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ABSTRAK

Strategi Distribusi PT CLTM Central di Bandarlampung dengan
Pendekatan Analisis SWOT

Oleh

Theodosius Giovanni Battista

PT CLTM Central merupakan perusahaan yang bergerak di bidang
pendistribusian di mana perusahaan tentunya memiliki strategi yang digunakan
untuk mencapai tujuan tersebut. Strategi yang dimiliki tersebut akan dievaluasi
dalam penelitian ini sehingga perusahaan dapat mengetahui seberapa besar
kontribusi strategi yang dimiliki dalam mencapai tujuan.

Permasalahan yang sering terjadi pada perusahaan yang mengelola distribusi
adalah kurang pengendalian terhadap manajemen logistik. Kebijakan
pengendalian manajemen distribusi logistik akan berpengaruh dengan
meningkatnya kinerja perusahaan dalam mendistribusikan permintaan ke toko
pelanggan dan mengatur persediaan produk di pusat distribusi.

Dari segi kinerja manajemen distribusi logistik, PT CLTM Central telah optimal
dalam pendistribusian produk ke setiap toko. Dukungan kinerja manajemen rantai
pasokan tidak terlepas dari pengaruh strategi distribusi, lokasi pusat distribusi
terhadap toko pelanggan, kelancaran transportasi dalam pendistribusian ke toko
serta ketersediaan produk di perusahaan untuk memenuhi permintaan dari setiap
toko agar tidak terjadi kehilangan penjualan.

Peneliti menggunakan alat analisis SWOT dalam mengevaluasi strategi yang
dimiliki oleh perusahaan. Peneliti menyimpulkan bahwa perusahaan dapat lebih
efisien dan efektif dalam meminimalisir dari resiko yang dapat terjadi bagi
perusahaan dengan cara memaksimalkan atau menambah karyawan sales untuk
meningkatkan pendistribusian ke hilir.

Kata Kunci : Matriks IFE, Matriks EFE, Matriks IE, Distribusi, Analisis SWOT
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Usaha untuk memenuhi kebutuhan konsumen dalam dunia persaingan global yang

sangat ketat, memaksa perubahan yang sangat dramatis dalam cara-cara bagaimana

sebuah bisnis beroperasi.  Lebih dari satu dekade, perusahaan telah didesain ulang,

direorganisasi, dan restrukturisasi dalam upaya mencapai efisiensi dan memenuhi

kebutuhan konsumen.  Tujuannya adalah untuk membangun suatu proses nilai

tambah dalam menyampaikan produk yang inovatif, berkualitas tinggi, dan berbiaya

rendah secara tepat waktu kepada konsumen, dengan siklus yang lebih pendek dan

tingkat respon yang lebih tinggi dari sebelumnya (Fawcett dan Magnan, 2004).

Menurut David (2009:17) strategi adalah tindakan potensial yang membutuhkan

keputusan manajemen tingkat atas dan sumber daya perusahaan dalam jumlah yang

besar. Keputusan-keputusan ini menghasilkan daya saing bagi perusahaan dimasa

depan, sedangkan menurut Finch (2006) strategi dibagi menjadi tiga yaitu strategi

korporasi, strategi bisnis, dan strategi fungsional. Tingkatan ketiga ialah strategi

fungsional yang menciptakan hubungan antara pengambilan keputusan fungsional

dan strategi bisnis. Strategi fungsional antara lain terdiri dari strategi pemasaran,
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strategi finansial, strategi operasi, strategi teknologi informasi dan strategi sumber

daya manusia.

PT CLTM Central yang beralamat di Jalan Gatot Subroto No. 81 Telukbetung

Bandarlampung merupakan salah satu perusahaan distributor yang bergerak di bidang

pendistribusian berbagai barang keperluan sehari-hari atau FMCG (Fast Moving

Consumer Goods) di antaranya adalah makanan, minuman, sabun mandi, bumbu

masak, tepung bumbu, air mineral, kecap, obat nyamuk, sirup, biskuit, parfum dan

lain-lain. Perusahaan dalam menjalankan usahanya selalu mengutamakan kualitas

yang baik khususnya dalam pelayanan distribusi, perusahaan juga terus berusaha

menjadi perusahaan yang terkemuka di bidangnya.

Zhang et al., (2011) mengatakan Fast Moving Consumer Goods (FMCG) adalah

produk yang dikonsumsi dengan cepat dan membutuhkan pembelian kembali secara

konstan. Menurutnya saat ini dibutuhkan model distribusi yang dibangun melalui

analisis logistik, aliran informasi, dan kendala-kendala lain dari pola distribusi.

Lokasi distributor dalam model ini merupakan dasar dalam meminimalkan biaya

distribusi.

Kaihara (2001) menegaskan pendapatnya dalam Teller et al., (2012) bahwa

manajemen rantai pasokan adalah salah satu alat yang sangat ampuh untuk

memperbaiki kinerja perusahaan, sedangkan Villa (2001) dalam Teller et al., (2012)

mengatakan bahwa manajemen rantai pasokan adalah manajemen dari berbagai tipe

fisik yang bebeda, informasi, serta alur keuangan dari tahap bahan mentah yang
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melalui proses produksi menjadi barang jadi, yang menghubungkan suplier, pabrikan,

distributor, dan konsumen sebagai satu kegiatan. PT CLTM Central merupakan

distributor khusus bagian Sumatera.  Persaingan antarperusahaan distributor

menuntut pihak perusahaan untuk dapat menjalankan strategi yang tepat bagi

perusahaan yang selama ini sudah dimiliki.

Saat ini PT CLTM Central memiliki berbagai hal yang mendukung perusahaan dalam

mencapai tujuan perusahaan seperti manajemen rantai pasokan yang baik, karyawan

yang berpengalaman, hubungan yang baik dan profesional dengan para pemasok,

lokasi gudang yang cukup strategis dalam pergerakan distribusi barang serta tentunya

produk-produk yang telah dikenal masyarakat secara luas.  PT CLTM Central juga

melihat berbagai peluang yang ada di luar perusahaan yang sangat berpotensi

membantu perusahaan meningkatkan penjualan sebagai tujuan dari perusahaan yaitu

sudah aktifnya Masyarakat Ekonomi ASEAN dan banyakanya pasar potensial yang

selama ini belum dijangkau oleh perusahaan.

Teller et al., (2012) mengemukakan bahwa untuk memahami bagaimana mengelola

suplai inbound dan outbond dengan efektif, akan membawa perusahaan ke dalam

keuntungan kompetitif karena operasi perusahaan diproses lebih cepat, lebih fleksibel

dan berbiaya rendah. Perkembangan bisnis di Indonesia khususnya Lampung dari

waktu ke waktu terus berjalan diiringi dengan perkembangan teknologi, pengetahuan

dan pasar itu sendiri.
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Untuk melihat besarnya biaya distribusi yang dikeluarkan oleh PT CLTM Central

dapat dilihat dari tabel di bawah ini.

Tabel. 1 Data Biaya Distribusi PT CLTM Central Tahun 2015
Bulan Biaya Distribusi Kuantitas
Januari 973.923.000 364.276 dus

Februari 893.298.000 297.625 dus
Maret 1.213.475.000 476.119 dus
April 2.983.724.000 712.320 dus
Mei 2.673.331.000 1.228.327 dus
Juni 2.758.773.000 846.273 dus
Juli 2.868.253.000 921.970 dus

Agustus 2.638.112.000 797.264 dus
September 2.396.374.000 773.290 dus

Oktober 2.146.723.000 640.278 dus
November 2.574.341.000 815.752 dus
Desember 2.537.287.000 1.012.281 dus

Sumber : PT CLTM Central Bandarlampung, Tahun 2015

Tabel di atas menunjukkan besarnya biaya distribusi yang dikeluarkan perusahaan

setiap bulannya selama tahun 2015 yang bersifat sedikit fluktuatif.  Terjadinya biaya

distribusi fluktuatif tersebut disebabkan oleh banyak hal seperti jumlah barang yang

didistribusi, naik turunnya biaya transportasi dan masih banyak lagi lainnya.

Perusahaan dalam menjalankan kegiatan distribusi tentu akan memperhatikan

manajemen persediaan sehingga mampu menjaga keberlangsungan kegiatan operasi

perusahaan dalam memenuhi kepuasan pelanggan. Kinerja karyawan PT CLTM

Central juga merupakan salah satu hal penting dalam kegiatan operasi perusahaan

dimana perusahaan harus mampu mengontrol kinerja karyawan salah satunya melalui

sistem jadwal kerja yang efektif dan efisien.
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Efektivitas dan efisiensi yang terjadi tidak lepas karena adanya strategi perusahaan

yang tepat.  Memiliki strategi handal dengan kondisi internal dan eksternal yang terus

mengalami perubahan tentu tidak selamanya menjadi hal yang sangat menguntungkan

bagi perusahaan.  Perusahaan perlu mengevaluasi strategi yang selama ini telah

digunakan apakah sesuai dengan perubahan dan perkembangan yang ada di internal

dan eksternal perusahaan.  Mengevaluasi strategi tersebut tidaklah mudah, diperlukan

alat untuk melihat apakah strategi yang selama ini digunakan sudah sesuai.

Analisis SWOT merupakan salah satu dari alat analisis yang dapat digunakan dalam

mengevaluasi strategi.  Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat

memaksimalkan kekuatan dan peluang, namun secara bersamaan dapat

meminimalkan kelemahan dan ancaman (Rangkuti, 2009:18).  Menurut Rais (2009:4)

metode analisis SWOT dianggap sebagai metode analisis yang paling dasar, berguna

untuk melihat suatu topik atau permasalahan dari empat sisi yang berbeda yaitu

kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Analisis SWOT ini akan menjadi alat

untuk mengevaluasi strategi yang selama ini digunakan oleh PT. CLTM Central,

sehingga diharapkan kelak perusahaan memiliki strategi yang benar-benar tepat dan

sesuai dengan kondisi internal dan eksternal perusahaan.

PT CLTM Central selama ini memiliki sejumlah strategi distribusi handal dalam

meningkatkan kualitas perusahaan di antaranya :

1. Memiliki manajemen rantai pasokan yang baik.

2. Meningkatkan hubungan baik dan professional dengan pemasok.
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3. Menentukan dan mengatur letak gudang persediaan yang efisien agar tidak

menyita waktu dalam pergerakan.

4. Melakukan pemeliharaan (kendaraan, gudang, produk) agar menjamin

keandalan dan kontinuitas distribusi.

5. Menentukan jadwal kerja sebaik mungkin untuk mengontrol biaya tenaga

kerja dan mencegah terjadinya penambahan jam kerja.

6. Memaksimalkan kinerja sales TO (Taking Order)

Melihat seberapa besar nilai kegiatan distribusi dalam PT CLTM Central, dapat

diketahui dari total nilai distribusi barang (yang juga merupakan total penjualan) yang

telah dilakukan sebagai berikut:

Tabel 2. Data Penjualan PT CLTM Central Tahun 2015

Bulan
Nilai Penjualan
(dalam Rupiah)

Persentase

Januari 6,135,651,892,00 +6,76 %*

Februari 5,739,754,176,00 -6,45 %

Maret 6,566,394,553,00 +14,4 %

April 16,855,956,522,00 +165 %

Mei 27,750,065,211,00 +64,6 %

Juni 20,410,872,035,00 -26,4 %

Juli 21,822.982,398,00 +6,9 %

Agustus 18,929,092,223,00 -13,2 %

September 18,231,842,928,00 -3,6 %

Oktober 15,838,460,446,00 -13,1 %

November 19,320,034,261,00 +21,9 %

Desember 25,647,230,500,00 +32,2 %

Sumber : PT CLTM Central Bandarlampung, Tahun 2015
*Penjualan bulan Desember 2014 sebesar 5,746,782,448,00
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Tabel di atas menunjukkan nilai penjualan PT CLTM Central pada tahun 2015 yang

mengalami fluktuasi dari bulan Januari sampai dengan Desember 2015. Melihat data

penjualan yang bersifat fluktuatif maka hal ini menunjukkan bahwa terdapat strategi

yang perlu ditingkatkan atau ditambahkan untuk memberikan efek positif bagi

perusahaan yaitu mengalami trend penjualan yang terus meningkat.  Hal ini yang

menjadi dasar rumusan masalah bagi peneliti.

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Velychko (2014) mengatakan bahwa banyak pendekatan teori yang mendefinisikan

tipe-tipe rantai pasokan dan hubungannya dengan ilmu yang terpisah sehingga sangat

sulit untuk ditinjau.  Jalur rantai pasokan dan distribusi bukanlah ilmu yang statis dan

secara konstan selalu berubah dengan penambahan ilmu dan inovasi baru. Semakin

berat tantangan yang dihadapi perusahaan distributor PT CLTM Central di

Bandarlampung dan melihat penjualan yang mengalami sedikit fluktuasi dalam

setahun terakhir sehingga perusahaan membutuhkan evaluasi terhadap strategi

distribusi yang telah dimiliki agar mampu mempertahankan eksistensinya, oleh

karena itu penelitian ini merumuskan masalah, yaitu :

Apakah strategi distribusi pada PT CLTM Central saat ini sudah tepat dalam

mencapai tujuan perusahaan?
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1.3 Tujuan Penelitian

Agar peneliti mempunyai arah yang jelas, maka ditetapkan tujuan penelitian sebagai

berikut :

1. Untuk mengetahui apakah strategi distribusi yang dimiliki oleh PT CLTM Central

sudah tepat dalam mencapai tujuan perusahaan.

2. Untuk mengetahui adakah strategi baru yang dapat digunakan dalam mencapai

tujuan perusahaan.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi banyak pihak tidak hanya untuk

kepentingan peneliti sendiri melainkan berbagai pihak yang membaca, antara lain :

1. Penelitian ini bermanfaat untuk menambah pengetahuan dan pemahaman tentang

Analisis SWOT dalam mengevaluasi strategi distribusi dan mengetahui hasil

evaluasi strategi yang ada pada PT CLTM Central.

2. Sebagai referensi dan pertimbangan untuk mengevaluasi dan menilai keberhasilan

strategi distribusi dalam mengembangkan perusahaan.

3. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi sumber referensi dan bahan informasi

untuk memperluas wawasan pihak peneliti mengenai evaluasi strategi distribusi

dengan pendekatan Analisis SWOT serta masukan bagi peneliti selanjutnya

mengenai evaluasi strategi untuk perkembangan perusahaan distributor.



BAB II
KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN,DAN HIPOTESIS

2.1 Pengertian Manajemen Strategi

Menurut David (2009:18) manajemen strategik adalah seni dan ilmu pembuatan

formulasi, implementasi dan evaluasi - evaluasi keputusan cross-functional yang

memungkinkan sebuah organisasi mencapai tujuannya.  Manajemen menunjukkan

cara - cara yang lebih efektif dan efisien dalam pelaksanaan pekerjaan.  David

menambahkan dalam bukunya bahwa strategi merupakan tindakan potensial yang

membutuhkan keputusan manajemen tingkat atas dan sumber daya perusahaan

dalam jumlah yang besar.  Menurut Munir (2007:197) manajemen telah

memungkinkan kita untuk mengurangi hambatan - hambatan dalam rangka

pencapaian suatu tujuan.

Sedangkan menurut Heizer dan Render (2009:51) strategi adalah rencana suatu

organisasi untuk mencapai misi dan tujuan.  Menurut Hunger dan Wheelen

(2014:4) manajemen strategis adalah serangkaian keputusan dan tindakan

manajerial yang menentukan kinerja perusahaan dalam jangka panjang.

Manajemen strategis meliputi pengamatan lingkungan, perumusan strategi

(perencanaan strategis atau perencanaan jangka panjang), implementasi strategi

dan evaluasi serta pengendalian. Strategi perusahaan merupakan rumusan
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perencanaan komprehensif tentang bagaimana perusahaan akan mencapai misi

dan tujuannya (Hunger dan Wheelen, 2011:16).

Menurut Marrus dan Sukristono (1995) dalam Umar (2005) strategi didefinisikan

sebagai suatu proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus

pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau upaya

bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai.

2.1.1Tingkatan Strategi

Menurut Hunger dan Wheelen (2011) perusahaan bisnis multidivisional yang

besar, biasanya memiliki tiga level strategi, yaitu korporasi, bisnis dan fungsional.

a. Strategi korporasi

Strategi di tingkat korporasi menggambarkan arah perusahaan secara keseluruhan

mengenai sikap perusahaan secara umum terhadap arah pertumbuhan dan

manajemen berbagai bisnis dan lini produk untuk mencapai keseimbangan

portofolio produk dan jasa.  Sebagai tambahan, strategi perusahaan adalah:

1. Pola keputusan yang berkenaan dengan tipe-tipe bisnis yang seharusnya

digunakan oleh perusahaan.

2. Arus keuangan dan sumber daya lainnya ke dan dari divisi-divisi perusahaan.

3. Hubungan antara perusahaan dengan kelompok-kelompok utama dalam

lingkungan perusahaan.  Strategi perusahaan terdiri atas stabilitas,

pertumbuhan dan pengurangan.
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b. Strategi bisnis

Strategi bisnis disebut juga strategi bersaing, biasanya dikembangkan pada level

divisi dan menekankan pada perbaikan posisi persaingan produk berupa barang

atau jasa perusahaan dalam industri khusus atau segmen pasar yang dilayani oleh

divisi tersebut.  Strategi bisnis divisi mungkin menekankan pada peningkatan laba

dalam produksi dan penjualan produk dan jasa yang dihasilkan.  Strategi bisnis

juga sebaiknya mengintegrasikan berbagai aktivitas fungsional untuk mencapai

tujuan divisi.  Strategi bisnis (persaingan) merupakan salah satu dari overall cost

leadership, atau diferensiasi.

c. Strategi fungsional

Strategi fungsional menekankan terutama pada pemaksimalan sumber daya

produktif.  Batasan perusahaan dan strategi bisnis yang berada di sekitar mereka,

departemen fungsional mengembangkan strategi untuk mengumpulkan bersama-

sama berbagai aktivitas dan kompetensi mereka guna memperbaiki kinerja.

Sebagai contoh, strategi khas dari departemen pemasaran adalah mengembangkan

cara untuk meningkatkan penjualan pada tahun sekarang agar lebih besar daripada

tahun sebelumnya.  Menggunakan strategi fungsional pengembangan pasar,

departemen pemasaran berusaha menjual produk yang ada sekarang kepada

pelanggan yang berbeda pada pasar yang ada atau kepada pelanggan baru di

wilayah geografi yang baru.

Menurut Hunger dan Wheelen (2011) strategi fungsional memaksimalkan

produktivitas sumber daya, mengarahkan pada kompetensi tersendiri yang

memberikan perusahaan atau unit bisnis suatu keunggulan kompetitif.



12

Batasan-batasan strategi bisnis dan perusahaan, strategi fungsional

menggabungkan beragam kegiatan dan kompetensi dari setiap fungsi untuk

meningkatkan kinerja, misalnya bagian pemanufakturan peduli dengan

pengembangan sebuah strategi yang menurunkan biaya dan meningkatkan

kualitas keluarannya. Pemasaran berkepentingan dengan pengembangan strategi

yang meningkatkan penjualan.  Strategi-strategi fungsional semacam itu perlu

dikembangkan apabila manajer fungsional ingin mengimplementasikan strategi

perusahaan dan divisional dengan tepat.

Menurut Hunger dan Wheelen (2011), pilihan strategi fungsional di antaranya:

a. Pemasaran

1. Ekspansi penjualan ke dalam kelompok pelanggan baru, misalnya

ekspansi geografis, perluasan lini produk, pengembangan produk baru.

2. Meningkatkan penetrasi dalam segmen pasar konsumen yang sudah ada,

misalnya membuat produk pesanan khusus, mencari bauran harga dan

layanan untuk memberikan keunggulan kompetitif, mencari teknik

promosional untuk mengimbangi iklan kompetitif.

3. Mempertahankan pangsa pasar, misalnya meniru dan tidak melakukan

inovasi, menawarkan layanan khusus pada pelanggan.

b. Keuangan

1. Pinjaman jangka pendek, misalnya batas kredit, nota bank atau piutang

dagang.

2. Pinjaman jangka panjang, misalnya obligasi, surat utang atau surat-surat

komersial.
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3. Pendanaan ekuitas, misalnya penempatan swasta, atau penempatan

pemerintah.

4. Pendanaan ulang, misalnya likuidasi utang dengan menjual saham,

membeli saham treasury, atau membagi saham.

5. Kebijakan dividen, misalnya menaikkan pembagian dividen, mengurangi

pembagian deviden atau menghentikan pembagian dividen.

c. R and D

1. Meningkatkan atau mengurangi pendanaan.

2. Membaurkan usaha dasar dan aplikasi.

3. Menekankan bauran produk dan teknologi proses.

d. Operasi

1. Memperluas kapasitas produksi yang ada.

2. Membangun kapasitas produksi baru.

3. Menambah jam kerja atau giliran.

4. Mengurangi persediaan.

5. Mendapatkan sumber impor baru.

6. Mengganti bahan.

7. Sentralisasi pembelian.

8. Negosiasi biaya yang lebih rendah.

9. Menggunakan konsep tim.

10. Superotomasi dengan robot dan komputer.

e. Sumber daya manusia

1. Membentuk program pengembangan manajemen.
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2. Menghubungkan jalur karir kepada strategi perusahaan dan bisnis.

3. Menggunakan rekrutmen, seleksi dan penempatan karyawan internal atau

eksternal.

4. Membuat pusat penilaian untuk seleksi dan pengembangan.

f. Sistem informasi

1. Meningkatkan prosesor sentral mainframe.

2. Menggunakan sistem dukungan perangkat lunak tersentralisasi.

3. Menggunakan sistem dukungan perangkat lunak terdesentralisasi.

2.2  Definisi Logistik

Logistik identik dengan organisasi, pergerakan, dan penyimpanan dari material

dan manusia.  Domain dari aktivitas logistik sendiri adalah menyediakan sistem

dengan produk yang tepat, di lokasi yang tepat, pada waktu yang tepat (right

product, in the right place, at the right time) dengan mengoptimasikan

pengukuran performasi yang diberikan contohnya meminimalisir total biaya

operasional dan memenuhi kualifikasi yang diberikan sesuai dengan kemampuan

dari klien dan sesuai dengan kualitas pelayanan (Ghiani et al., 2004).

Logistik menurut Council of Supply Shain Management Professionals (CLM,

2000) adalah bagian dari manajemen rantai pasok dalam perencanaan,

pengimplementasian, dan pengambilan aliran dan penyampaian barang, informasi,

dan pelayanan yang efektif dan efisien dari titik asal ke titik tujuan sesuai dengan

permintaan konsumen.  Mengalirkan barang dari titik asal ke titik tujuan akan

membutuhkan beberapa aktivitas yang dikenal dengan ‘aktivitas kunci logistik’ di
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antaranya : 1) customer service, 2) demand forecasting/planning, 3) inventory

management, 4) logistic communication, 5) material handling, 6) traffic

transportation, dan 7) warehousing and storage (Lambert et al., 1998)

Cetak biru Pengembangan Sistem Logistik Nasional (Perpres No. 26 Tahun 2012)

mendefinisikan logistik sebagai bagian dari rantai pasok (supply chain) yang

menangani arus barang, informasi, dan uang melalui proses pengadaan

(procurement), penyimpanan (warehousing), transportasi (transportation),

distribusi (distribution), dan pelayanan pengantaran (delivery service). Adapun

penyusunan sistem logistik ditujukan untuk meningkatkan keamanan, efisiensi,

dan efektivitas pergerakan barang, informasi, dan uang mulaidari titik asal (point

of origin) sampai dengan titik tujuan (point of destination) sesuai dengan jenis,

kualitas, jumlah, waktu dan tempat yang dikehendaki konsumen.

Logistik yang akan dibahas memiliki pengertian yang lebih luas dari sekedar

distribusi, dimana di dalamnya terjadi pula pekerjaan penyimpanan, pengelolaan

persediaan dan pengaturan delivery atau pergerakan barangnya.  Logistik

memiliki banyak sebutan, namun artinya masih memiliki kesamaan.  Sebutan

logistik diantaranya : business logistic, channel management, warehouse and

distribution, industrial logistic, logistical management, material management,

physical distribution, quick response system, supply chain management, dan

supply management(Lambert, 1998).
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2.2.1 Sistem Logistik

Sistem logistik tersusun atas fasilitas-fasilitas yang terhubung dengan jasa

pelayanan transportasi.  Sistem ini membahas mengenai bagaimana suatu material

diproses, manufaktur, disimpan diseleksi, untuk kemudian dijual atau dikonsumsi.

Pembahasan dalam sistem logistik ini merupakan pembahasan yang

komprehensif, termasuk pembahasan mengenai proses pergudangan,

pendistribusian, titik atau point pengalihan angkutan, terminal transportasi,

penjualan eceran, pusat penyortiran barang, dan dokumen (Ghiani et al., 2004).

2.2.2 Elemen Sistem Logistik

Ghiani et al. (2004) mengatakan pembahasan mengenai sistem logistik, objek

logistik tidak terbatas pada logistik barang, melainkan termasuk logistik

penumpang, logistik bencana, dan  logistik militer yang dilakukan oleh setiap

pelaku bisnis industri baik pada sektor primer, sekunder maupun tersier dalam

rangka menunjang kegiatan operasionalnya.  Aktivitas logistik juga melibatkan

berbagai pemangku kepentingan yang dapat dikategorikan ke dalam lima

kelompok, di antaranya :

1. Konsumen, pengguna logistik yang membutuhkan barang untuk penggunaan

proses produksi maupun untuk konsumsi.  Konsumen berkewenangan untuk

menentukan sendiri jenis dan jumlah barang yang akan dibeli, dari siapa dan

dimana barang tersebut ingin dibeli dan kemana tujuan barang tersebut

diantarkan.

2. Pelaku logistik, yaitu sebagai pemilik dan penyedia barang yang dibutuhkan
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oleh para konsumen, dibagi menjadi dua diantaranya produsen, pelaku logistik

yang bertindak sebagai pembuat barang, penyalur yang bertindak sebagai

perantara perpindahan kepemilikan barang dari produsen menuju ke

konsumen melalui saluran distribusi.

3. Penyedia jasa logistik, merupakan institusi penyedia jasa yang bertugas

mengirimkan barang dari lokasi asal barang seperti produsen, pemasok, atau

penyalur, menuju tempat tujuannya seperti konsumen, penyalur, atau

produsen, dan jasa penyimpanan barang.

4. Pendukung logistik, yaitu institusi yang mendukung efektivitas dan efisiensi

kegiatan logistik dan turut berkontribusi dalam penyelesaian jika terjadi

permaslahan selama aktivitas logistik berlangsung.  Adapun aktor-aktor yang

termasuk dalam kategori ini diantaranya asosiasi, konsultan, institusi

pendidikan dan pelatihan serta lembaga penelitian.

5. Pemerintah

Adapun peran pemerintah dalam aktivitas logistik diantaranya :

a. Regulator yang menyiapkan peraturan perundangan dan kebijakan

b. Fasilitator yang menyediakan dan membangun infrastruktur logistik yang

diperlukan untuk terlaksananya proses logistik.

2.3 Pengertian Distributor

Menurut Tjiptono (2008:185) distributor adalah orang atau perusahaan yang

menghubungkan aliran barang dari produsen ke konsumen akhir dan konsumen

industrial. Melihat definisi ini produsen dan konsumen dihubungkan dalam

kegiatan pembelian dan penjualan kembali barang yang dihasilkan produsen
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kepada konsumen.  Ketchen Jr et al., (2008) menegaskan bahwa rantai pasokan

dalam sistem distribusi adalah sistem manusia, kegiatan-kegiatan, informasi, dan

sumber daya yang terlibat dalam penciptaan sebuah produk kemudian

menyalurkannya kepada konsumen.  Banyak organisasi berusaha untuk

mengintegrasikan dan mengkoordinasikan elemen yang bervariasi dalam jalur

distribusi untuk meningkatkan efisiensi.

2.3.1 Bentuk – bentuk Distributor

Distributor menurut Fandy (2008:185) dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu :

1.  Broker

Dua bentuk utama dari broker adalah distributor dan pengecer.  Broker adalah

perantara yang membeli barang dengan membeli dari produsen untuk kemudian

dijual kembali.

2.  Agen

Agen adalah perantara yang hanya mencarikan pembeli, menegosiasikan dan

melakukan transaksi atas nama produsen.  Agen tidak membeli sendiri barang

yang dinegosiasikan. Agen properti dan agen penjualan merupakan contoh dari

agen.

2.3.2 Distributor pada Strategi Distribusi

Perusahaan – perusahaan harus memutuskan jumlah perantara yang digunakan

pada masing-masing tingkat saluran. Tiga macam strategi distribusi menurut

Kotler dan Keller (2007:137), yaitu :
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1. Distribusi eksklusif

Distribusi ini sangat membatasi jumlah perantara dan digunakan apabila produsen

ingin tetap memegang kendali atas tingkat dan keluaran layanan yang ditawarkan

perantara tersebut.

2.  Distribusi selektif

Distribusi selektif melibatkan penggunaan lebih dari beberapa tetapi tidak semua

perantara yang bersedia menjual produk tertentu.  Strategi tersebut digunakan

perusahaan-perusahaan mapan dan perusahaan-perusahaan baru yang mencari

distributor.  Perusahaan tidak perlu merasa cemas dengan terlalu banyak gerai,

karena perusahaan tersebut dapat memperoleh jangkauan pasar yang memadai

dengan kendali yang lebih besar dan biaya lebih rendah daripada distribusi

intensif.

3.  Distribusi intensif

Distribusi ini terdiri atas produsen yang menempatkan barang atau jasanya di

sebanyak mungkin gerai, juga meningkatkan ketersediaan produk dan jasa

mungkin juga menghasilkan pengecer yang bersaing secara agresif.

2.3.3 Syarat dan Tanggungjawab Distributor

Produsen harus menentukan hak dan tanggung jawab anggota-anggota saluran

yang berpartisipasi.  Masing-masing anggota saluran harus diperlakukan dengan

hormat dan diberi kesempatan untuk memperoleh laba.  Elemen utama dalam

syarat dan tanggung jawab perantara menurut Kotler dan Keller (2007:138) yaitu :
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1.  Kebijakan harga

Mengharuskan produsen menyusun daftar harga dan daftar diskon yang adil.

2.  Syarat penjualan

Mengacu pada jangka waktu pembayaran dan garansi produsen.  Sebagian besar

produsen memberikan diskon tunai kepada distributor karena pembayaran yang

lebih tepat.  Produsen juga memberikan jaminan kepada distributor terhadap

barang cacat atau penurunan harga.  Jaminan terhadap penurunan harga dan

memberi distributor insentif untuk membeli dalam jumlah yang lebih besar.

3.  Hak teritorial distributor

Menetapkan wilayah distributor dan ketentuan-ketentuan yang mengatur bahwa

produsen tersebut memberikan hak kepada distributor lainnya.

4.  Layanan dan tanggung jawab

Layanan dan tanggung jawab kedua belah pihak harus diuraikan dengan cermat,

khususnya dalam saluran waralaba dan keagenan eksklusif.

2.4 Matriks EFE (External Factor Evaluation) dan IFE (Internal Factor

Evaluation)

Perumusan strategi yang dilakukan oleh perusahaan dapat menggunakan matriks

EFE dan IFE yang merupakan matrik faktor-faktor internal dan eksternal

perusahaan untuk mengetahui posisi perusahaan dalam suatu industri. Matriks IFE

merupakan alat formulasi strategi yang meringkas dan mengevaluasi kekuatan dan

kelemahan utama dalam area fungsional bisnis, dan juga menjadi dasar untuk

mengidentifikasi dan mengevaluasi hubungan antara area-area tersebut.
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Matriks  EFE merupakan alat yang memungkinkan perencana strategi di dalam

meringkas dan mengevaluasi informasi ekonomi, sosial budaya, lingkungan,

politik, permerintah, hukum, teknologi, dan persaingan. Matriks ini membantu

manajer dalam mengorganisir faktor-faktor strategis eksternal ke dalam kategori-

kategori yang diterima secara umum mengenai peluang dan ancaman (David,

2012: 158).

Matriks IFE merupakan alat perumusan strategi yang meringkas dan

mengevaluasi kekuatan dan kelemahan utama dalam area-area fungsional bisnis,

dan juga menjadi landasan untuk mengidentifikasi serta mengevaluasi hubungan

di antara area tersebut (David, 2012: 229).

2.5 Matriks IE (Internal-Eksternal)

Matriks internal-eksternal merupakan matriks yang meringkas hasil evaluasi

faktor eksternal dan internal yang menempatkan perusahaan pada salah satu

kondisi di dalam sembilan sel, dimana tiap-tiap sel merupakan kondisi langkah

yang harus ditempuh perusahaan. Matriks IE didasari pada dua dimensi kunci

yaitu total rata-rata tertimbang IFE pada sumbu X dan total rata-rata tertimbang

EFE pada sumbu Y (David, 2012: 344).

2.6 Analisis SWOT

Menurut Rangkuti (2009:18) analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor

secara sistematis untuk merumuskan strategi perusahaan.  Analisis ini didasarkan

pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan dan peluang, namun secara

bersamaan dapat meminimalkan kelemahan dan ancaman. Proses pengambilan
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keputusan strategis selalu berkaitan dengan pengembangan misi, tujuan

strategi,dan kebijakan perusahaan. Menurut Rais (2009:4) metode Analisa SWOT

dianggap sebagai metode analisa yang paling dasar, berguna untuk melihat suatu

topik atau permasalahan dari empat sisi yang berbeda.  Hasil analisa biasanya

adalah arahan atau rekomendasi untuk mempertahankan kekuatan dan menambah

keuntungan dari peluang yang ada, dengan mengurangi kekurangan dan

menghindari ancaman.  Analisa SWOT akan membantu kita untuk melihat sisi-

sisi yang terlupakan atau tidak terlihat selama ini.  Analisa ini terbagi atas empat

komponen dasar yaitu:

S = Strengths, adalah situasi atau kondisi yang merupakan kekuatan dari

organisasi atau program pada saat ini.

W = Weaknesses, adalah situasi atau kondisi yang merupakan kelemahan dari

organisasi atau program pada saat ini.

O = Opportunities, adalah situasi atau kondisi yang merupakan peluang di luar

organisasi dan memberikan peluang berkembang bagi organisasi di masa depan.

T = Threats, adalah situasi yang merupakan ancaman bagi organisasi yang datang

dari luar organisasi dan dapat mengancam eksistensi organisasi di masa depan.

Perbandingan antara empat komponen dasar (SWOT) dijelaskan dalam skema

matriks SWOT.

Matriks SWOT terdiri dari delapan sel, empat sel berisi inventori variabel internal

dan lingkungan bisnis (eksternal) dan empat sel lainnya berisi implikasi strategis

yang ditimbulkannya.  Sel satu berisi daftar kekuatan (S) perusahaan yang

berhasil dibangun oleh manajemen dan sel dua berisi daftar kelemahan (W) yang

ingin dihilangkan.  Sel satu dan dua secara berturut-turut disebut sel S dan sel W.
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Sel tiga berisi daftar peluang (O) bisnis yang dimiliki pada masa sekarang dan

yang akan datang dan sel empat berisi daftar ancaman (T) yang sedang dihadapi

sekarang dan yang akan datang.  Sel tiga dan empat secara berturut-turut disebut

sel O dan sel T.

Sel lima merupakan pilihan strategi yang hendak dipilih oleh manajemen berdasar

kombinasi kekuatan dan peluang bisnis yang ada pada sel S dan O dan oleh

karena itu disebut sebagai sel atau stategi SO.  Stategi pada sel tersebut juga

sering disebut sebagai strategi maksi-maksi.  Sel enam adalah strategi yang

hendak dipilih oleh manajemen berdasarkan kombinasi kelemahan dan peluang

bisnis yang ada pada sel W dan O dan oleh karena itu disebut sel atau strategi

WO.  Startegi pada sel WO sering juga dinamai sebagai strategi mini-maksi. Sel

tujuh berisi pilihan strategi yang ditimbulkan oleh kombinasi sel S dan T dan oleh

karena itu disebut sel atau strategi ST.  Strategi pada sel ST sering juga disebut

sebagai strategi maksi-mini.  Sel delapan berisi strategi hasil kombinasi sel W dan

T dan oleh karena itu disebut sel atau strategi WT.  Strategi tersebut sering juga

diberi nama sebagai strategi mini-mini.



24

Secara skematis, matriks SWOT dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 3. Matrik SWOT
Lingkungan

Internal

Lingkungan
Eksternal

Kekuatan
Perusahaan

(S)

Kelemahan
Perusahaan

(W)

Peluang
bisnis
(O)

Strategi S – O
Maksi – Maksi

Stategi W – O
Mini – Maksi

Ancaman
bisnis
(T)

Strategi S – T
Maksi – Mini

Strategi  W – T
Mini – Mini

Sumber : Rangkuti (2009:31)

Strategi SO dirumuskan dengan pertimbangan bahwa manajemen hendak

memanfaatkan kekuatan perusahaan dan keunggulan bersaing yang dimiliki untuk

mengeksploitasi peluang bisnis yang tersedia.  Strategi ini bersifat agresif,

memacu pertumbuhan perusahaan.  Strategi ini juga disebut maksi-maksi karena

manajemen mencoba menggunakan apa yang serba positif dan maksimal yang

kini dimiliki.  Manajemen tentu saja menyukai jika memiliki kesempatan untuk

mengimplementasikan strategi ini karena perusahaan sedang sehat dan di saat

yang sama tersedia peluang bisnis yang menjanjikan.

Strategi WO diperoleh ketika manajemen mencoba memanfaatkan peluang bisnis

yang tersedia untuk mengurangi bahkan mengeliminasi kelemahan perusahaan

yang ada.  Strategi ini disebut mini-maksi karena yang maksimal hanya satu

variabel, yakni peluang sedangkan satu variabel lainnya dinilai sebagai sesuatu

yang minimal karena hanya berupa kelemahan.
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Strategi ini tidak seagresif yang disebut pertama, karena manajemen tidak

sepenuhnya dapat memanfaatkan peluang bisnis yang tersedia.  Manajemen lebih

berkonsentrasi untuk menyehatkan perusahaan dengan cara mengeliminasi

kelemahan yang dimiliki.  Manajemen dapat membiarkan peluang bisnis yang

tersedia untuk diambil oleh perusahaan pesaingnya jika terpaksa.

Strategi ST serupa dengan strategi WO karena variabel yang ada tidak maksimal.

Strategi ST lahir dari analisis manajemen yang hendak menggunakan kekuatan

dan keunggulan yang dimiliki untuk menghindari efek negatif dari ancaman bisnis

yang dihadapi.  Strategi ini disebut maksi-mini karena hanya memiliki satu

variabel maksimal, yakni kekuatan.  Variabel yang lain bersifat minimal, yakni

ancaman bisnis.  Perusahaan memiliki keunggulan akan tetapi tidak dapat

memanfaatkannya secara maksimal karena yang tersedia hanya ancaman bisnis.

Ancaman bisnis tersebut dapat menjadi sebab ketidaksehatan perusahaan jika

manajemen keliru dalam mengantisipasinya.

Strategi WT pada dasarnya lebih merupakan strategi bertahan yakni strategi bisnis

yang masih mungkin ditemukan dan dipilih dengan meminimalisasi kelemahan

dan menghindari ancaman bisnis.  Sifatnya yang pasif dan kedua variabel yang

ada bersifat minimal, strategi WT disebut juga strategi mini-mini.  Manajemen

tentu saja tidak hendak meletakkan strategi ini pada pilihan pertama.  Strategi ini

hanya amat sedikit memberikan ruang gerak bagi manajemen.  Perusahaan telah

sampai pada soal mati atau hidup bahkan mungkin harus memilih untuk

melakukan likuidasi.  Sekalipun demikian, masih tersedia pilihan lain, misalnya
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merjer dengan perusahaan lain atau mengurangi skala operasi secara besar-

besaran (Suwarsono, 2008:16-19).

Suwarsono (2008:25) menjelaskan bahwa SWOT tidak berlebihan jika dikatakan

sebagai alat analisis yang paling sering digunakan dalam membantu mendesain

rancang bangun strategi di Indonesia.  Belahan dunia yang lain posisi terpopuler

tersebut juga masih dimiliki Analisis SWOT, sekalipun di sisi lain kritik keras

terhadapnya juga sering dan masih terus dilontarkan. Segala variasi yang dimiliki,

semua model Analisis SWOT memiliki karakter sederhana, tidak rumit dalam

penerapannya.

Menurut David (2009:327) matriks kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman

adalah sebuah alat pencocokan yang penting yang membantu para manajer

mengembangkan empat jenis strategi: strategi SO (kekuatan-peluang), strategi

WO (kelemahan-peluang), strategi ST (kekuatan-ancaman), dan strategi WT

(kelemahan-ancaman).  Mencocokkan faktor-faktor eksternal utama merupakan

bagian tersulit dalam mengembangkan Matriks SWOT dan membutuhkan

penilaian yang baik dan tidak ada satupun paduan yang paling benar.

Pertama, strategi SO memanfaatkan kekuatan internal perusahaan untuk menarik

keuntungan dari peluang eksternal.  Semua manajer tentunya menginginkan

organisasi mereka berada dalam posisi di mana kekuatan internal dapat digunakan

untuk mengambil keuntungan dari berbagai trend kejadian eksternal.  Secara

umum, organisasi akan menjalankan strategi WO, ST, atau WT untuk mencapai

situasi di mana mereka dapat melaksanakan strategi SO, jika perusahaan memiliki

peluang besar maka perusahaan akan berjuang untuk mengubahnya menjadi
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kekuatan.  Tatkala sebuah organisasi dihadapkan pada ancaman yang besar, maka

perusahaan akan berusaha untuk menghindarinya untuk berkonsentrasi pada

peluang.

Kedua, strategi WO bertujuan untuk memperbaiki kelemahan internal dengan cara

mengambil keuntungan dari peluang eksternal.  Peluang-peluang besar sering

muncul, tetapi perusahaan memiliki kelemahan internal yang menghalanginya

untuk memanfaatkan peluang tersebut.

Ketiga, strategi ST menggunakan kekuatan sebuah perusahaan untuk menghindari

atau mengurangi dampak ancaman eksternal.  Hal ini bukan berarti bahwa suatu

organisasi yang kuat harus selalu menghadapi ancaman secara langsung di dalam

lingkungan eksternal.

Keempat, strategi WT merupakan taktik defensif yang diarahkan untuk

mengurangi kelemahan internal serta menghindari ancaman eksternal. Sebuah

organisasi yang menghadapi berbagai ancaman eksternal dan kelemahan internal

benar-benar dalam posisi yang membahayakan.  Kenyataannya, perusahaan

semacam itu mungkin harus berjuang untuk bertahan hidup, melakukan merger,

menyatakan diri bangkrut, atau memilih likuidasi.
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2.7 Penelitian Terdahulu

Tabel 4. Daftar Tabulasi Penelitian Terdahulu

Peneliti Judul
Penelitian

Tujuan Penelitian Metode
Penelitian

Hasil Penelitian

Mighani (2010) Strategic
planning for a
food industry
equipment
manufacturing
factory, using
SWOT
analysis,QSPM
,and MAUT
models

Analisis SWOT
dengan QSPM dan
MAUT model,
untuk menilai poin
kekuatan,
kelemahan,
peluang, dan
ancaman.

Penelitian
kualitatif,
dengan
analisis
SWOT,
QSPM,
dan
MAUT
model.

Hasil penelitian
menunjukkan bahwa
perusahaan ditempatkan
di wilayah strategi
agresif, lalu hasil QSPM
yaitu strategi
peningkatan pangsa
pasar internasional
memperoleh nilai
tertinggi.

Deshmukh
(2012)

Penerapan
SWOT dan
Principal
Component
Analysis di
Perusahaan
Tekstil-Studi
Kasus.

Untuk
mengidentifikasi
variabel SWOT
dari perusahaan
tekstil. Untuk
menemukan
variabel SWOT
signifikan.

Penelitian
deskriptif
yang
didasarkan
pada
paradigma
kualitatif.

Penelitian ini membantu
perusahaaan tekstil
untuk mengidentifikasi
variabel analisis SWOT,
sehingga bisa
merencanakan strategi
dengan cara yang
terfokus

Surjani (2013) Perancangan
Strategi Bisnis
di PT Coronet
Crown

-Memberikan
gambaran yang
jelas mengenai
kondisi lingkungan
eksternal dan
lingkungan
internal yang
dihadapi oleh PT
Coronet Crown.

- Mengetahui
posisi dan daya
saing PT Coronet
Crown.

-Menyusun
strategi bisnis yang
tepat bagi PT
Coronet Crown.

Metode
penelitian
kualitatif.

Perancangan strategi
bisnis di PT Coronet
Crown digunakan untuk
mengetahui keadaan
internal dan eksternal
perusahaan, posisi daya
saing dan posisi
perusahaan. Strategi
yang tepat bagi PT
Coronet Crown adalah
strategi pengembangan
produk. Strategi ini
kemudian
diimplementasikan pada
strategi pemasaran
bedak Herocyn.
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2.8 Kerangka Pemikiran

Sumber : David (2006), Gambar 1. Kerangka Pikir

Kerangka pemikiran di atas digunakansebagaipedomandalam melakukan

penelitian evaluasi terhadap strategi yang telah dijalankan oleh PT CLTM Central

Bandarlampung dengan menggunakan pendekatan Analisis SWOT. Peneliti

memiliki kerangka berpikir dengan melihat visi dan misi yang terdapat pada PT

CLTM Central yang ingin dicapai melalui berbagai strategi salah satunya yaitu

strategi operasi. Strategi operasi yang telah diimplementasikan oleh perusahaan

akan dianalisis dengan menggunakan pendekatan Analisis SWOT.  Setelah

menganalisis strategi perusahaan, peneliti akan memberikan hasil evaluasi yang

selanjutnya akan menjadi pertimbangan perusahaan dalam merumuskan strategi

kedepan.

Strategi Operasi PT
CLTM Central

Implementasi Strategi

Evaluasi Strategi Operasi

Visi dan Misi
PT CLTM Central

Faktor Internal Faktor Eksternal



BAB III
METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Peneliti memilih menggunakan metode penelitian kualitatif untuk menentukan cara

mencari, mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data hasil penelitian tersebut.

Penelitian kualitatif ini dapat digunakan untuk memahami interaksi sosial, misalnya

dengan wawancara mendalam.

Secara teoritis format penelitian kualitatif berbeda dengan format penelitian

kuantitatif. Perbedaan tersebut terletak pada kesulitan dalam membuat desain

penelitian kualitatif, karena pada umumnya penelitian kualitatif yang tidak berpola.

Menurut Sugiyono (2009:36) format desain penelitian kualitatif terdiri dari tiga

model, yaitu format deskriptif, format verifikasi, dan format grounded research.

Menurut Moleong (2007:6) penelitian kualitatif adalah penelitian yang ditujukan

untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya

perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, secara holistik, dan dengan cara deskripsi

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

dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.
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Bogdan dan Taylor (1975) dalam Moleong (2007:4) mengemukakan bahwa

metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif

berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

Selanjutnya dijelaskan oleh Williams (1995) seperti yang dikutip Moleong (2007:5)

mengemukakan bahwa penelitian kualitatif adalah pengumpulan data pada suatu latar

alamiah, dengan menggunakan metode alamiah, dan dilakukan oleh orang atau

peneliti yang tertarik secara alamiah.

Penelitian kualitatif bertujuan memperoleh gambaran seutuhnya mengenai suatu hal

menurut pandangan manusia yang diteliti. Penelitian kualitatif berhubungan dengan

ide, persepsi, pendapat atau kepercayaan orang yang diteliti dan kesemuanya tidak

dapat diukur dengan angka.

3.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan

deskriptif.

3.3 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

Definisi operasional variabel yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah sebagai

berikut  :

1. Strategi distribusi adalah suatu strategi atau cara yang digunakan oleh

perusahaan distributor untuk meningkatkan penjualan dengan cara bersaing

secara kompetitif dengan perusahaan kompetitor lainnya.
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2. Evaluasi adalah proses pengukuran akan efektivitas strategi yang digunakan

dalam upaya mencapai tujuan perusahaan.

3.4 Objek Penelitian

Obyek penelitian yang dipilih dalam penyusunan skripsi ini yaitu strategi distribusi

PT CLTM Central yang beralamat di Jalan Gatot Subroto No. 81 Telukbetung

Bandarlampung.

3.5 Sumber Data

Sumber data dapat diperoleh untuk penelitian skripsi ini berasal dari :

1. Data primer yaitu data yang diperoleh untuk tujuan tertentu atau dalam rangka

kegiatan penelitian tertentu. Data primer yang diperoleh bersumber dari hasil

penelitian lapangan melalui wawancara langsung, observasi kepada karyawan

perusahaan.

2. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dalam perusahaan yang berupa

dokumen-dokumen serta arsip-arsip perusahaan yang memiliki kaitan dengan

pokok pembahasan.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penyusunan skripsi ini, penulis melakukan

penelitian dengan cara melakukan penelitian sebagai berikut :
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1. Penelitian lapangan, meliputi :

a. Observasi yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan

secara langsung pada PT CLTM Central Lampung dalam proses kegiatan

pengumpulan data.

b. Wawancara yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengadakan tanya jawab

secara langsung dengan pimpinan perusahaan yang berkaitan dengan

penelitian ini.

c. Dokumentasi suatu teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari,

mencatat, mengklasifikasikan, dan menggunakan data sekunder yang berupa

data-data dari dokumen-dokumen yang sudah ada yaitu dari PT CLTM

Central Lampung.

2. Penelitian kepustakaan yaitu penelitian yang dilakukan dengan jalan mengunjungi

kepustakaan untuk memperoleh data-data teori yang meliputi karangan-karangan

ilmiah, pendapat para ahli, literatur-literatur yang berkaitan dengan masalah yang

akan dibahas.

3.7  Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif menurut Bognan dan Biklen (1982) sebagaimana dikutip

Moelong (2007:248) adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data,

mengorganisasikan data, memilah – milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola,

mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan

apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.
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Definisi di atas dapat disimpulkan bahwa langkah awal dari analisis data adalah

mengumpulkan data yang ada, menyusun secara sistematis, kemudian

mempresentasikan hasil penelitiannya kepada orang lain. Seperti yang dikutip

Moelong (2007:248) tahapan analisis data kualitatif adalah sebagai berikut :

a. Membaca atau mempelajari data, menandai kata-kata kunci dan gagasan yang ada

dalam data

b. Mempelajari kata-kata kunci itu, berupaya meneukan tema-tema yang berasal dari

kata

c. Menuliskan model yang ditentukan dan koding yang telah ditentukan

Analisis data dimulai dengan melakukan wawancara mendalam dengan informasi

kunci, yaitu seseorang yang benar-benar memahami dan mengetahui situasi objek

penelitian.  Setelah melakukan wawancara, dengan cara memutar kembali rekaman

hasil wawancara, mendengarkan dengan seksama, kemudian menuliskan kata-kata

yang didengar sesuai dengan apa yang ada direkaman tersebut.

Setelah peneliti menulis hasil wawancara tersebut ke dalam transkrip, selanjutnya

peneliti harus membaca secara cermat untuk kemudian dilakukan reduksi data.

Peneliti membuat reduksi data dengan cara membuat abstraksi, yaitu mengambil dan

mencatat informasi-informasi yang bermanfaat sesuai dengan konteks penelitian atau

mengabaikan kata-kata yang tidak perlu sehingga didapatkan inti kalimatnya saja,

tetapi bahasannya sesuai dengan bahasan informan.
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Abstraksi yang sudah dibuat dalam bentuk satuan-satuan yang kemudian

dikelompokkan dengan berdasarkan taksnonomi dari domain penelitian.  Analisis

domain menurut Sugiyono (2009:255) adalah memperoleh gambaran yang umum,

menyeluruh dari objek penelitian atau situasi sosial. Peneliti memperoleh domain ini

dengan cara melakukan pertanyaan grand dan minitour. Sementara itu, domain

sangat penting bagi peneliti, karena sebagai pijakan untuk penelitian selanjutnya.

Menurut Sugiyono (2009:255) mengenai analisis taksonomi yaitu dengan memilih

domain kemudian dijabarkan menjadi lebih terinci, sehingga dapat diketahui struktur

internalnya.

3.7.1 Analisis Matriks IFE dan EFE

Matriks IFE digunakan untuk mengidentifikasi faktor-faktor lingkungan internal dan

menggolongkannya menjadi kekuatan dan kelemahan perusahaan melalui

pembobotan. Matriks EFE digunakan untuk mengidentifikasi faktor-faktor

lingkungan eksternal dan menggolongkannya menjadi peluang dan ancaman

perusahaan dengan melakukan pembobotan.

Tahap-tahap untuk mengidentifikasi faktor-faktor lingkungan dalam matriks IFE dan

EFE adalah sebagai berikut :

1. Menyusun daftar faktor-faktor utama yang mempunyai dampak penting (critical

succes factors) untuk aspek internal (kekuatan dan kelemahan) dan eksternal

(peluang dan ancaman) perusahaan, kemudian menempatkannya pada kolom

pertama.
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2. Menentukan bobot (weight) dari critical succes factors. Penentuan bobot

dilakukan dengan jalan mengajukan identifikasi faktor strategis internal dan

eksternal kepada pihak manajemen perusahaan. Untuk menentukan bobot setiap

variabel digunakan skala 1, 2 dan 3. Skala yang digunakan untuk pengisian

kolom adalah :

1 : jika indikator vertikal kurang penting dibandingkan indikator horizontal

2 : jika indikator vertikal sama penting dibandingkan indikator horizontal

3 : jika indikator vertikal lebih penting dibandingkan indikator horizontal

Rancangan bentuk penilaian pembobotan dapat dilihat pada Tabel 4 berikut.

Tabel 5.  Penilaian Bobot Faktor Strategi Eksternal dan Internal
Faktor

Penentu
A B C D E .

.

.

Total Bobot

A

B

C

D

E

...

Total

Sumber : Kinnear dalam Mayasari (2010)
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Bobot setiap variabel diperoleh dengan menentukan nilai setiap variabel terhadap

jumlah nilai keseluruhan variabel dengan menggunakan rumus :

= ∑
Keterangan : Bi = bobot variabel ke-i

Xi = jumlah variable ke-i

i = 1,2,3,...,n

n = jumlah variabel

Total bobot yang diberikan harus sama dengan 1,0. Pembobot ini kemudian

ditempatkan pada kolom kedua matriks IFE-EFE.

3. Menentukan rating setiap critical succes factors antara 1 sampai 4, di mana untuk

matriks IFE skala nilai peringkat untuk kekuatan yang digunakan yaitu :

1 = sangat lemah 3 = kuat

2 = lemah 4 = sangat kuat

Untuk faktor-faktor kelemahan yaitu skala 1 berarti sangat kuat dan skala 4 berarti

sangat lemah. Sedangkan untuk faktor strategis eksternal peluang bagi perusahaan

diberi rating dengan skala yang digunakan yaitu :

1 = sangat rendah, respon kurang 3 = tinggi, respon di atas rata-rata

2 = rendah, respon sama dengan rata-
rata

4 = sangat tinggi, respon superior
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Untuk faktor-faktor ancaman yaitu skala 4 berarti sangat rendah, respon superior

terhadap perusahaan. Skala 1 berarti tinggi, respon kurang terhadap perusahaan.

Rating didasarkan pada efektivitas strategi perusahaan, serta rating juga

berdasarkan pada kondisi perusahaan.

4. Mengalikan nilai bobot dengan nilai rating untuk mendapatkan skor pembobotan

dan semua hasil kali tersebut dijumlahkan secara vertikal untuk mendapatkan

skor total bagi perusahaan yang dinilai. Hasil pembobotan dan peringkat (rating)

berdasarkan analisis situasi perusahaan dimasukkan dalam matriks. Matriks IFE

dan EFE diilustrasikan pada Tabel 5 dan 6.

Tabel 6.  Analisis Matriks IFE
Faktor Kunci Internal Bobot Rating Skor

Kekuatan :

- Lokasi Gudang
strategis

- Rantai pasokan
yang baik
- Sumber daya
berpengalaman
- Produk yang
terkenal
- Fasilitas distribusi
memadai

= ∑ 4= major strength
3 = minor strength
2 = minor weakness
1 = major weakness

Bobot xRating

Kelemahan :

- Kurangnya tenaga
salesman = ∑ 4= major strength

3 = minor strength
2 = minor weakness
1 = major weakness

Bobot xRating

Total Total kolom bobot Total kolom
skor

Sumber: David (2012: 231)
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Total skor pembobotan berkisar antara 1 sampai 4 dengan rata-rata 2,5. Jika total

skor IFE (3,0 – 4,0) berarti kondisi internal perusahaan tinggi atau kuat, (2,0 – 2,99)

berarti kondisi internal perusahaan rata-rata atau sedang dan (1,0 – 1,99) berarti

kondisi internal perusahaan rendah atau lemah.

Tabel 7. Analisis Matriks EFE
Faktor Kunci

Eksternal
Bobot Rating Skor

Peluang :
- Sudah
berlakunya
Masyarakat
Ekonomi ASEAN
- Sejumlah pasar
potensial

= ∑ 4= major strength
3 = minor strength
2 = minor weakness
1 = major weakness Bobot x Rating

Ancaman :
- Kondisi ekonomi
yang tak menentu
- Banyaknya
produk sejenis
bermunculan

= ∑ 4= major strength
3 = minor strength
2 = minor weakness
1 = major weakness

Bobot x Rating

Total Total kolom bobot - Total kolom
Skor

Sumber: David (2012: 160)

Total skor pembobotan berkisar antara 1 sampai 4 dengan rata-rata 2,5. Total skor

EFE dikelompokkan dalam kuat (3,0 – 4,0) berarti perusahaan merespon kuat

terhadap peluang dan ancaman yang mempengaruhi perusahaan, rata-rata (2,0 – 2,99)

berarti perusahaan merespon sedang terhadap peluang dan ancaman yang ada dan

lemah, (1,0 – 1,99) berarti perusahaan tidak dapat merespon peluang dan ancaman

yang ada.
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3.7.2  Analisis Matriks IE (Internal-Eksternal)

Posisi perusahaan dalam industri dianalisis dengan alat bantu matriks IE. Matriks ini

berupa pemetaan skor total matriks IFE dan EFE yang telah dihasilkan pada tahap-

tahap input.  Sumbu horisontal pada matriks IE menunjukkan skor total IFE

sedangkan pada sumbu vertikal menunjukkan skor total EFE.  Tujuan penggunaan

matriks ini adalah untuk memperoleh strategi bisnis di tingkat divisi unit bisnis yang

lebih detail.

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

Tinggi

3,0
Sedang

2,0
Rendah

1.0

Gambar 2. Ilustrasi Matriks Internal Eksternal (IE)
Sumber : David (2012: 344)

Diagram tersebut dapat mengindentifikasikan sembilan sel strategi perusahaan dalam

matriks IE, tetapi pada prinsipnya kesembilan sel itu dapat dikelompokkan menjadi

strategi utama, yaitu :

1. Strategi tumbuh dan bina (growth and build) yang berada pada sel I, II dan IV.

Strategi yang tepat untuk diterapkan adalah strategi intensif (penetrasi pasar,

I II III

IV V VI

VII VIII IX
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pengembangan pasar dan pengembangan produk) atau strategi integratif

(integrasi ke depan, ke belakang dan horizontal).

2. Strategi mempertahankan dan memelihara (hold and maintain), yang berada pada

sel III, V, atau VII. Strategi penetrasi pasar dan pengembangan produk

merupakan dua strategi yang terbanyak dilakukan untuk tipe-tipe divisi ini.

3. Strategi panen atau divestasi (harvest or divest), yang berada pada sel VI, VIII,

IX. Strategi yang umum dipakai adalah strategi divestasi, dan strategi likuidasi.

Organisasi yang sukses dapat mencapai portofolio bisnis, yang diposisikan berada

dalam atau di sekitar sel I dalam matriks IE.  Nilai-nilai IFE dikelompokkan dalam

kuat (3,0 – 4,0), sedang (2,0 – 2,99), dan lemah (1,0 – 1,99).  Sedangkan nilai-nilai

EFE dapat dikelompokkan dalam tinggi (3,0 – 4,0), sedang (2,0 – 2,99), dan rendah

(1,0 – 1,99) (David, 2006: 344).

3.7.3 Analisis SWOT

Analisis SWOT adalah analisis terhadap kekuatan dan kelemahan internal,

digabungkan dengan peluang dan ancaman dari eksternal. Analisis ini menjelaskan

suatu cara untuk menyimpulkan faktor-faktor strategis sebuah perusahaan adalah

mengkombinasikan faktor strategis eksternal (EFAS) dengan faktor strategis internal

(IFAS) ke dalam sebuah ringkasan analisis faktor-faktor strategi (SFAS). SFAS

mengharuskan para manajer strategis memadatkan faktor-faktor eksternal dan internal

menjadi kurang dari 10 faktor.  Kombinasikan SWOT antara Strength dan

Opportunities, Weakness dan Opportunities, Strenght dan Threats, Weakness dan
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Threats. Analisis SWOT merupakan cara sistematik untuk mengidentifikasi faktor-

faktor ini dan strategi yang menggambarkan kecocokan paling baik diantara mereka.

Analisis ini didasarkan pada asumsi bahwa suatu strategi yang efektif akan

memaksimalkan kekuatan dan peluang dan secara bersamaan meminimalkan

kelemahan dan ancaman. Berikut adalah penjelasan tentang analisis SWOT yang

dapat dirumuskan sebagai berikut :

a. Peluang

Peluang adalah situasi penting yang menguntungkan dalam lingkungan perusahaan.

Kecenderungan-kecenderungan penting merupakan salah satu sumber peluang.

Identifikasi segmen pasar yang tadinya terabaikan, perubahan pada situasi persaingan

atau peraturan, perubahan teknologi, serta membaiknya hubungan dengan pembeli

atau pemasok dapat memberikan peluang bagi perusahaan.

b. Ancaman

Ancaman adalah situasi penting yang tidak menguntungkan dalam suatu perusahaan.

Ancaman merupakan pengganggu utama bagi posisi PT CLTM Central.  Semakin

banyaknya persaingan, lambatnya pertumbuhan pasar, meningkatnya kekuatan tawar-

menawar, perubahan teknologi, serta peraturan baru atau yang direvisi dapat menjadi

ancaman bagi keberhasilan perusahaan.  Memahami peluang dan ancaman utama

yang dihadapi perusahaan dapat membantu para pengambil keputusan.
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c. Kekuatan

Kekuatan adalah sumber daya, keterampilan atau keunggulan lain terhadap pesaing

dan kebutuhan pasar.  Kekuatan adalah kompetensi khusus (distinctive competence)

yang memberikan keunggulan komparatif bagi perusahaan.  Kekuatan dapat

terkandung dalam sumber daya keuangan, citra perusahaan, kepemimpinan pasar, dan

faktor –faktor lain.

d. Kelemahan

Kelemahan adalah faktor keterbatasan atau kekurangan dalam sumber daya,

keterampilan dan kapabilitas yang secara serius menghambat kinerja efektif

perusahaan.

3.8 Kredibilitas Penelitian

Setiap penelitian harus memiliki kredibilitas sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

Kredibilitas penelitian kualitatif adalah keberhasilan mencapai maksud

mengeksplorasi masalah yang majemuk atau keterpercayaan terhadap hasil data

penelitian.

Upaya untuk menjaga kredibilitas dalam penelitian adalah melalui langkah-langkah

sebagai berikut (Sugiyono, 2009:270-276) :

a. Meningkatkan ketekunan

Melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Peneliti

akan melakukan pengecekan kembali apakah data yang telah ditemukan salah

atau tidak.
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b. Triangulasi

Pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai

waktu.

c. Menggunakan bahan referensi

Bahan referensi yang dimaksud adalah adanya pendukung untuk

membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti.  Sebagai contoh, data

hasil wawancara perlu didukung dengan adanya rekaman wawancara.

d. Mengadakan member check

Member check adalah proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada

pemberi data.  Apabila data yang ditemukan disepakati oleh para pemberi data

berarti data tersebut telah valid, sehingga semakin kredibel atau dipercaya,

tetapi apabila data yang ditemukan peneliti dengan berbagai penafsirannya

tidak disepakati oleh pemberi data, maka peneliti perlu melakukan diskusi

dengan pemberi data, dan apabila perbedaannya tajam, maka peneliti harus

merubah tema-nya dan harus menyesuaikan dengan apa yang diberikan oleh

pemberi data.



BAB V
SIMPULAN, SARAN DAN KETERBATASAN PENELITIAN

5.1 Simpulan

Hasil penelitian pada PT CLTM Central dari semua pengolahan dan analisis data

yang telah dilakukan dan dibahas pada Bab IV maka peneliti dapat memberikan

kesimpulan sebagai berikut :

1. PT CLTM Central saat ini berada pada posisi Rapid Growth di mana

perusahaan dapat mengembangkan usahanya dengan baik sesuai dengan

strategi yang dimiliki saat ini.  Melihat matriks IFE (Internal Factors

Evaluation) perusahaan memiliki rantai pasokan yang baik serta hubungan

profesional dengan pemasok yang mampu membuat kontinuitas proses

distribusi barang dapat berjalan dengan baik dilihat dari bobot matriks IFE

yang menunjukkan angka di atas rata-rata yaitu 0,17 sehingga pelanggan tidak

akan beralih ke perusahaan kompetitor dalam menjual barang.  Hal ini bisa

terjadi karena pelanggan akan kecewa apabila perusahaan tidak bisa

memenuhi permintaan barang akibat pasokan barang di gudang yang telat dari

perusahaan pemasok PT CLTM Central Bandarlampung.

2. PT CLTM Central memiliki sumber daya manuasia yang berpengalaman

khususnya salesman yang mampu menjalin hubungan baik dengan pelanggan
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sehingga loyalitas pelanggan dapat terjaga dengan baik yang mengakibatkan

penjualan dapat terjaga secara stabil bahkan terus meningkat dan pelanggan

tidak beralih ke kompetitor yang memunculkan banyak produk produk sejenis

dengan produk yang dimiliki PT CLTM Central.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan olah data yang dilakukan oleh peneliti

menggunakan matriks IFE, EFE, SWOT, dan IE peneliti memberikan saran

sebagai berikut :

1. Perusahaan sebaiknya menambah jumlah karyawan salesman untuk membantu

perusahaan menjangkau wilayah pasar potensial yang selama ini belum dapat

dimaksimalkan.  Penambahan karyawan salesman haruslah sesuai dengan luas

wilayah potensial dan karyawan tersebut telah memiliki pengalaman

dibidangnya serta memahami wilayah yang akan dikerjakan.

2. Perusahaan sebaiknya menjaga eksistensi dan peningkatan penjualan sebagai

tujuan dari strategi distribusi yang telah diterapkan dengan cara meningkatkan

hubungan baik dan profesional kepada pemasok secara konsisten serta

merancang harga secara fleksibel dalam menghadapi keadaan ekonomi yang

tidak menentu untuk menjaga stabilisasi biaya distribusi.

5.3 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini telah diusahakan dan dilaksanakan sesuai dengan prosedur ilmiah,

namun demikian masih memiliki keterbatasan yaitu :
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1. PT CLTM Central merupakan perusahaan yang bergerak di bidang

pendistribusian sehingga penelitian mengenai strategi yang dapat dilakukan

hanya terpaku pada strategi distribusi, sedangkan strategi memiliki cakupan

yang luas seperti yang terdapat di strategi fungsional yaitu seperti manajemen

keuangan, Research and Development, dan operasi.

2. Penelitian ini memiliki keterbatasan di mana peneliti harus dapat menggali

strategi-strategi apa saja yang dimiliki oleh perusahaan kepada manajer

perusahaan yang dalam hal ini tentunya bersifat rahasia sehingga tidak dapat

mendapatkan uraian secara jelas.

3. Penelitian dilakukan dengan metode kualitatif dan menggunakan data primer

yang diperoleh melalui wawancara mendalam (in-depth interview) yaitu

subjektivitas yang ada pada peneliti cukup mempengaruhi.  Penelitian ini

sangat tergantung kepada interpretasi peneliti tentang makna yang tersirat

dalam wawancara sehingga kecenderungan untuk bias masih tetap ada.
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