T (Strength, Weakness, Opportunities, Threats)

Analisis  SWOT merupakan salah satu teknik analisis  lingkungan eksternal  dan

internal untuk pembuatan strategi. Analisis SWOT juga merupakan langkah awal dalam

perencanaan strategi. Menurut Pearce II dan Robinson (1997:230-231) elemen-elemen

analisis SWOT adalah sebagai berikut :

a. Strengths (S), yaitu kekuatan atau keunggulan yang dimiliki oleh perusahaan untuk

memenangkan persaingan.

b. Weakness (W),  yaitu  kelemahan  yang  dimiliki  oleh  perusahaan  yang  dapat

menghambat perusahaan dalam persaingan.

c. Opportunities (O),  yaitu  kesempatan atau peluang yang harus dimanfaatkan oleh

perusahaan untuk memenangkan persaingan.

d. Threats (T),  yaitu  ancaman  yang  menghambat  perusahaan  untuk  memenangkan

persaingan
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C. Strategi

Strategi adalah rencana yang disatukan, menyeluruh, dan terpadu yang mengaitkan

keunggulan  strategi  perusahaan  dengan  tantangan  lingkungan  dan  dirancang  untuk

memastikan bahwa tujuan utama perusahaan dapat dicapai melalui pelaksanaan yang

tepat oleh perusahaan (Jauch & Glueck, 1999:12). Jadi strategi merupakan sarana yang

digunakan untuk mencapai tujuan akhir (sasaran). Tetapi strategi bukanlah sekedar suatu

rencana.  Strategi itu merupakan rencana yang disatukan dan mengikat  semua bagian

perusahaan menjadi satu. Strategi itu menyeluruh, yaitu meliputi semua aspek penting

perusahaan. Strategi itu terpadu yaitu semua bagian rencana serasi satu sama lain dan

bersesuaian.  Strategi  pemasaran  suatu perusahaan dipengaruhi  oleh multi  faktor  dan

komplek.  Menciptakan  strategi  pemasaran  yang  tepat  tidak  lepas  dari  kemampuan

manajemen dalam menganalisis suatu persoalan dalam perusahaan serta bagaimana cara

mengatasinya. Pemahaman yang baik mengenai konsep strategi dan konsep-konsep lain

yang berkaitan, sangat menentukan suksesnya strategi yang disusun.

3. METODE PENELITIAN

A. Rancangan Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif yang dapat

diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki, dengan menggambarkan

atau  melukiskan  obyek  penelitian  pada  saat  sekarang,  berdasarkan  fakta-fakta  yang

tampak atau  sebagaimana adanya.  Metode deskriptif  memusatkan perhatiannya  pada

penemuan fakta-fakta sebagaimana keadaan sebenarnya.

B. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pelanggan dan seluruh karyawan

pada  bisnis  ritel  modern  di  Kabupaten  Jember.  Metode  pengumpulan  sampel

menggunakan  purposive  sampling yaitu  dilakukan  dengan  cara  mengambil  subyek

bukan didasarkan atas strata, random atau daerah, tapi didasarkan atas tujuan tertentu.

Kriteria yang dipakai adalah :

1. Pelanggan yang berbelanja minimal lima puluh ribu rupiah.

2. Pengalaman berbelanja lebih dari tiga kali. 
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3. Usia diatas 17 tahun. 

Penentuan metode dan jumlah sampel  dipertimbangkan dari  pendapat  Lincolin

dan Soeratno  (1993:156)  yang  menyatakan  bahwa dalam suatu  penelitian  tidak  ada

aturan tegas yang disyaratkan untuk menentukan jumlah sampel dari populasi yang ada.

Jumlah  sampel  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  sebanyak  150  konsumen   dan

karyawan pada struktur kepemimpinan tingkat menengah.

C. Identifikasi dan Definisi Operasional Variabel

Agar  diperoleh  pemahaman  yang  sama  terhadap  variabel-variabel  dalam

penelitian ini maka perlu diberikan penjelasan mengenai definisi operasional variabel

sebagai berikut :

1. Lingkungan Internal

Lingkungan  internal  adalah  lingkungan  organisasi  yang  berada  di  dalam

organisasi  tersebut  dan secara normal  memiliki  implikasi  yang langsung dan khusus

dalam  perusahaan  (Purnomo  dan  Zulkieflimensyah,  1999:41).  Adapun  faktor-faktor

yang dapat diidentifikasi dari lingkungan internal perusahaan antara lain: aspek sumber

daya manusia, aspek operasional dan aspek pemasaran.

2. Lingkungan Eksternal

Lingkungan eksternal adalah lingkungan di luar perusahaan untuk mengetahui

peluang dan ancaman bisnis lingkungan eksternal perusahaan ini meliputi: lingkungan

makro dan lingkungan mikro.

3. Strategi Pemasaran 

Strategi pemasaran adalah 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  Tull  dan  Kahle  (dalam  Tjiptono,

1998).  
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D. Teknik Analisis Data

Data yang terkumpul selanjutnya dianalisis dengan analisis SWOT untuk melihat

faktor-faktor  yang  merupakan  kekuatan,  kelemahan,  peluang  dan  ancaman  dalam

pengembangan industri ritel. Tahapan yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Identifikasi Faktor-Faktor Strategis Perusahaan.

Identifikasi  dilakukan  secara  kuantitatif  dan  kualitatif  terhadap  faktor-faktor

internal  dan  eksternal.  Menganalisis  faktor-faktor  internal  tidak  hanya  dilakukan

perbandingan (pada beberapa hal perbandingan, contohnya adalah memperbandingkan

tingkat produksi, daerah pemasaran, dsb) dengan perusahaan lain yang menjadi pesaing

terdekat  dari  perusahaan  yang  menjadi  obyek  penelitian.  Analisis  terhadap  faktor

internal  ini  meliputi  aspek  operasional,  aspek  sumber  daya  manusia,  dan  aspek

pemasaran. Dalam menganalisis faktor eksternal akan dilakukan secara kuantitatif dan

kualitatif  mengenai  dampak  atau  pengaruh  dari  faktor-faktor  yang  ada  terhadap

keberadaan  perusahaan  yang  menjadi  obyek  penelitian.  Faktor  eksternal  perusahaan

meliputi  analisis lingkungan makro,  analisis pasar dan industri,  aspek pesaing, aspek

pemasok, dsb. Faktor-faktor strategis perusahaan tersebut disusun ke dalam tabel IFAS

(Internal Strategic Factor Analysis Summary) dan EFAS (Eksternal Strategic Factor

Analysis Summary), dimana faktor-faktor strategis yang telah teridentifikasi akan diberi

nilai pembobotan dan rating. 

2. Menentukan Strategi Global Perusahaan

Hasil dari pemberian nilai bobot dan rating tersebut (pada kolom tempat) akan

digunakan dalam IE Matriks (Internal-Eksternal Matriks) untuk menentukan gambaran

strategi perusahaan.

3. Menentukan Alternatif Strategi Pemasaran

Menentukan  strategi  pemasaran  dengan  SWOT  matrik  akan  menghasilkan

berbagai  altrnatif-alternatif  strategi  yang merupakan strategi  pelaksanaan operasional

perusahaan.  Dalam  matrik  SWOT  akan  menghasilkan  beberapa  alternatif  strategi

sebagai hasil penggabungan faktor-faktor strategis perusahaan yang telah teridentifikasi

pada sub-sub sebelumnya. Matriks SWOT akan menghasilkan empat set kemungkinan

alternatif strategis. 
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4. Menentukan Pilihan Alternatif Strategi Pemasaran Perusahaan

Berdasarkan  berbagai  alternatif  strategi  perusahaan  yang  muncul, akan  dipilih

alternatif  strategi   yang  merupakan  strategi  pemasaran.  Penentuan  pilihan  alternatif

strategi  pemasaran  ini, dilakukan  berdasarkan  hasil  analisis  yang  telah  dilakukan.

Pilihan alternatif  strategi  pemasaran yang muncul,  disesuaikan dan mendukung pada

hasil  analisis  strategi  global.  Pemilihan  strategi  pemasaran  adalah proses pembuatan

keputusan untuk menetapkan alternatif-alternatif  strategi  yang  dipertimbangkan  akan

dapat  dipakai  dan  ditetapkan, untuk  mencapai  tujuan  perusahaan  dengan  cara  yang

paling  baik.  Dari  pilihan  alternatif  strategi  pemasaran  yang  ada,  ditentukan  strategi

pemasaran  perusahaan, sehingga strategi  pemasaran  yang muncul  benar-benar sesuai

dengan situasi dan kondisi serta tujuan perusahaan.

5. Analisis Dampak Lingkungan Internal dan Ekternal Masyarakat

Berdasarkan data yang dihasilkan dari kuesioner yang telah diisi oleh responden

serta dengan mempertimbangkan hasil dari analisis SWOT, maka dapat dikaji dampak

lingkungan yang terjadi  akibat  pengembangan industri  ritel.  Dampak positif  ataupun

negatif yang terjadi perlu dicermati mengingat dari berbagai faktor yang ada serta aspek

sosial budaya masyarakat. Analisis dampak lingkungan pengembangan industri ritel ini

akan diulas secara kualitatif. 

4. ANALISIS DAN INTERPRETASI DATA  

 A. Identifikasi Faktor-faktor Strategis Perusahaan

Identifikasi  dilakukan  secara  kuantitatif  dan  kualitatif  terhadap  faktor-faktor

internal dan eksternal. Analisis terhadap faktor internal ini meliputi aspek operasional,

aspek  sumber  daya  manusia,  dan  aspek  pemasaran.  Faktor  eksternal  perusahaan

meliputi  analisis lingkungan makro,  analisis pasar dan industri,  aspek pesaing, aspek

pemasok, dsb. Faktor-faktor strategis perusahaan tersebut disusun ke dalam tabel IFAS

(Internal Strategic Factor Analysis Summary) dan EFAS (Eksternal Strategic Factor

Analysis Summary), dimana faktor-faktor strategis yang telah teridentifikasi akan diberi

nilai pembobotan dan rating. Pada kolom pertama, disusun variabel dari faktor-faktor

strategis perusahaan yang teridentifikasi  pada kolom-kolom yang terdiri dari variabel

kekuatan dan kelemahan (untuk tabel IFAS), peluang dan ancaman (untuk tabel EFAS).
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Berikut ini akan disajikan faktor-faktor strategis perusahaan tersebut disusun ke dalam

tabel IFAS dan EFAS.

Tabel 1. IFAS (Internal Strategic Factors Analysis Summary)

Faktor-faktor Strategis Internal (IFAS) Bobot Rating Bobot × Rating
KEKUATAN
Lokasi bisnis ritel yang strategis 0,20 4 0,80
Pelayanan dan keramahan karyawan 0,10 3 0,30
Pemberian diskon (potongan harga) 0,15 4 0,60
Tim manajemen yang terbuka 0,05 2 0,10
Kebersihan dan tata letak barang 0,10 3 0,30
KELEMAHAN
Terbatasnya media promosi 0,05 3 0,15
Terbatasnya  variasi  produk  yang
ditawarkan

0,10 3 0,30

Terbatasnya fasilitas yang tersedia 0,05 3 0,15
Rendahnya tingkat pendidikan karyawan 0,05 4 0,20
Tingginya harga produk 0,15 2 0,30

TOTAL 1,00 3,20

Tabel 2. EFAS (Eksternal Strategic Factors Analysis Summary)

Faktor-faktor Strategis Eksternal
(EFAS)

Bobot Rating Bobot × Rating

PELUANG
Peningkatan jumlah penduduk 0,15 4 0,60
Perubahan  gaya  dan  pola  hidup
masyarakat

0,10 4 0,40

Luas wilayah 0,15 3 0,45
Reaksi dan tanggapan masyarakat 0,10 3 0,30
Kerjasama dengan masyarakat sekitar 0,10 3 0,30
ANCAMAN
Adanya  pesaing  :  ritel  tradisional  dan
modern yang baru 0,10 2 0,20
Peningkatan tarif BBM 0,10 2 0,20
Penetapan peraturan pemerintah 0,05 4 0,20
Harga produk pesaing 0,10 2 0,20
Sosial budaya masyarakat pedesaan 0,05 4 0,20

TOTAL 1,00 3,05
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B. Menentukan Strategi Global Perusahaan

Hasil dari pemberian nilai bobot dan rating tersebut (pada kolom tempat) akan

digunakan dalam IE Matriks (Internal-Eksternal Matriks) untuk menentukan gambaran

strategi perusahaan. Penggambaran dari IE Matriks berdasarkan tabel IFAS dan EFAS

(Tabel 1 dan 2) ditunjukkan pada Gambar 1 berikut.

Gambar 1.  IE Matriks (Internal-Eksternal Matriks) 

Total Skor Faktor
Strategi Internal 

                                         
                                            4,0       Kuat        3,0    Rata-rata    2,0      Lemah     1,0       
                  
                                  Tinggi
                                      3,0
                                

Total Skor            
Faktor Menengah
Strategi   2,0
Eksternal

                                Rendah
  1,0

                  

Berdasarkan  Gambar  1  Internal  External  Matriks,  strategi  bisnis  ritel  berada

pada sel I atau kuadran I, sehingga hal ini berarti bahwa bisnis ritel berada pada posisi

pertumbuhan  (growth)  dan  sebaiknya  menerapkan  Strategi  Konsentrasi  Melalui

Integrasi  Vertikal.   Pertumbuhan  melalui  konsentrasi  dapat  dicapai  melalui  integrasi

vertikal  dengan  cara  backward  integration (mengambil  alih  fungsi  supplier)  atau

dengan cara forward integration (mengambil alih fungsi distributor). Hal ini merupakan

strategi utama untuk perusahaan yang memiliki posisi kompetitif pasar yang kuat (high

market  share)  dalam  industri  yang  berdaya  tarik  tinggi.  Dengan  kata  lain  strategi

konsentrasi integrasi vertikal ini terjadi bila strategi umum perusahaan adalah merger
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atau  akuisisi  perusahaan-perusahaan  pemasok  atau  perusahaan-perusahaan

konsumennya.

C. Menentukan Alternatif Strategi Pemasaran

Menentukan  strategi  pemasaran  dengan  SWOT matrik  akan  menghasilkan

berbagai  altrnatif-alternatif  strategi  yang merupakan strategi  pelaksanaan operasional

perusahaan. Dalam  matrik  SWOT  akan  menghasilkan  beberapa  alternatif  strategi

sebagai hasil penggabungan faktor-faktor strategis perusahaan yang telah teridentifikasi

pada sub-sub sebelumnya. Matriks SWOT akan menghasilkan empat set kemungkinan

alternatif  strategis.  Berdasarkan  Tabel  IFAS  dan  EFAS  maka  dapat  ditunjukkan

penggambaran matrik SWOT pada Tabel 3 berikut.

Tabel  3.  Matriks SWOT

                       
                        IFAS

EFAS      

Strength (S) Weakness (W)

Opportunities (O)

Strategi SO
1. Meningkatkan 

kualitas pelayanan 
kepada konsumen

2. Meningkatkan 
kerjasama dengan 
masyarakat sekitar dan 
ritel tradisional

Strategi WO
1.Meningkatkan kualitas 

SDM
2.Meningkatkan promosi

Treaths (T)

Strategi ST
1. Penerapan strategi harga 

bersaing

Strategi WT
1.Penambahan variasi 

produk
2.Penambahan fasilitas 

yang tersedia 

D. Menentukan Pilihan Alternatif Strategi Pemasaran Perusahaan

Berdasarkan berbagai alternatif  strategi perusahaan yang muncul, akan dipilih

alternatif  strategi   yang  merupakan  strategi  pemasaran.  Penentuan  pilihan  alternatif

strategi  pemasaran  ini, dilakukan  berdasarkan  hasil  analisis  yang  telah  dilakukan.

Pilihan alternatif  strategi  pemasaran yang muncul, disesuaikan dan mendukung pada

hasil  analisis  strategi  global.  Pemilihan  strategi  pemasaran  adalah proses pembuatan
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keputusan untuk menetapkan alternatif-alternatif  strategi  yang  dipertimbangkan  akan

dapat  dipakai  dan  ditetapkan, untuk  mencapai  tujuan  perusahaan  dengan  cara  yang

paling  baik.  Dari  pilihan  alternatif  strategi  pemasaran  yang  ada,  ditentukan  strategi

pemasaran  perusahaan, sehingga strategi  pemasaran  yang muncul  benar-benar sesuai

dengan situasi dan kondisi serta tujuan perusahaan. Strategi pemasaran perusahaan yang

dapat dipilih adalah :

1. Peningkatan kualitas pelayanan kepada konsumen

2. Penerapan strategi harga bersaing

3. Penambahan fasilitas yang tersedia

E. Analisis Dampak Lingkungan Internal dan Eksternal Masyarakat

Berdasarkan informasi yang didapatkan serta dengan mempertimbangkan hasil

dari  analisis  SWOT,  maka  dapat  dikaji  dampak  lingkungan  yang  terjadi  akibat

pengembangan industri ritel. Dampak positif yang terjadi dengan adanya pengembangan

industri  ritel  adalah  :  menumbuhkan minat  berbelanja masyarakat  perkotaan  dengan

adanya format ritel yang lebih bervariatif dengan variasi produk yang beragam pula. Hal

ini  dapat  meningkatkan  daya  beli  masyarakat  yang  pada  akhirnya  berdampak  pada

kondisi perekonomian daerah. 

Sebaliknya,  dampak  negatif yang  ditimbulkan  akibat  adanya  pengembangan

industri ritel tidak terlalu signifikan, tetapi perlu diantisipasi adanya permasalahan yang

mungkin timbul pada masa yang akan datang, seperti : persaingan ritel modern dan ritel

tradisional. Oleh karena itu diperlukan kerjasama ritel modern dengan ritel tradisional

pada  peristiwa  penting  tertentu  dengan  menyelenggarakan  kegiatan-kegiatan  yang

melibatkan  masyarakat  sekitar.  Selain  itu  juga  perlunya  diadakan  pelatihan

pengembangan manajemen ritel pada ritel tradisional yang dilakukan oleh pihak-pihak

yang terkait, sehingga ritel tradisional dapat terus bertahan dalam jangka panjang dan

menjadikan ritel modern sebagai rekanan dalam peningkatan usaha.

6. KESIMPULAN

Berdasarkan  hasil  analisis  dan  uraian  sebagaimana  dalam pembahasan  dapat

disimpulkan bahwa:
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1. Identifikasi  faktor-faktor  strategis  perusahaan menghasilkan  faktor-faktor  internal

dan eksternal, meliputi : (a) Faktor internal yaitu : lokasi yang strategis, pelayanan

dan  keramahan  karyawan,  pemberian  diskon,  tim  manajemen  yang  terbuka,

kebersihan dan tata  letak  barang,  terbatasnya  media  promosi,  terbatasnya  variasi

produk  dan  fasilitas,  rendahnya  tingkat  pendidikan  karyawan,  tingginya  harga

produk; (b) Faktor eksternal yaitu : peningkatan jumlah penduduk, perubahan gaya

hidup,  luas  wilayah,  reaksi  masyarakat,  kerjasama  dengan  masyarakat,  adanya

pesaing ritel tradisional dan modern, peningkatan tarif BBM, penetapan peraturan

pemerintah, harga produk pesaing, sosial budaya masyarakat.

2. Berdasarkan IE Matriks maka bisnis ritel berada pada posisi pertumbuhan dengan

strategi  gobal  yang  sebaiknya  diterapkan  adalah  Strategi  Konsentrasi  Melalui

Integrasi Vertikal.

3. Penentuan strategi pemasaran perusahaan yang dapat dipilih adalah : peningkatan

kualitas  pelayanan  kepada  konsumen,  penerapan  strategi  harga  bersaing  dan

penambahan fasilitas yang tersedia

4. Analisis dampak lingkungan internal dan eksternal masyarakat menghasilkan : (a)

dampak  positif  yaitu  :  menumbuhkan  minat  berbelanja  masyarakat  yang  pada

akhirnya  dapat  meningkatkan  daya  beli  masyarakat;  (b)  dampak  negatif  :  tidak

terlalu signifikan mempengaruhi pengembangan industri ritel.

DISKUSI

Pihak manajemen bisnis ritel  sebaiknya  memperhatikan dan mencermati  semua

faktor  yang  dapat  mempengaruhi  pengembangan  industri  ritel,  baik  berupa  faktor

internal  (kekuatan  dan  kelemahan)  maupun  berupa  faktor  eksternal  (peluang  dan

ancaman). Selanjutnya dapat diterapkan Strategi Konsentrasi Melalui Integrasi Vertikal

disesuaikan dengan kondisi yang ada pada perusahaan. Pihak yang terkait dalam hal ini

pemerintah  dan  stakeholder dapat  mendukung  pengembangan  industri  ritel  dengan

pengaturan kebijakan yang relevan dengan lingkungan masyarakat dan iklim persaingan

bisnis ritel.
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