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ABSTRAK 

Rumah Kapas adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang garmen. 

Rumah Kapas dalam perjalanannya pada tahun pertama dalam pencapaian target 5 

tahunan mengalami penurunan performa dari yang diharapkan. Oleh sebab itu perlu 

untuk melakukan analisa strategi untuk membantu Rumah Kapas kembali dalam 

lajur perkembangannya. 

Pada proses pengerjaan analisis strategi ini akan melewati beberapa proses 

yaitu pengolahan data dari analisis internal maupun eksternal perusahaan dengan 

metode/model David (2017). kemudian dilanjutkan dengan melakukan analisis 

berdasarkan model Five Forces Driving Competition (Porter, 1996). Dari model 

tersebut akan menjadi output berupa rekomendasi strategi yang akan diterjemahkan 

dalam bentuk objectives dan juga key results oleh metode Objectives and Key 

Results (OKR).  

Dari hasil alternatif strategi tersebut, dengan menggunakan QSPM (David, 

2017), diperoleh TAS (Total Attractiveness Score) tertinggi yaitu sebesar 6,24 pada 

alternatif strategi membangun integrasi ekosistem digital untuk mengurangi 

ketergantungan terhadap teknologi luar negeri. 

Untuk mempersiapkan alternatif strategi tersebut, manajemen perusahaan 

Rumah Kapas harus menyiapkan SDM dengan spesifikasi sebagai Project 

Manager, pelatihan karyawan untuk Business Continuity Planning, dan juga 

membuka peluang kepada venture capital baru agar berinvestasi pada project 

digitalisasi Rumah Kapas. 

Kata Kunci : Objectives and Key Results, metode perumusan strategi Michael 

Porter, formulasi strategi, start-up business, industri tekstil dan 

garmen.  
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ABSTRACT 

Rumah Kapas is a company engaged in the garment industry. Rumah Kapas 

in its journey in the first year in achieving the 5 year target has decreased the 

performance than expected. Therefore it is necessary to conduct a strategy analysis 

to help Rumah Kapas return to its development lane. 

In the process of working on the analysis of this strategy will go through 

several processes, namely processing data from internal and external analysis of the 

company with David's method / model (2017). then proceed with an analysis based 

on the Five Forces Driving Competition model (Porter, 1996). The model will be 

output in the form of strategy recommendations which will be translated into 

objectives and also key results by the Objectives and Key Results (OKR) methods. 

From the results of these alternative strategies, using QSPM (David, 2017), 

the highest TAS (Total Attractiveness Score) was obtained, which was 6.24 in the 

alternative strategy to build the integration of digital ecosystems to reduce 

dependence on foreign technology. 

To prepare alternative strategies,  Rumah Kapas company management must 

prepare human resource with specifications as Project Managers, employee training 

for Business Continuity Planning, and also open opportunities for new venture 

capital to invest in the Rumah Kapas digitization project. 

 

Keywords : Objectives and key results, Generic Strategies By Porter, strategic 

formulation, Start-up Business, Textiles and Garment Industries.  



 

(Halaman ini sengaja dikosongkan) 

 



KATA PENGANTAR 

 

Assalamu’alaikum Wr. Wb. 

Alhamdulillah puji syukur penulis sampaikan kehadirat Allah SWT karena 

atas berkat dan rahmatNya penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Penulisan tesis ini 

dilakukan untuk memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan studi Program 

Pasca Sarjana pada Program Magister Manajemen Teknologi pada Departemen 

Manajemen Industri Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya (MMT-ITS) 

Pada penulisan tesis ini pula, penulis ingin mengucapkan terimakasih atas 

bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, terutama kepada: 

1. Orang tua penulis yang telah memberikan dorongan, semangat, motivasi, 

dan doa yang tak terhenti sehingga penulis bisa menyelesaikan tesis ini. 

2. Prof. Iwan Vanany, S.T, M.T, Ph.D selaku dosen pembimbing yang telah 

banyak meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membimbing dan 

mengarahkan penulis dalam menyusun tesis ini. 

3. Prof. Ir. I Nyoman Pujawan, M.Eng, Ph.D selaku kepala Departemen 

MMT ITS yang telah memberikan penulis kesempatan untuk berkuliah 

kembali di MMT ITS. 

4. Prof. Dr. Ir. Udisubakti Ciptomulyono, M.Eng. Sc dan Prof. Dr. Ir. Buana 

Ma’ruf M.Sc, M.M, M.RINA selaku dosen penguji yang telah berkenan 

meluangkan waktu dan pikirannya untuk menguji dan menyempurnakan 

tesis ini. 

5. Rekan-rekan seperjuangan MI-MMT ITS 2018 Kelas Profesional atas 

kerjasama dan dukungannya untuk saling mengingatkan kepada penulis 

untuk menyelesaikan tesis ini. 

Penulis berharap penelitian ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu 

manajemen strategi serta bermanfaat bagi pembaca pada umumnya dan penulis 

pada khususnya. 

Surabaya, Juli 2020 

 

 

Penulis  



(Halaman ini sengaja dikosongkan) 

 



DAFTAR ISI 

BAB I ....................................................................................................................... 1 

PENDAHULUAN ................................................................................................... 1 
1.1. Latar Belakang ....................................................................................... 1 

1.2. Perumusan Masalah .............................................................................. 6 
1.3. Tujuan Penelitian ................................................................................... 6 

1.4. Manfaat Penelitian ................................................................................. 7 
1.5. Batasan Masalah .................................................................................... 7 

1.6. Sistematika Penulisan ............................................................................ 7 
BAB II ..................................................................................................................... 9 

TINJAUAN PUSTAKA .......................................................................................... 9 
2.1. Definisi Start-Up Business ....................................................................... 9 

2.2. Perkembangan Ekonomi Startup Business ........................................ 15 
2.3. Manajemen Strategik .......................................................................... 19 

2.3.1. Konsep Manajemen Strategik ........................................................ 19 
2.3.2. Analisa dan Pemilihan Strategi ...................................................... 22 
2.3.3. Model – Model Manajemen Strategik ........................................... 26 
2.3.4. Tahapan Dalam Manajemen Strategik Porter ............................. 27 
2.3.5. Hirarki dan Tipe Strategi ............................................................... 30 

2.4. Analisa Lingkungan Usaha ................................................................. 37 
2.4.1. Analisa Lingkungan Internal .......................................................... 37 
2.4.2. Analisa Lingkungan Eksternal ....................................................... 40 

2.5. Metode Objective Key Results .............................................................. 44 
2.5.1. Ultimate OKR .................................................................................... 45 
2.5.2. Company OKR .................................................................................. 46 
2.5.3. Group OKR ....................................................................................... 46 
2.5.4. Initiatives OKR .................................................................................. 46 

BAB III .................................................................................................................. 49 

METODOLOGI PENELITIAN ........................................................................... 49 
3.1. Metode dan Kerangka Penelitian ....................................................... 49 

3.1.1. Metode Penelitian ............................................................................ 49 
3.1.2. Kerangka Penelitian ........................................................................ 49 

3.2. Pengumpulan dan Pengolahan Data .................................................. 52 
3.2.1. Pengumpulan Data .......................................................................... 52 
3.2.2. Pengolahan Data .............................................................................. 53 

3.3. Analisa Lingkungan Perusahaan ....................................................... 53 
3.3.1. Analisa Matriks IFE dan EFE ........................................................ 54 
 



3.4. Analisis Strategi Model Porter ........................................................... 56 
3.4.1. Analisis Matriks TOWS ................................................................. 56 
3.4.2. Five Forces Analysis ........................................................................ 58 
3.4.3. QSPM Matrix ................................................................................... 60 

3.5. Penerapan Strategi Menggunakan Metode Objectives and Key 
Results (OKR) .................................................................................................. 61 
3.6. Analisis dan Pembahasan ................................................................... 63 

3.7. Kesimpulan dan Saran ....................................................................... 63 
BAB IV .................................................................................................................. 65 

PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA .............................................. 65 
4.1. Kondisi industri Garmen dan Tekstil di Indonesia ............................ 65 

4.2. Gambaran Umum Objek Penelitian (Rumah Kapas) ..................... 67 
4.3. Pengumpulan Data .............................................................................. 71 

4.3.1. Pengumpulan Data Primer ............................................................. 71 
4.4. Pengolahan Data .................................................................................. 78 

BAB V ................................................................................................................... 83 
ANALISIS DAN PEMBAHASAN ....................................................................... 83 

5.1. Analisis Data ........................................................................................ 83 
5.1.1. Matriks TOWS ................................................................................ 84 
5.1.2. Five Forces Method ......................................................................... 90 

5.2. Analisis Tahap Pencocokan Strategi Objektif .................................. 92 

5.3. Analisis Pengambilan Keputusan Strategi Objektif ........................ 94 
5.4. Analisa Strategi Objektif ke Objectives and Key Results .................. 96 

BAB VI .................................................................................................................. 99 
KESIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN ...................................................... 99 

6.1. Kesimpulan .......................................................................................... 99 
6.2. Implikasi ............................................................................................. 100 

6.3. Saran ................................................................................................... 101 
DAFTAR PUSTAKA .......................................................................................... 103 
 
  



DAFTAR TABEL 

 

Tabel 2.1 Negara dengan Ketergantungan Tinggi pada Ekspor Tekstil dan 
Garmen (WTO, 2017) ........................................................................................... 16 

Tabel 2.2 Model – Model Manajemen Strategik ................................................. 27 
Tabel 3.1 Matriks EFE ......................................................................................... 55 

Tabel 3.2 Matriks IFE .......................................................................................... 56 
Tabel 3.3 Matriks TOWS ...................................................................................... 58 

Tabel 3.3 QSPM Matrix ........................................................................................ 61 
Tabel 4.1 Sasaran Strategis dan Finansial Rumah Kapas 5 tahun kedepan ..... 67 

Tabel 4.2 Competitive Profile Matrix ................................................................... 70 
Tabel 4.3 Faktor Kunci Internal .......................................................................... 73 

Tabel 4.4 Faktor Kunci Eksternal ........................................................................ 74 
Tabel 4.5 Hasil Assessment Internal .................................................................... 76 

Tabel 4.6 Hasil Assessment Eksternal ................................................................. 77 
Tabel 4.7 Internal Factor Evaluation .................................................................. 79 

Tabel 4.8 External Factor Evaluation ................................................................. 80 
Tabel 5.1 Matriks TOWS (SO) ............................................................................. 86 

Tabel 5.2 Matriks TOWS (ST) .............................................................................. 87 
Tabel 5.3 Matriks TOWS (WO) ............................................................................ 88 

Tabel 5.4 Matriks TOWS (WT) ............................................................................ 89 
Tabel 5.5 Strategi Objektif .................................................................................... 93 

Tabel 5.6 Pencocokan Alternatif Strategi ............................................................ 94 
Tabel 5.7 QSPM Matrix ........................................................................................ 95 

Tabel 5.8 Objectives and Key Results ................................................................... 97 
 
 
 
  



(Halaman ini sengaja dikosongkan)  



DAFTAR GAMBAR 

 

Gambar 1.1 Diagram Alir Proses Bisnis Platform Rumah Kapas (Rumah 
Kapas, 2018) ............................................................................................................ 2 

Gambar 1.2 Grafik Kapasitas Produksi Rumah Kapas 2019 (dalam ton) ........... 4 
Gambar 1.3 Grafik Profit Rumah Kapas Tahun 2019 .......................................... 4 

Gambar 2.1 Ekosistem Startup ............................................................................. 13 
Gambar 2.2 Siklus Pembiayaan Startup .............................................................. 14 

Gambar 2.3 T5 Sektor Prioritas “Making Indonesia 4.0” (Kemenperin 2018) . 17 
Gambar 2.4 Nilai Tambah Ekspor dan Impor Produk Industri Tekstil (BPS, 
2018) ...................................................................................................................... 18 
Gambar 2.5 Nilai Tambah Ekspor dan Impor Produk Industri Pakaian Jadi 
(BPS, 2018) ........................................................................................................... 18 
Gambar 2.6 Tahapan Porter Generic Strategies (Porter, 1985) ......................... 29 

Gambar 2.7 Hirarki Strategi ................................................................................ 31 
Gambar 2.8 Tipe-Tipe Strategi ............................................................................. 33 

Gambar 3.1 Diagram Alur Penelitian .................................................................. 52 
Gambar 3.2 Five Forces Porter (Porter, 1986) ………………………………...60 

Gambar 3.3 Alur Strategi Menuju OKR ……………………………………….62 

Gambar 4.1 Nilai tambah Ekspor dan Impor Produk Industri Tekstil (BPS, 
2018) ...................................................................................................................... 66 

Gambar 4.2 Nilai Tambah Ekspor dan Impor Produk Industri Pakaian Jadi 
(BPS, 2018) ........................................................................................................... 66 
Gambar 4.3 Posisi Kompetitif Rumah Kapas .………………………………….68 

Gambar 5.1 Five Forces Rumah Kapas ............................................................... 92 
 
  



(Halaman ini sengaja dikosongkan) 



1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Industri tekstil dan garmen telah menjadi industri yang terus berkembang 

kenaikan ekonominya di dunia. Industri ini telah menjadi kebutuhan primer bagi 

manusia sehingga pertumbuhannya semakin meningkat. Industri tekstil dan garmen 

(TnG) telah menjadi kontributor Gross Domestic Product (GDP) terbesar bagi 

beberapa negara menurut data Asian Development Bank diantaranya di Kamboja 

sebesar 12 persen, dan Pakistan sebesar 15 persen. 

Industri TnG di Indonesia sendiri dibagi menjadi 2 lini industri, yaitu industri 

tekstil dan juga industri garmen atau industri pakaian jadi. Perbedaan kedua lini 

industri ini ada pada raw material berupa tekstil dan material jadi/olahan berupa 

pakaian jadi. Menurut data Badan Pusat Statistika, pertumbuhan nilai tambah baik 

ekspor maupun impor industri tekstil dan juga industri pakaian jadi memiliki 

hubungan yang saling berbalik. Pada industri tekstil menjadi penyumbang impor 

untuk bangsa, sedangkan pada industri pakaian jadi menjadi penyumbang ekspor 

besar untuk bangsa. 

Industri pakaian jadi merupakan sektor industri padat karya yang memberikan 

kontribusi cukup besar bagi perekonomian nasional. Industri pakaian jadi memiliki 

daya ungkit yang tinggi sehingga masuk dalam industri yang diprioritaskan untuk 

mengimplemantasikan Revolusi Industri 4.0. Sektor industri pakaian jadi mampu 

menyerap 1.647.162 orang tenaga kerja pada 409.583 unit usaha. Sebanyak 99 

persen  dari total unit usaha industri pakaian jadi didominasi oleh Industri Kecil dan 

Menengah (IKM). 

Akan tetapi mulai muncul beberapa masalah yang dihadapi dikarenakan 

industri tersebut dikuasai oleh IKM. Produk pakaian jadi yang dihasilkan IKM 

mendominasi pasar dalam negeri, namun pada kenyataannya masih ditemukan 

berbagai kekurangan terutama dalam hal standardisasi dan kualitas produk. Hal ini 

tentunya dapat mengurangi kepercayaan konsumen terhadap produk IKM yang 

dapat mengakibatkan turunnya daya saing IKM. 
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Melihat permasalahan tersebut, Kementerian Perindustrian Indonesia 

melakukan berbagai macam upaya untuk dapat mewujudkan tantangan industri 

TnG kedepan. Salah satu usaha yang dilakukan oleh Kementerian Perindustrian 

ialah dengan melakukan event Hackadthon. Hackadthon adalah kegiatan dimana 

dikumpulkannnya perusahaan startup untuk membantu Kementerian Perindustrian 

menemukan solusi akan permasalahan industri dengan pendekatan teknologi. 

Startup sendiri adalah perusahaan atau proyek yang diprakarsai oleh seorang 

wirausahawan untuk mencari, mengembangkan, dan memvalidasi model bisnis 

yang dapat diukur secara efektif (Graham, 2005). Karenanya, konsep startup dan 

kewirausahaan hampir serupa akan tetapi dikarenakan startup lebih ditekankan 

pada efektifitas dengan pendekatan penelitian, startup memiliki potensi utnuk 

menjadi perusahaan yang besar dan berpengaruh pada era informasi saat ini. 

Rumah Kapas adalah salah satu perusahaan startup yang baru berkembang di 

Indonesia. Rumah Kapas adalah startup bisnis yang berfokus pada 

mengembangkan dan membentuk pasar untuk produk-produk olahan kain berupa 

garmen. Tujuan dibentuknya Rumah Kapas sebagai wadah pertemuan antara 

vendor dengan pelanggan sehingga membantu proses bisnis vendor berupa 

investasi kain dan juga kostumer dengan memberikan kualitas quality control yang 

baik. 

 
Gambar 1.1 Diagram Alir Proses Bisnis Platform Rumah Kapas (Rumah 

Kapas, 2018) 

Sebelum menjadi perusahaan startup, Rumah Kapas adalah perusahaan 

konveksi dibidang garmen yang sudah besar di Jawa Timur. Perjalanan Rumah 

Kapas menjadi pemain besar tidak lepas dari peran kolaborasi yang dilakukan oleh 
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Rumah Kapas dengan pemain dan pelaku bisnis garmen dalam pemenuhan 

permintaan dari berbagai kostumer. Dari terbiasanya Rumah Kapas dalam 

melaksanakan proses bisnis dengan kolaborasi, sedikit demi sedikit, Rumah Kapas 

mulai berevolusi dari yang awalnya hanya untuk produksi garmen, menjadi 

perusahaan penyedia order permintaan garmen kepada pemain-pemain vendor kain 

dan juga konveksi. Dari hal tersebutlah, evolusi Rumah Kapas yang awalnya hanya 

pemain bisnis garmen merubah konsepnya menjadi startup penyedia market place 

untuk vendor dan konveksi untuk ordernya baik tekstil maupun garmen. 

Di umur Rumah Kapas yang tergolong masih sangat baru, tentunya pada 

proses berjalannya belum sesuai dengan kondisi ideal yang diharapkan dari sebuah 

bisnis. Terutama jika dikembalikan pada hakikatnya, startup sendiri pada proses 

berkembangnya melalui tahapan riset, penerapan, hingga ke validasi. Saat ini, 

Rumah Kapas telah berhasil mengelola vendor kain hingga 30 ton dan tersebar ke 

target pasar dengan baik. Hal ini tentunya memberikan dampak positif untuk 

perkembangan Rumah Kapas kedepannya akan tetapi tetap harus dikawal dengan 

berbagai macam strategi yang dibutuhkan agar Rumah Kapas tetap berjalan dalam 

garis menuju kondisi ideal. 

Permasalahan terbesar yang dihadapi Rumah Kapas saat ini ialah dalam 

injeksi pasar pakaian jadi, Rumah Kapas mengalami kesulitan dalam produksi 

pakaian jadi dikarenakan perang harga yang terjadi untuk bahan baku atau tekstil 

sehingga sering terjadi fluktuasi harga sehingga menyebabkan produksi Rumah 

Kapas yang terhambat. Perang harga terjadi dikarenakan banyaknya supplier-

supplier besar diharuskan untuk memenuhi permintaan akan tetapi bahan olahan 

kapas di Indonesia sangat sedikit sehingga komoditas yang sedikit tersebut 

menyebabkan harga yang dapat sewaktu-waktu melunjak. 

Kapasitas pengolahan Rumah Kapas saat ini sebesar 30 ton juga tidak 

semuanya memiliki kualitas bahan yang terbaik, sekitar 15 persen bahan tekstil 

yang didapatkan oleh Rumah Kapas adalah bahan tekstil yang tidak sesuai dengan 

spesifikasi dari permintaan Rumah Kapas. Permasalahan ini tentunya akan 

berpengaruh pada efisiensi dan optimasi operasional pada pembuatan pakaian jadi 

Rumah Kapas. 
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Gambar 1.2 Grafik Kapasitas Produksi Rumah Kapas Tahun 2019 (dalam 

ton) 

 

 
Gambar 1.3 Grafik Profit Rumah Kapas Tahun 2019 

 

Rumah Kapas sendiri telah menjadi pemenang Hackadthon dari Kementerian 

Perindustrian dan telah menjadi salah satu perusahaan startup yang ditunjuk 

langsung oleh Kementerian Perindustrian untuk menyelesaikan permasalahan 

industri tersebut. Dalam pelaksanaannya tentunya sebelum menyelesaikan 

permesalahan industri skala besar, Rumah Kapas perlu untuk membuat strategi baru 

untuk mengatasi tantangan industri TnG yang baru sehingga bisa menjadi acuan 

untuk industri TnG kedepannya. 

Untuk membantu sebuah perusahaan mencapai kondisi idealnya, berbagai 

macam metode digunakan dalam membantu proses tersebut. Metode tersebut 

terkumpul dalam bidang manajemen strategis. Manajemen strategis meliputi proses 

Analisa strategi hingga penerapan strategi. Pada bidang manajemen, pada 
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prosesnya manajemen strategi membahas mengenai bagaimana perumusan dan 

implementasi strategis yang akan memberikan output berupa rekomendasi strategi 

dan membentuk tujuan utama perusahaan berdasarkan berbagai macam 

pertimbangan baik internal maupun eksternal perusahaan. 

Strength, Weakness, Opportunities, dan Threats (SWOT) telah digunakan di 

seluruh analisis untuk mengklasifikasikan faktor yang menguntungkan atau tidak 

menguntungkan untuk adopsi teknologi sosial dalam pengembangan produk. 

Mengingat lintas fungsi dari konteks proyek, SWOT telah dipilih untuk 

merangsang interaksi melintasi batas fungsional. Terlepas dari strukturnya yang 

sederhana dan kapasitas diagnostic yang rendah, adopsi dan pengakuan kerangka 

kerja yang luas telah memfasilitasi para pemangku kepentingan yang tidak sering 

bekerja bersama untuk terlibat dalam pekerjaan dan untuk memelihara diskusi yang 

baik dalam pelaksanaan bisnis. Dengan masalah jangka pendek, SWOT pada 

dasarnya memainkan peran objek batas, memungkinkan integrasi pengetahuan 

lintas batas, yaitu, sebagai titik fokus di mana pengetahuan dalam praktik dapat 

muncul (Brooks, Washington, Heffner, & Washington, 2014). 

Manajemen strategis adalah pengelolaan sumber daya organisasi untuk 

mencapai tujuan dan sasarannya. Manajemen strategis melibatkan penetapan 

tujuan, menganalisis lingkungan kompetitif, menganalisis organisasi internal, 

mengevaluasi strategi, dan memastikan bahwa manajemen meluncurkan strategi di 

seluruh organisasi. 

Manajemen strategis dibagi menjadi beberapa aliran pemikiran. Pendekatan 

preskriptif untuk manajemen strategis menguraikan bagaimana strategi harus 

dikembangkan, sementara pendekatan deskriptif berfokus pada bagaimana strategi 

harus dipraktikkan. Sekolah-sekolah ini berbeda pada apakah strategi 

dikembangkan melalui proses analitik, di mana semua ancaman dan peluang 

diperhitungkan, atau lebih seperti prinsip panduan umum untuk diterapkan. 

Dalam skenario ini masalah desain menjadi semakin rumit. Hal ini dapat 

ditangani secara memadai hanya dengan melibatkan orang dalam proses 

pengambilan keputusan dari berbagai bidang fungsional, dan dengan kompetensi 

dan keterampilan yang heterogen. Pengembangan kemampuan pengambilan 

keputusan kolaboratif mewakili tujuan utama, serta tantangan, untuk kemitraan ini, 
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yang meminta metode dan alat yang ditingkatkan untuk memperoleh pengetahuan 

dari jaringan besar rekan sebaya yang independen dan tersebar secara geografis 

(Bertoni, Chirumalla, & Johansson, 2012). 

Pada proses membuat Analisa strategi dimulai dengan menentukan Analisa 

kondisi perusahaan baik internal maupun eksternal. Perusahaan yang sudah 

mengetahui kondisinya sendiri maka perusahaan tersebut mampu untuk 

menentukan posisi perusahaan sehingga dapat menentukan strategi apa yang paling 

cocok untuk perusahaan yang berada pada posisi tersebut. Strategi yang dipilih akan 

menentukan rekomendasi dan evaluasi untuk perusahaan tersebut untuk dapat 

dikembangkan lebih jauh. 

Dengan menggunakan Analisa strategi dan merumuskannya diharapkan 

Rumah Kapas dapat menentukan posisi perusahaan saat ini dan diberikan 

rekomendasi hingga evaluasi untuk perusahaan agar berjalan berdasarkan kondisi 

saat ini menuju pada kondisi ideal atau tujuan yang ingin dicapai. 

 

1.2. Perumusan Masalah 

Pada tesis ini akan membahas tentang perumusan masalah sebagai berikut: 

1. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi bisnis TnG pada 

Rumah Kapas? 

2. Bagaimana perumusan strategi untuk bisnis TnG startup Rumah Kapas 

yang sesuai dengan kondisi perusahaan? 

3. Apa rekomendasi yang bisa diberikan kepada Rumah Kapas? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Pada tesis ini akan diberikan tujuan penelitian dari yang menjawab 

perumusan masalah sebagai berikut: 

1. Mengidentifikasi faktor internal dan faktor eksternal yang mempengaruhi 

kondisi bisnis dari Rumah Kapas. 

2. Merumuskan strategi bisnis Rumah Kapas yang akan digunakan Rumah 

Kapas agar sesuai dengan kondisi perusahaan. 

3. Memberikan rekomendasi kepada Rumah Kapas 
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1.4. Manfaat Penelitian 

Pada tesis ini akan memberikan manfaat dari tujuan penelitian sebagai 

berikut: 

1. Sebagai masukan untuk Rumah Kapas dalam pengambilan keputusan 

untuk memilih strategi dalam bersaing 

2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada 

penentuan strategi bisnis Rumah Kapas 

3. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan daya saing dalam industri garmen 

agar Rumah Kapas bisa bertahan dan berkelanjutan di industri tersebut. 

 

1.5. Batasan Masalah 

Batasan digunakan untuk membantu penulis dalam mengerjakan tesis agar 

tidak terlalu melebar dan bias dalam pembahasannya. Batasan masalah dari tesis 

sebagai berikut: 

1. Penelitian dilakukan di ruang lingkup Rumah Kapas. Termasuk 

kompetitor juga di lingkup yang masih bersinggungan dengan Rumah 

Kapas. 

2. Pada penelitian dibutuhkan pengumpulan data yang akan dilakukan objek 

penelitian yaitu Rumah Kapas. 

3. Pengumpulan data pada tesis ini menggunakan kuisioner dan interview 

terhadap pihak berkepentingan rumah kapas yaitu Board of Director dan 

beberapa karyawan terkait dari Rumah Kapas. 

 

1.6. Sistematika Penulisan 

Pada proses pengerjaan penelitian tesis ini, akan dibutuhkan sistematika 

penulisan yang akan menjelaskan tiap bab yang akan dibahas sebagai berikut: 

BAB I: PENDAHULUAN 

Pada bab ini akan dibahas mengenai latar belakang dari penelitian ini. Dari 

latar belakang tersebut dapat ditemukan pula masalah yang akan dibahas hingga 

tujuan daripada penelitian ini dilakukan. 

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA 
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Pada bab ini akan dibahas mengenai literatur-literatur terkait mengenai teori 

dasar yang akan digunakan dalam pengerjaan tesis ini yang akan dikutip dari 

beberapa researcher maupun professional. 

BAB III: METODE PENELITIAN 

Pada bab ini akan dibahas megenai diagram alur dari pengerjaan penelitian 

ini yang dimana akan dibahas mengenai proses metode apa saja yang akan 

digunakan dan penjelesan secara singkat mengenai metode tersebut. 

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini akan dibahas mengenai proses pengerjaan penelitian yang akan 

memberikan hasil penelitian dan juga pembahasan apa saja yang bisa dibahas 

dengan kajian empiris maupun hasil pengumpulan data yang diolah menjadi 

informasi. 

BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN 

Pada bab ini akan dibahas mengenai inti dari penelitian sehingga dapat ditarik 

kesimpulan yana baik dan juga saran apa yang terbaik untuk penelitian kedepan. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Definisi Start-Up Business 

Startup atau start up adalah perusahaan atau proyek yang diprakarsai oleh 

seorang wirausahawan untuk mencari, mengembangkan, dan memvalidasi model 

bisnis yang dapat diukur secara efektif. Karenanya, konsep startup dan 

kewirausahaan serupa. Namun, kewirausahaan mengacu pada semua bisnis baru, 

termasuk wirausaha dan bisnis yang tidak pernah berniat untuk menjadi besar atau 

terdaftar, sementara startup mengacu pada bisnis baru yang berniat untuk tumbuh 

melampaui pendiri tunggal, memiliki karyawan, dan berniat untuk tumbuh besar. 

Perusahaan baru menghadapi ketidakpastian yang tinggi dan memiliki tingkat 

kegagalan yang tinggi, tetapi minoritas yang menjadi perusahaan yang sukses 

memiliki potensi untuk menjadi besar dan berpengaruh. Beberapa startup menjadi 

unicorn, yaitu perusahaan startup swasta yang bernilai lebih dari US $ 1 miliar. 

Startup biasanya dimulai oleh seorang pendiri (solo-founder) atau co-founder 

yang memiliki cara untuk menyelesaikan masalah. Pendiri startup akan memulai 

validasi pasar dengan wawancara masalah, wawancara solusi, dan membangun 

Minimum Viable Product (MVP), yaitu prototipe, untuk mengembangkan dan 

memvalidasi model bisnis mereka. Proses startup dapat membutuhkan waktu yang 

lama (dengan beberapa perkiraan, tiga tahun atau lebih), dan karenanya diperlukan 

upaya yang berkelanjutan. Upaya mempertahankan dalam jangka panjang sangat 

menantang, karena tingkat kegagalan yang tinggi dan hasil yang tidak pasti. 

Model-model di balik startup yang mempresentasikan usaha biasanya 

dikaitkan dengan ilmu desain. Ilmu desain menggunakan prinsip-prinsip desain 

yang dianggap sebagai seperangkat ide dan proposisi normatif yang koheren untuk 

merancang dan membangun tulang punggung perusahaan. Misalnya, salah satu 

prinsip desain awal yang berlaku adalah "kerugian yang terjangkau". 

Lebih baik terlebih dahulu membuat must-have untuk sejumlah kecil 

pengguna (pengadopsi awal) daripada yang bagus untuk sejumlah besar pengguna. 

Adalah jauh lebih mudah untuk mendapatkan lebih banyak pengguna daripada 

beralih dari harus dimiliki. 
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Karena kurangnya informasi, ketidakpastian yang tinggi, kebutuhan untuk 

mengambil keputusan dengan cepat, pendiri startup menggunakan banyak heuristik 

dan menunjukkan bias dalam tindakan startup mereka. Bias dan heuristik adalah 

bagian dari kotak alat kognitif dalam proses pengambilan keputusan, dan hal 

tersebut membantu mengambil keputusan secepat mungkin di bawah 

ketidakpastian, tetapi kadang-kadang menjadi salah dan keliru. 

Pengusaha sering menjadi tidak hanya terlalu percaya diri tentang startup 

mereka tetapi juga tentang pengaruh pribadi mereka pada suatu hasil (kasus ilusi 

kontrol). Pengusaha cenderung percaya bahwa mereka memiliki tingkat kontrol 

yang lebih besar atas peristiwa, mengabaikan peran keberuntungan. 

Startup menggunakan sejumlah prinsip tindakan (lean startup) untuk 

menghasilkan bukti secepat mungkin untuk mengurangi efek downside dari bias 

keputusan seperti eskalasi komitmen, terlalu percaya diri, dan ilusi kontrol. 

Banyak pengusaha mencari umpan balik dari mentor dalam menciptakan 

startup mereka. Mentor membimbing para pendiri dan memberikan keterampilan 

wirausaha dan dapat meningkatkan kemanjuran diri wirausaha yang baru lahir. 

Mentoring menawarkan arahan bagi Pengusaha untuk tujuan meningkatkan 

pengetahuan mereka tentang bagaimana mempertahankan aset mereka terkait 

dengan status dan identitas mereka, bersama dengan peningkatan keterampilan 

real-time mereka. 

Ada banyak prinsip dalam menciptakan startup. Lean startup adalah 

seperangkat prinsip populer untuk membuat dan merancang startup di bawah 

sumber daya yang terbatas dan ketidakpastian yang luar biasa untuk membangun 

usaha mereka lebih fleksibel dan dengan biaya lebih rendah. Ini didasarkan pada 

gagasan bahwa wirausahawan dapat membuat asumsi tersirat mereka tentang 

bagaimana usaha mereka bekerja secara eksplisit dan secara empiris mengujinya. 

Tes empiris adalah untuk mendevalidasi asumsi-asumsi ini dan untuk mendapatkan 

pemahaman yang terlibat dari model bisnis ventura baru, dan dengan melakukan 

itu, ventura baru dibuat secara iteratif dalam proses berulang build-meassure-learn. 

Oleh karena itu, lean startup adalah seperangkat prinsip untuk pembelajaran 

kewirausahaan dan desain model bisnis. Lebih tepatnya, itu adalah seperangkat 

prinsip desain yang ditujukan untuk pembelajaran pengalaman berulang di bawah 
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ketidakpastian dalam cara empiris yang terlibat. Biasanya, lean startup berfokus 

pada beberapa prinsip lean: 

• menemukan masalah yang layak dipecahkan, kemudian menentukan 

solusi 

• melibatkan pengadopsi awal untuk validasi pasar 

• Terus menguji dengan iterasi yang lebih kecil, lebih cepat 

• bangun fungsi, ukur respons pelanggan, dan verifikasi / bantah ide 

• keputusan berdasarkan bukti kapan harus "pivot" dengan mengubah arah 

rencana 

• memaksimalkan upaya untuk kecepatan, pembelajaran, dan fokus 

 

Prinsip utama startup adalah memvalidasi kebutuhan pasar sebelum 

membangun produk yang berfokus pada pelanggan untuk menghindari ide bisnis 

dengan permintaan yang lemah. Validasi pasar dapat dilakukan dalam beberapa 

cara, termasuk survei, panggilan dingin, tanggapan email, dari mulut ke mulut atau 

melalui penelitian sampel. 

Design thinking digunakan untuk memahami kebutuhan pelanggan secara 

aktif. Design thinking dan customer development dapat menjadi bias, karena 

mereka tidak menghilangkan risiko bias karena bias yang sama akan 

memanifestasikan diri dalam sumber-sumber informasi, jenis informasi yang dicari, 

dan interpretasi informasi tersebut. Mendorong orang untuk "mempertimbangkan 

kebalikan" dari keputusan apa pun yang akan mereka buat cenderung mengurangi 

bias seperti terlalu percaya diri, bias melihat ke belakang, dan berlabuh. 

Dalam startup, banyak keputusan dibuat di bawah ketidakpastian, dan 

karenanya prinsip utama untuk startup adalah menjadi gesit dan fleksibel. Para 

pendiri dapat menanamkan opsi untuk merancang startup dengan cara yang 

fleksibel, sehingga startup dapat berubah dengan mudah di masa depan. 

Ketidakpastian dapat bervariasi dalam diri seseorang (saya merasa lebih tidak 

pasti tahun ini daripada tahun lalu) dan antara orang (dia merasa lebih tidak pasti 

daripada dia). Sebuah studi menemukan bahwa ketika wirausahawan merasa lebih 

tidak pasti, mereka mengidentifikasi lebih banyak peluang (perbedaan dalam-

orang), tetapi wirausahawan yang mempersepsikan lebih banyak ketidakpastian 
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daripada yang lain tidak mengidentifikasi lebih banyak peluang daripada yang lain 

(tidak ada perbedaan antara orang) 

Startup biasanya membutuhkan banyak mitra yang berbeda untuk 

mewujudkan ide bisnis mereka. Proses komersialisasi seringkali merupakan jalan 

yang bergelombang dengan iterasi dan wawasan baru selama proses tersebut. 

Hasche dan Linton (2018) berpendapat bahwa startup dapat belajar dari hubungan 

mereka dengan perusahaan lain, dan bahkan jika hubungan tersebut berakhir, 

startup dapat memperoleh pengetahuan yang berharga tentang bagaimana ia harus 

bergerak. Ketika suatu hubungan gagal untuk startup, ia perlu melakukan 

perubahan. Tiga jenis perubahan dapat diidentifikasi menurut Hasche dan Linton 

(2018) 

• Mengubah konsep bisnis untuk memulai 

• Ubah konstelasi kolaborasi (ubah beberapa hubungan) 

• Perubahan karakteristik hubungan bisnis (dengan mitra, missal dari 

hubungan transaksional menjadi lebih dari jenis hubungan kolaboratif) 

 

Startup perlu belajar dengan kecepatan tinggi sebelum kehabisan sumber 

daya. Tindakan proaktif (percobaan, pencarian, dll.) Meningkatkan pembelajaran 

pendiri untuk memulai sebuah perusahaan. Untuk belajar secara efektif, pendiri 

sering merumuskan hipotesis yang dapat dipalsukan, membangun Minimum Viable 

Product (MVP), dan melakukan pengujian A / B. 

Dengan pembelajaran utama dari validasi pasar, pemikiran desain, dan lean 

startup, pendiri dapat merancang model bisnis. Namun penting untuk tidak 

menyelami model bisnis terlalu dini sebelum ada cukup pembelajaran tentang 

validasi pasar. "Apa yang saya katakan kepada para pendiri adalah tidak terlalu 

memusingkan model bisnis pada awalnya. Tugas yang paling penting pada awalnya 

adalah membangun sesuatu yang diinginkan orang. Jika Anda tidak melakukan itu, 

tidak penting seberapa pintar bisnis Anda." (Graham, 2005). 

Ukuran dan kematangan ekosistem startup adalah tempat startup diluncurkan 

dan di mana ia tumbuh memiliki efek pada volume dan keberhasilan startup. 

Ekosistem startup terdiri dari individu (pengusaha, pemodal ventura, investor 

malaikat, mentor, penasihat); lembaga dan organisasi (universitas dan institut 
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penelitian terkemuka, sekolah bisnis dan program dan pusat kewirausahaan yang 

dioperasikan oleh universitas dan perguruan tinggi, organisasi pendukung 

kewirausahaan nirlaba, program dan layanan kewirausahaan pemerintah, kamar 

dagang) inkubator bisnis dan akselerator bisnis dan wirausaha berkinerja terbaik 

perusahaan dan startup. Wilayah dengan semua elemen ini dianggap sebagai 

ekosistem startup yang "kuat". Salah satu ekosistem startup paling terkenal adalah 

Silicon Valley di California, di mana perusahaan komputer dan internet besar dan 

universitas terkemuka seperti Stanford University menciptakan lingkungan startup 

yang merangsang, Boston (tempat Massachusetts Institute of Technology berlokasi) 

dan Berlin, House of WISTA (sebuah bidang penelitian teratas), berbagai industri 

kreatif, pengusaha terkemuka dan perusahaan pemula. 

 
Gambar 2.1 Ekosistem Startup 

 

Meskipun ada startup yang dibuat di semua jenis bisnis, dan di seluruh dunia, 

beberapa lokasi dan sektor bisnis terutama terkait dengan perusahaan startup. 

Gelembung internet pada akhir 1990-an dikaitkan dengan sejumlah besar 

perusahaan startup internet, beberapa menjual teknologi untuk menyediakan akses 

internet, yang lain menggunakan internet untuk menyediakan layanan. Sebagian 
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besar aktivitas startup ini berlokasi di ekosistem startup yang paling terkenal - 

Silicon Valley, sebuah wilayah di California utara yang terkenal dengan aktivitas 

perusahaan startup tingkat tinggi: 

Investasi awal adalah tindakan berinvestasi di perusahaan tahap awal 

(perusahaan pemula). Di luar kontribusi pendiri, beberapa startup meningkatkan 

investasi tambahan pada beberapa atau beberapa tahap pertumbuhan mereka. Tidak 

semua startup yang mencoba meningkatkan investasi berhasil dalam penggalangan 

dana mereka. Di Amerika Serikat, permintaan dana menjadi lebih mudah bagi 

startup sebagai akibat dari UU JOBS. Sebelum munculnya crowdfunding ekuitas, 

suatu bentuk investasi online yang telah disahkan di beberapa negara, startup tidak 

mengiklankan diri mereka kepada masyarakat umum sebagai peluang investasi 

sampai dan kecuali mereka terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari regulator 

untuk Initial Public Offering (IPO) yang biasanya melibatkan daftar sekuritas 

startup di bursa saham. Saat ini, ada banyak bentuk alternatif IPO yang biasa 

digunakan oleh startup dan promotor startup yang tidak termasuk listing exchange, 

sehingga mereka dapat menghindari kewajiban kepatuhan terhadap peraturan 

tertentu, termasuk pengungkapan informasi keuangan wajib secara berkala dan 

diskusi faktual mengenai kondisi bisnis oleh manajemen sehingga investor dan 

calon investor secara rutin menerima dari perusahaan publik terdaftar. 

 
Gambar 2.2 Siklus Pembiayaan Startup 
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Investor umumnya paling tertarik pada perusahaan-perusahaan baru yang 

dibedakan oleh tim pendiri yang kuat, profil "risiko / imbalan" yang seimbang (di 

mana risiko tinggi karena inovasi yang tidak teruji dan mengganggu diseimbangkan 

dengan pengembalian potensial tinggi) dan "skalabilitas" (kemungkinan startup 

dapat memperluas operasinya dengan melayani lebih banyak pasar atau lebih 

banyak pelanggan). Startup yang menarik umumnya memiliki biaya "bootstrap" 

yang lebih rendah (pendanaan sendiri dari startup oleh para pendiri), risiko yang 

lebih tinggi, dan potensi pengembalian investasi yang lebih tinggi. Startup yang 

sukses biasanya lebih scalable daripada bisnis yang sudah mapan, dalam arti 

startup itu berpotensi tumbuh pesat dengan investasi modal, tenaga kerja atau tanah 

yang terbatas. Waktu sering kali menjadi faktor terpenting untuk kesuksesan startup 

terbesar, sementara pada saat yang sama diidentifikasi sebagai salah satu hal tersulit 

untuk dikuasai oleh banyak pengusaha dan investor. 

Startup memiliki beberapa opsi untuk pendanaan. Pemberi pinjaman 

pembiayaan berbasis pendapatan dapat membantu perusahaan pemula dengan 

menyediakan modal pertumbuhan non-dilutif dengan imbalan persentase 

pendapatan bulanan. Perusahaan modal ventura dan angel investor dapat membantu 

perusahaan pemula memulai operasi, menukar uang benih dengan saham ekuitas di 

perusahaan. Venture capitalist dan angel investor menyediakan pembiayaan untuk 

sejumlah startup (portofolio), dengan harapan bahwa sejumlah kecil startup akan 

menjadi layak dan menghasilkan uang. Namun dalam praktiknya, banyak startup 

awalnya didanai oleh pendiri sendiri menggunakan "bootstrap", di mana pinjaman 

atau hadiah uang dari teman dan keluarga digabungkan dengan tabungan dan 

hutang kartu kredit untuk membiayai usaha. Anjak adalah pilihan lain, meskipun 

tidak unik untuk startup. Peluang pendanaan lainnya termasuk berbagai bentuk 

crowdfunding, misalnya crowdfunding ekuitas, di mana startup mencari pendanaan 

dari sejumlah besar individu, biasanya dengan melemparkan ide mereka di Internet. 

 

2.2. Perkembangan Ekonomi Tekstil dan Garmen 

Eksportir tekstil utama adalah EU-25, Cina, Hong Kong, AS, Korea, Taiwan 

dan India dan pada tahun 2017 negara-negara ini menyumbang 80,5 persen dari 

total ekspor tekstil dunia. Ekspor pakaian dari negara-negara kurang berkembang 
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telah meningkat selama periode 1990 hingga 2017, dengan Bangladesh dan 

Indonesia meningkatkan ekspor pakaian mereka lebih dari AS selama periode ini. 

Kamboja, Honduras, dan Malaysia termasuk di antara pendatang baru dalam 

kelompok 20 besar eksportir pakaian selama tahun 1990-2017. Vietnam telah 

secara dramatis meningkatkan pangsa ekspor pakaiannya selama periode 1990 

hingga 2017. Seperti halnya tekstil, Eropa, Cina dan Hong Kong adalah eksportir 

pakaian terbesar, tetapi secara keseluruhan pasar ekspor pakaian kurang 

terkonsentrasi. 

Pakaian adalah ekspor manufaktur utama bagi banyak negara berkembang. 

Haiti, Bangladesh, Kamboja, Lesotho dan Makau (Cina) adalah ekonomi dengan 

ketergantungan tertinggi pada ekspor pakaian. Beberapa negara Afrika juga 

memiliki ketergantungan yang tinggi pada ekspor pakaian, seperti Lesotho (64 

persen), Madagaskar (56,4 persen), dan Mauritius (35,5 persen). Negara-negara 

dengan ketergantungan lebih dari 50 persen pada ekspor pakaian cenderung 

berpenghasilan rendah, dengan pengecualian Cina Makau dan Honduras yang 

diklasifikasikan sebagai negara berpenghasilan menengah ke bawah. Tidak ada 

ketergantungan secara keseluruhan pada ekspor tekstil untuk negara-negara 

berkembang. Pakistan memiliki ketergantungan tertinggi pada tekstil (44,1 persen 

dari ekspor manufaktur), diikuti oleh Nepal. 

Tekstil dan pakaian adalah ekspor utama terutama untuk negara-negara 

berpenghasilan rendah hingga menengah. Bangladesh memiliki ketergantungan 

total tertinggi pada tekstil dan pakaian sebagai bagian total ekspor barang dagangan 

(83,5 persen), diikuti oleh Pakistan (67,2 persen) dan Sri Lanka (47 persen). 

 

Tabel 2.1 Negara dengan Ketergantungan Tinggi pada Ekspor Tekstil dan 

Garmen (WTO, 2017) 

 
 

Dari data tersebut dapat dilihat bahwa persaingan pada Industri tekstil dan 
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garmen sangat ketat dan dikuasai oleh pemain lama yang memang negaranya 

berfokus pada industri tersebut. tiga kekuatan utama saat ini yang menentukan 

perubahan dalam sektor industri garmen dan tekstil yang sensitif terhadap harga 

yaitu reaksi perusahaan-perusahaan OECD terhadap keberhasilan selama dua 

dekade dari kinerja ekspor oleh Korea, Hong Kong, dan Taiwan. Yang kedua ialah 

kemunculan Cina, Filipina, Indonesia, dan negara-negara berpendapatan rendah 

lainnya baru-baru ini sebagai pesaing utama. Yang terakhir ialah ketersediaan 

modal berbasis micro-electronic yang lebih murah untuk memproduksi tekstil dan 

pakaian jadi (Mody & Wheeler, 1987). 

Menurut Asosiasi Industri Pertekstilan Indonesia (API), ekspor Indonesia 

pada industri tekstil dan garmen akan mengalami kenaikan sebesar 6 persen pada 

akhir tahun 2019. Kenaikan ini terjadi dikarenakan pembangunan infrastruktur di 

Indonesia yang terus meningkat sehingga menyebabkan mudahnya proses distribusi 

industri garmen dan tekstil. Dari kenaikan tersebut, sangat mudah sekali untuk 

mengatakan bahwa industri tekstil dan garmen akan menjadi salah satu Industri 

yang menjadi fokusan Indonesia dalam menghadapi pasar dan ekonomi dunia. 

Di Indonesia sendiri, industri TnG terus mengalami perkembangan. Bahkan 

Presiden Joko Widodo telah membuat program “making Indonesia 4.0” yang 

bertujuan untuk mengembangkan 5 sektor industri yang salah satunya ada pada 

industri TnG. Menurut Badan Pusat Statistika (BPS), industri TnG memiliki tingkat 

kelayakan tinggi untuk investasi dan juga memiliki dampak ekonomi yang tinggi. 

 
Gambar 2.3 5 Sektor Prioritas “Making Indonesia 4.0” (Kemenperin,  2018) 
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Sejauh ini, tujuan ekspor tekstil Indonesia masih di dominasi pasar Amerika 

Serikat, Eropa, Asia seperti China dan Jepang. Tingginya permintaan tersebut 

dipengaruhi oleh 4 iklim yang ada, sehingga permintaan tentunya sangat berbeda 

jauh dengan negara tropis. Konsumsi perkapita negara-negara tersebut rata-rata 

sebesar 20kg/kapita sedangkan di Indonesia hanya sebesar 6,5kg/kapita. 

Akibat dari perang dagang Amerika-China yang menyebabkan China tidak 

mengekspor beberapa bahan bakunya ke Amerika menyebabkan terjadinya 

kenaikan permintaan ekspor dari Indonesia ke Amerika untuk memenuhi kebutuhan 

Amerika. Kenaikan tersebut berdasarkan data dari Kementerian Perindustrian 

terjadi kenaikan sebesar 6,4 persen. Pertumbuhan ini juga sangat berpengaruh 

terhadap industri tekstil dan garmen di Indonesia. 

 
Gambar 2.4 Nilai tambah Ekspor dan Impor Produk Industri Tekstil (BPS, 

2018) 

 
Gambar 2.5 Nilai Tambah Ekspor dan Impor Produk Industri Pakaian Jadi 

(BPS, 2018) 

 

Dari data tersebut, dapat kita simpulkan bahwa Indonesia bukan negara 

pengekspor bahan baku, tapi juga bukan negara pengekspor pakaian jadi terbesar 
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melihat tingkat ekspor dan impor pakaian jadi tidak terlalu signigikan jaraknya. 

Akan tetapi hal ini akan menjadi tantangan bagi bangsa jika ingin menaikkan 

tingkat ekspor untuk pakaian jadi. Indonesia sendiri memiliki potensi untuk dapat 

mencaplok pasar ekspor pakaian jadi jika melihat tingkat ekspor dan impor dari 

bangsa Indonesia. 

Indonesia sendiri pada penutupan quartal 4 di tahun 2018 telah mencatat 

angka pertumbuhan industri garmen dan tekstil sebesar 8,73 persen, dan pada tahun 

ini API memprediksi akan mengalami kenaikan pertumbuhan sebesar setidaknya 7 

persen. Hal ini tentunya akan berhasil jika industri garmen di Indonesia mengalami 

kenaikan kemampuan dan juga adanya regulasi yang dapat membantu industri 

tersebut (Hassler, 2004). 

 

2.3. Manajemen Strategik 

2.3.1. Konsep Manajemen Strategik 

Definisi strategi generik menurut M. Porter adalah suatu pendekatan strategi 

perusahaan dalam rangka mengungguli pesaing dalam industri sejenis. Menurut 

Michael Porter, ada tiga landasan strategi yang dapat membantu organisasi 

memperoleh keunggulan kompetitif, yaitu keunggulan biaya, diferensiasi, dan 

fokus. Porter menamakan ketiganya strategi umum (strategi generik). Keunggulan 

biaya menekankan pada pembuatan produk standar dengan biaya per unit sangat 

rendah untuk konsumen yang peka terhadap perubahan harga. Diferensiasi adalah 

strategi dengan tujuan membuat produk yang menyediakan jasa yang dianggap unik 

di seluruh industri dan ditujukan kepada konsumen yang tidak terlalu peduli dengan 

perubahan harga. Fokus berarti membuat produk dan menyediakan jasa yang 

memenuhi keperluan sejumlah kelompok kecil konsumen (Porter, 1996). 

a. Strategi Biaya Rendah (cost leadership) 

Strategi Biaya Rendah (cost leadership) menekankan pada upaya 

memproduksi produk standar (sama dalam segala aspek) dengan biaya per unit yang 

sangat rendah. Produk ini (barang maupun jasa) biasanya ditujukan kepada 

konsumen yang relatif mudah terpengaruh oleh pergeseran harga (price sensitive) 

atau menggunakan harga sebagai faktor penentu keputusan. Dari sisi perilaku 

pelanggan, strategi jenis ini amat sesuai dengan kebutuhan pelanggan yang 
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termasuk dalam kategori perilaku low-involvement,ketika konsumen tidak terlalu 

peduli terhadap perbedaan merek, relatif tidak membutuhkan pembedaan produk, 

atau jika terdapat sejumlah besar konsumen memiliki kekuatan tawar-menawar 

yang signifikan. 

Strategi ini membuat perusahaan mampu bertahan terhadap persaingan harga 

bahkan menjadi pemimpin pasar (market leader) dalam menentukan harga dan 

memastikan tingkat keuntungan pasar yang tinggi (di atas rata-rata) dan stabil 

melalui cara-cara yang agresif dalam efisiensi dan kefektifan biaya. 

Untuk dapat menjalankan strategi biaya rendah, sebuah perusahaan harus 

mampu memenuhi persyaratan di dua bidang, yaitu: sumber daya (resources) dan 

organisasi. Strategi ini hanya mungkin dijalankan jika dimiliki beberapa 

keunggulan di bidang sumber daya perusahaan, yaitu: kuat akan modal, trampil 

pada rekayasa proses (process engineering), pengawasan yang ketat, mudah 

diproduksi, serta biaya distribusi dan promosi rendah. Sedangkan dari bidang 

organisasi, perusahaan harus memiliki: kemampuan mengendalikan biaya dengan 

ketat, informasi pengendalian yang baik, insentif berdasarkan target (alokasi 

insentif berbasis hasil). 

 

b. Strategi Pembedaan Produk (differentiation) 

Strategi Pembedaan Produk (differentiation), mendorong perusahaan untuk 

sanggup menemukan keunikan tersendiri dalam pasar yang jadi sasarannya. 

Keunikan produk (barang atau jasa) yang dikedepankan ini memungkinkan suatu 

perusahaan untuk menarik minat sebesar-besarnya dari konsumen potensialnya. 

Berbagai kemudahan pemeliharaan, features tambahan, fleksibilitas, 

kenyamanan dan berbagai hal lainnya yang sulit ditiru lawan merupakan sedikit 

contoh dari diferensiasi. Strategi jenis ini biasa ditujukan kepada para konsumen 

potensial yang relatif tidak mengutamakan harga dalam pengambilan keputusannya 

(price insensitive).  Contoh penggunaan strategi ini secara tepat adalah pada produk 

barang yang bersifat tahan lama (durable) dan sulit ditiru oleh pesaing. 

Pada umumnya strategi biaya rendah dan pembedaan produk diterapkan 

perusahaan dalam rangka mencapai keunggulan bersaing (competitive advantage) 

terhadap para pesaingnya pada semua pasar. Secara umum, terdapat dua bidang 
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syarat yang harus dipenuhi untuk memutuskan memanfaatkan strategi ini ; bidang 

sumber daya (resources) dan bidang organisasi.  Dari sisi  sumber daya perusahaan, 

maka untuk menerapkan strategi ini dibutuhkan kekuatan-kekuatan yang tinggi 

dalam hal: pemasaran produk, kreativitas dan bakat, perekayasaan produk (product 

engineering), riset pasar, reputasi perusahaan, distribusi, dan ketrampilan kerja. 

Sedangkan dari sisi bidang organisasi, perusahaan harus kuat dan mampu untuk 

melakukan: koordinasi antar fungsi manajemen yang terkait, merekrut tenaga yang 

berkemampuan tinggi, dan mengukur insentif yang subyektif di samping yang 

obyektif. 

 

c. Strategi Fokus (focus) 

Strategi fokus digunakan untuk membangun keunggulan bersaing dalam 

suatu segmen pasar yang lebih sempit. Strategi jenis ini ditujukan untuk melayani 

kebutuhan konsumen yang jumlahnya relatif kecil dan dalam pengambilan 

keputusannya untuk membeli relatif tidak dipengaruhi oleh harga. 

Dalam pelaksanaannya terutama pada perusahaan skala menengah dan besar, 

strategi fokus diintegrasikan dengan salah satu dari dua strategi generik lainnya: 

strategi biaya rendah atau strategi pembedaan karakteristik produk. Strategi ini 

biasa digunakan oleh pemasok niche market (segmen khusus/khas dalam suatu 

pasar tertentu; disebut pula sebagai ceruk pasar) untuk memenuhi kebutuhan suatu 

produk barang dan jasa khusus. 

Syarat bagi penerapan strategi ini adalah adanya besaran pasar yang cukup 

(market size), terdapat potensi pertumbuhan yang baik, dan tidak terlalu 

diperhatikan oleh pesaing dalam rangka mencapai keberhasilannya (pesaing tidak 

tertarik untuk bergerak pada ceruk tersebut). 

Strategi ini akan menjadi lebih efektif jika konsumen membutuhkan suatu 

kekhasan tertentu yang tidak diminati oleh perusahaan pesaing. Biasanya 

perusahaan yang bergerak dengan strategi ini lebih berkonsentrasi pada suatu 

kelompok pasar tertentu (niche market), wilayah geografis tertentu, atau produk 

barang atau jasa tertentu dengan kemampuan memenuhi kebutuhan konsumen 

secara baik, excellent delivery. 

Ilmuwan manajemen Kanada Henry Mintzberg menyimpulkan bahwa proses 
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manajemen strategis lebih dinamis dan kurang dapat diprediksi daripada yang 

dipikirkan oleh para ahli teori manajemen. Dalam makalahnya tahun 1987, 

"Strategy Concept I: Five Ps For Strategy," ia berpendapat "bidang manajemen 

strategis tidak mampu mengandalkan satu definisi strategi." (Mintzberg, 1978) 

Sebagai gantinya, ia menguraikan lima definisi strategi dan keterkaitannya: 

• Plan: Strategi sebagai tindakan yang secara sadar dimaksudkan untuk 

menghadapi suatu situasi. 

• Ploy: Strategi sebagai manuver untuk mengecoh pesaing, yang juga bisa 

menjadi bagian dari rencana. 

• Pattern: Strategi yang berasal dari konsistensi dalam perilaku, baik yang 

dimaksudkan atau tidak dan yang dapat terlepas dari suatu rencana. 

• Position: Strategi sebagai kekuatan penengah atau kecocokan antara 

organisasi dan lingkungan, yang dapat kompatibel dengan salah satu atau 

semua Ps. 

• Perspective: Strategi sebagai konsep atau cara yang sudah tertanam dalam 

memahami dunia - misalnya, penentu kecepatan yang agresif vs penggerak 

akhir - yang dapat kompatibel dengan salah satu atau semua Ps. 

 

2.3.2. Analisa dan Pemilihan Strategi 

Pada proses pemilihan strategi akan melibatkan berbagai macam pihak serta 

proses dalam melaksanakannya baik dari segi auditor internal maupun eksternal 

agar dapat ditemukan relevansi daripada kondisi perusahaan. Sebuah mobil 

membutuhkan beragam bagian komponen agar dapat berfungsi dengan baik. 

Misalnya, setiap mobil, baik mobil sport, mobil keluarga mini atau truk pick-up 4 

roda yang praktis, membutuhkan mesin, tempat duduk untuk penumpang, dan 

beberapa roda. Meskipun berbagai model kendaraan dan bahkan bagian yang 

sebenarnya sendiri mungkin terlihat sangat berbeda dari satu kendaraan ke yang 

lain, komponen penting selalu disertakan. 

Begitu juga dengan perencanaan strategis. Ada komponen penting yang 

diperlukan untuk membuat model perencanaan strategis yang sehat. Jika komponen 

tidak dimasukkan, kualitas dan nilai rencana strategis yang dihasilkan berkurang 

secara dramatis. Komponen utama dari model perencanaan strategis yang 
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komprehensif adalah: 

• Ideologi inti, yaitu, tujuan, visi, nilai-nilai organisasi. 

• Analisis strategis lingkungan eksternal perusahaan dan peluang serta 

ancaman yang ada di sana 

• Analisis internal masalah yang mencegah organisasi untuk tampil di 

puncaknya. 

• Alat prioritas utama untuk memilih inisiatif atau proyek utama dari banyak 

pilihan. 

• Peta jalan visual yang mudah digunakan untuk memandu pekerjaan 

sepanjang durasi rencana. 

• Akuntabilitas yang jelas untuk hasil. 

 

Manejemen strategi yang baik adalah dapat memberikan output seperti 

dibawah ini  seperti di bawah ini, berikut elemen utama dalam model manajemen 

strategi: 

a. Visi, Misi dan Tujuan 

Membangun Visi memfokuskan organisasi pada ideologi intinya. Apa tujuan, 

visi dan nilai-nilai yang membentuk tulang punggung organisasi. Ada banyak 

proyek strategis yang dapat dipilih organisasi untuk memperluas operasinya, 

sehingga penting untuk memiliki nilai inti dan tujuan atau pernyataan misi untuk 

memandu mana dari proyek-proyek ini yang dipilih. Dalam banyak kasus, dewan 

direksi terlibat dalam fase ini. 

Para pemimpin bisnis pertama-tama harus memiliki visi yang jelas tentang 

seperti apa masa depan perusahaan yang sukses ketika merumuskan strategi bisnis. 

Kepemimpinan transformasional dimulai dengan mengembangkan pernyataan visi 

dan misi. Pernyataan misi adalah pernyataan singkat dan tingkat tinggi tentang 

alasan keberadaannya - menetapkan fungsi utamanya di pasar. Sebuah contoh dari 

pernyataan misi untuk sebuah perusahaan layanan perawatan kesehatan yang 

berbasis di Houston mungkin untuk "membantu keluarga yang tinggal di wilayah 

Houston dengan memberikan pendidikan perawatan kesehatan preventif dan 

layanan medis berkualitas." Pernyataan visi mengartikulasikan di mana perusahaan 

melihatnya dalam, katakanlah, tiga hingga lima tahun. Ini lebih spesifik dan terbatas 
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waktu daripada pernyataan misi, misalnya, "untuk menjadi supplier terkemuka 

untuk skuter di Los Angeles pada 2016." 

 

b. Analisis Lingkungan Eksternal dan Internal 

Untuk mendapatkan pemahaman yang tepat tentang lingkungan bisnis, 

Perusahaan harus menganalisis elemen-elemen individual dari istilah ini secara 

bertahap. Pertama-tama, "lingkungan" dapat diakui sebagai lingkungan atau 

kondisi di mana kegiatan tertentu dijalankan. Kedua, karena kita tahu bahwa 

perusahaan bisnis adalah entitas sosial yang dibentuk oleh struktur hirarkis di mana 

semua item yang diperlukan sendiri diaktifkan bersama untuk mencapai tujuan 

kolektif. 

Oleh karena itu, mutlak bahwa setiap faktor di dalam atau di luar organisasi 

bisnis memiliki pengaruh mendalam pada kegiatan bisnis. Dengan kata lain, 

lingkungan internal dan eksternal menciptakan lingkungan bisnis. 

Teknik-teknik prioritas yang canggih digabungkan untuk menyaring apa yang 

bisa menjadi daftar panjang masalah untuk menentukan mana yang harus 

dipecahkan pertama untuk dampak terbesar. Hasil dibangun ke dalam rencana 

strategis akhir sehingga fokus organisasi tidak hanya pada pertumbuhan, tetapi pada 

perbaikan hambatan untuk pertumbuhan nyata dan berkelanjutan. 

Sebaliknya dengan faktor internal, elemen eksternal mempengaruhi faktor di 

luar dan di bawah kendali perusahaan. Mempertimbangkan lingkungan luar 

memungkinkan pengusaha untuk melakukan penyesuaian yang sesuai dengan 

rencana pemasaran mereka untuk membuatnya lebih mudah beradaptasi dengan 

lingkungan eksternal. Ada banyak kriteria yang dianggap sebagai elemen eksternal. 

Di antara mereka, beberapa faktor yang paling menonjol dan penting yang perlu 

dicatat adalah situasi ekonomi saat ini, undang-undang, infrastruktur di sekitarnya, 

dan permintaan pelanggan. 

 

c. Analisis Pilihan Strategi 

Pada akhirnya, suatu perusahaan harus memilih di antara strategi alternatif, 

jika bukan karena alasan lain selain keterbatasan sumber daya. Proses analisis 

SWOT adalah salah satu alat yang digunakan untuk membandingkan strategi 
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alternatif. Juga, teknik seperti analisis biaya-manfaat dan pengembalian atas 

investasi evaluasi dapat dilakukan untuk setiap alternatif strategis dalam 

membandingkan pengembangan dan potensi pertumbuhan dan kekuatan kompetitif 

dan kelemahan dari masing-masing tujuan. 

 

d. Sasaran Jangka Panjang 

Dalam merumuskan rencana manajemen strategis, tujuan jangka panjang 

dikembangkan untuk memajukan visi dan misi perusahaan. Kerangka waktu untuk 

tujuan jangka panjang biasanya melampaui satu tahun dan membutuhkan alokasi 

sejumlah besar sumber daya perusahaan untuk mengejar inisiatif seperti ekspansi 

geografis, diversifikasi, akuisisi, dan pengembangan produksi. Taktik mungkin 

memerlukan divestasi, penetrasi pemasaran, kemitraan, dan penghematan. Dalam 

tahap formulasi, tonggak jangka pendek juga diidentifikasi dan dievaluasi. 

 

e. Perencanaan, Pelaksanaan, Pengendalian, dan Evaluasi 

Agar sasaran yang ingin diraih dapat direalisasikan dengan strategi yang telah 

diterapkan, maka strategi perlu ditindaklanjuti dengan pelaksanaan (action). 

Pelaksanaan tidak akan efektif bila didahului dengan perencanaan. Perencanaan 

yang baik minimal mengandung asas-asas untuk mencapai tujuan, realitas dan 

wajar, efisien serta merupakan cerminan dari strategi dan kebijakan perusahaan. 

Pengendalian atau pengawasan dimaksudkan untuk lebih menjamin bahwa semua 

kegiatan yang diselenggarakan oleh perusahaan hendaknya didasarkan pada 

rencana yang telah disepakati, sehingga sasaran tidak menyimpang atau keluar dari 

batas toleransi. 

Pada dasarnya dalam membuat pelaksanaan yang efektif dan efisien tentunya 

harus dimulai dengan perencanaan yang baik. Perencanaan yang baik adalah 

perencanaan yang dibuat untuk mencapai tujuan-tujuan yang dapat menyelesaikan 

permasalahan-permasalahan dalam perusahaan. Pada pelaksanaan suatu program 

tentunya harus ada proses pengendalian atau pengawasan yang bertujuan untuk 

memberikan jaminan bahwa kegiatan yang akan dilaksanakan oleh perusahaan 

berdasarkan arahan dari perencanaan yang telah dibuat oleh manajemen agar tidak 

keluar dari tujuan-tujuan tersebut. Setelah melaksanakan kegiatan dan melakukan 
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pengendalian tentunya akan diberikan evaluasi agar proses terus berlanjut dan 

memberikan perbaikan-perbaikan untuk memberikan sistem yang lebih baik lagi. 

 

2.3.3. Model – Model Manajemen Strategik 

Manajemen strategis adalah bentuk mengatur dengan cara menganalisa 

faktor-faktor internal dan juga eksternal perusahaan agar dapat dijadikan acuan 

dalam pembuatan tujuan baik itu visi mapun misi dari suatu organisasi atau 

perusahaan. 

Dalam pengerjaan manajemen strategi, menurut Fred R. David, model 

manajemen strategi yang dia kembangkan mencakup beberapa proses yang akan 

membantu organisasi untuk memahami kondisi organisasi kemudian dilanjutkan 

membuat kondisi ideal organisasi berdasarkan data-data terkait kondisi tersebut. 

Berikut proses yang dibutuhkan dalam melaksanakan model manajemen strategi: 

• Melakukan analisis lingkungan. 

• Menetapkan arah organisasi. 

• Merumuskan strategi organisasi. 

• Menerapkan strategi organisasi. 

• Mengevaluasi dan mengendalikan strategi. 

Manajemen strategis adalah proses yang berkelanjutan dan dinamis. Oleh 

karena itu, harus dipahami bahwa setiap elemen berinteraksi dengan elemen lain 

dan bahwa interaksi ini sering terjadi secara bersamaan. 

Pada Tabel 2.1 akan dijelaskan mengenai beberapa model manajemen strategi 

yang sering digunakan oleh perusahaan dalam menjalankan bisnis usahanya. 

Bentuk-bentuk strategi akan berbeda berdasarkan bagaimana industri perusahaan 

berjalan. Hasil review Buana Ma’ruf (2007) menunjukkan sejumlah model 

manajemen strategik cocok untuk perumusan strategi korporat, dan Sebagian 

lainnua cocok untuk untuk perumusan strategi bisnis, diantaranya menggunakan 

Safari Strategy yang dikemukan oleh Henry Mintzberg dalam bukunya “Strategy 

Safari a Guided Tour Through the Wild of Strategic Management” (Ahlstrand, 

1999). Lebih rinci mengenai model-model tersebut ditunjukkan pada Tabel 2.2 

(Ma’ruf, at al., 2004). 
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Tabel 2.2 Model – Model Manajemen Strategik 

 
Sumber: Buana Ma’ruf (2004) 

 

2.3.4. Tahapan Dalam Manajemen Strategik Porter 

Langkah pertama dalam proses manajemen strategis adalah pemindaian 

lingkungan, kadang-kadang disebut sebagai pemindaian. Pada dasarnya, ini adalah 

proses dengan cepat meninjau dan memproses apa pun yang mungkin berdampak 

pada bisnis Anda dan bagaimana operasinya. 

Faktor-faktor baik di dalam maupun di luar perusahaan dapat mempengaruhi 

bisnis. Manajer biasanya terbiasa dengan apa yang terjadi di dalam perusahaan 

mereka, sehingga faktor internal mungkin lebih jelas pada awalnya. Misalnya, jika 

perusahaan Anda mengalami tingkat pergantian karyawan yang sangat tinggi, itu 

masalah yang perlu ditangani manajemen. Jenis faktor internal lainnya termasuk 

angka penjualan, tingkat produktivitas dan margin keuntungan. 

Faktor-faktor eksternal mungkin memerlukan sedikit usaha untuk 

menemukan dan memproses. Manajer cerdas berusaha untuk tetap di atas berita dan 

data industri, karena faktor-faktor ini dapat memprediksi atau mencerminkan 
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perubahan yang cepat atau lambat akan menghantam perusahaan mereka. Faktor 

eksternal lain yang harus dipindai termasuk data keseluruhan tentang ekonomi, 

target pasar dan pesaing perusahaan. 

Masing-masing faktor ini - internal dan eksternal - dapat menjadi bagian dari 

analisis SWOT yang menyeluruh. Ini adalah tinjauan strategis tentang kekuatan, 

kelemahan, peluang, dan ancaman perusahaan. Analisis SWOT membantu 

memberi perusahaan gambaran yang lebih akurat tentang di mana ia cocok dengan 

industri dan ekonomi secara keseluruhan dan mengidentifikasi langkah-langkah 

yang dapat diambil untuk tumbuh dan meningkatkan kesehatan keuangannya. 

Pemindaian lingkungan menghasilkan banyak informasi. Manajer strategis 

menggunakan informasi dan data tersebut untuk merumuskan strategi yang dapat 

diterapkan di seluruh perusahaan. 

Seorang manajer strategis mengembangkan strategi yang bijaksana untuk 

memanfaatkan kekuatan dan peluang yang diidentifikasi dalam analisis SWOT. 

Idealnya, strategi yang dipilih juga memotong atau meminimalkan pentingnya 

kelemahan dan ancaman perusahaan. 

Setelah bisnis setuju untuk menerapkan strategi yang diusulkan manajer, 

manajer strategis mengembangkan rencana yang dapat ditindaklanjuti untuk 

melaksanakan strategi itu. Setiap tindakan atau langkah dalam rencana ini 

membantu menerapkan strategi yang cerdas tidak cukup dengan sendirinya untuk 

memenuhi tujuan. Setelah karyawan perusahaan melakukan tindakan yang 

direncanakan, perusahaan juga harus secara berkala menilai hasil dari tindakan 

tersebut. 

Sebagai bagian dari proses mereka, manajer strategis mengidentifikasi metrik 

yang relevan yang dipantau dan dinilai dengan cermat untuk memastikan 

perusahaan berada di jalur yang benar untuk memenuhi tujuannya. Biasanya, fase 

evaluasi akan menetapkan periode pelaporan spesifik dan reguler di mana manajer 

dan pemimpin tim mengukur kemajuan. Pendekatan terjadwal semacam ini 

membantu memastikan tidak ada yang jatuh melalui celah-celah atau diabaikan. 

Proses evaluasi strategi sangat penting dalam manajemen strategis. Ini adalah 

cara manajer dan bisnis mempelajari apa yang berfungsi dan apa yang masih perlu 

disesuaikan untuk mencapai hasil terbaik yang mungkin. Ditugaskan untuk 
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karyawan atau departemen tertentu. Para pekerja ini bertanggung jawab untuk 

memenuhi tujuan tertentu untuk melacak kemajuan perusahaan menuju tujuan 

keseluruhan. 

Masing-masing dari tiga komponen manajemen strategis memerlukan 

komunikasi yang baik dan konsisten untuk memastikan tujuan perusahaan tercapai. 

Semua pemangku kepentingan dalam bisnis harus berkomunikasi dengan 

baik satu sama lain. Idealnya, komunikasi ini harus menawarkan setiap pihak 

kesempatan untuk memberi masukan. Ini termasuk tidak hanya karyawan bisnis 

tetapi juga pemangku kepentingan eksternal yang relevan. Vendor, pemimpin 

industri, pelanggan dan bahkan legislator dapat berdampak pada strategi yang 

direncanakan. Jika itu masalahnya, input mereka harus dipertimbangkan. 

Paling tidak, perusahaan harus menyampaikan rencananya melalui saluran 

korporat yang sesuai. Teknologi saat ini memudahkan perusahaan yang sibuk untuk 

terus menginformasikan pemangku kepentingan eksternal. Blog, buletin email, dan 

media sosial berarti lebih mudah dari sebelumnya untuk berkomunikasi dengan 

jelas dengan para pemilih utama. 

 

Gambar 2.6 Tahapan Porter Generic Strategies (Porter, 1985) 
 

Penjelasan: 

Tahap 1, dari proses pengerjaan tahap ini akan dilakukan proses analisa 

kondisi organisasi perusahaan dengan melakukan environment scanning yaitu 

menganalisa faktor internal dan eksternal yang akan menjadi input berupa IFE 

Matriks, EFE Matriks 

Tahap 2, pada tahap selanjutnya akan dilakukan Analisa pada data input 

stage untuk melakukan prose matching stage. Dalam pelaksanaannya untuk 

melakukan proses matching stage dibutuhkan analisa Five Forces dan TOWS 

Analysis lalu akan diadakan pembanding antara analisa SWOT dan Five Forces 

Porter. 

Input Stage 
Environmental 

scanning (SWOT) 

Matching Stage 
(Five Forces and 
TOWS Analysis) 

Decision Stage 
(QSPM Matrix) 



30 
 

Tahap 3, pada tahap akhir ini akan dilakukan proses decision stage dimana 

akan menggunakan QSPM Matrix agar dapat menentukan konsep strategi paling 

masuk akal dan dipilih secara objektif. 

 

2.3.5. Hirarki dan Tipe Strategi 

Hirarki strategi sering diajarkan di sekolah bisnis dan pemasaran hari ini, 

yang menyatakan bahwa strategi dapat dirumuskan pada tiga tingkat yang berbeda: 

tingkat perusahaan, Strategic Business Unit Level (SBU), dan tingkat fungsional 

(atau departemen). Ini adalah konsep penting untuk dipahami karena pada level 

yang berbeda ini, isu strategis yang berbeda dibahas. Oleh karena itu, ini akan 

memberi perusahaan beberapa petunjuk tentang keputusan strategi seperti apa yang 

dibuat pada tingkat yang berbeda. 

Karena dibingkai sebagai "hierarki", ini menyiratkan bahwa keputusan 

strategi dan dibuat di tingkat atas (perusahaan) dan kemudian mengikat pada tingkat 

yang lebih rendah. Dalam banyak hal, unit bisnis strategis akan bertanggung jawab 

untuk mengimplementasikan aspek-aspek utama dari strategi perusahaan, demikian 

pula bidang fungsional akan dibebankan tanggung jawab untuk mengeksekusi 

komponen kunci dari strategi level unit bisnis strategis. 

Menilik pada Gambar 2.5, maka dapat dilihat bahwa dalam pembuatan 

manajemen strategi akan membentuk sebuah piramida tugas dan tingkatan dalam 

menentukan formulasi strategi sehingga pelaksanaannya akan bersifat tingkatan. 

(Thompson, Strickland, & Gamble, 2018). 
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Gambar 2.7 Hirarki Strategi 

Sumber: Thompson & Stricland, (1998) 

 

Dalam penelitian ini dilakukan untuk memformulasikan strategi pada level 

korporat, yaitu pada level strategi korporasi Rumah Kapas, Ltd yang bergerak pada 

startup business di bidang garmen. 

Hierarki manajemen strategi, seperti yang ditunjukkan pada Gambar 2.5 

dapat diperjelas dalam uraian berikut ini: 

1. Corporate Strategy 

Strategi tingkat perusahaan terdiri dari pemilihan jenis bisnis di mana 

perusahaan akan beroperasi dan bersaing. Karena fokus utama dari strategi 

perusahaan adalah untuk mengembangkan dan mengoordinasikan portofolio bisnis 

perusahaan dan untuk memastikan keberhasilan jangka panjang unit-unit bisnis, 

pertimbangan utama pada tingkat ini adalah mengidentifikasi dan mengembangkan 

tujuan keseluruhan organisasi adalah tanggung jawab utama kantor perusahaan. 

Pada tingkat manajemen ini juga terjadi pemilihan jenis bisnis yang akan 

dikembangkan perusahaan dan manajemen serta integrasi berbagai unit bisnis. 

kedua, ada kontak kompetitif. Bagian dari strategi perusahaan ini berfokus pada 

mengidentifikasi dan mendefinisikan persaingan perusahaan. 
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2. Business Strategy 

Business Strategy Unit (SBU) didefinisikan sebagai "unit perusahaan yang 

memiliki misi dan tujuan yang terpisah dan yang dapat direncanakan secara 

independen dari bisnis perusahaan lain". Pada tingkat bisnis khusus ini, strategi ini 

difokuskan pada menciptakan dan mempertahankan keunggulan kompetitif untuk 

produk atau layanan yang sedang diproduksi. Pada tingkat unit bisnis, strategi 

terutama menyangkut posisi perusahaan terhadap para pesaingnya dan 

menyesuaikan strategi sesuai dengan berbagai perubahan dalam lingkungan 

teknologi atau sosial. 

3. Functional Strategy 

Pada level organisasi ini, kami menemukan departemen dan divisi operasi. 

Oleh karena itu, strategi ini difokuskan pada rantai nilai dan proses bisnis. Strategi 

tingkat fungsional melibatkan strategi departemen tertentu dan koordinasi sumber 

daya di tingkat unit bisnis. Strategi tingkat fungsional menerjemahkan strategi 

tingkat yang lebih tinggi ke dalam rencana dan tindakan nyata. 

4. Operating Strategy 

Strategi operasi adalah jenis strategi keempat dalam manajemen strategis. Ini 

memberi bentuk sebagai unit operasi organisasi. Perusahaan dapat mengembangkan 

strategi operasi. Sebagai contoh, untuk zona penjualannya. Strategi operasi 

diletakkan di tingkat lapangan, biasanya untuk mencapai tujuan langsung. Di 

beberapa perusahaan, manajer mengembangkan strategi operasi untuk setiap 

rangkaian tujuan tahunan di divisi. Secara garis besar, terdapat emapt kelompok 

strategi utama dengan 14 tipe turunannya (David, 2017). Keempat belas tipe strategi 

tersebut adalah sebagai berikut: 
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Gambar 2.8 Tipe – Tipe Strategi 

Sumber: David, (2017) 

 

a. Intensive Strategies 

Strategi intensif adalah strategi tersebut, yang menuntut upaya lebih lanjut 

yang lebih intensif untuk meningkatkan kinerja produk yang ada di pasar. Kita juga 

dapat mengatakan bahwa ketika suatu organisasi berjuang untuk meningkatkan 

posisi kompetitifnya dengan produk saat ini maka berbagai jenis strategi intensif 

harus dipertimbangkan. Upaya intensif diperlukan untuk digunakan ketika strategi 

intensif dilakukan oleh organisasi. Strategi intensif meliputi strategi berikut: 

• Market Penetration, dalam strategi ini organisasi mencoba untuk 

meningkatkan pangsa pasarnya melalui upaya pemasaran yang lebih 

besar untuk produk atau layanan yang ada. Ini berarti bahwa 

organisasi tidak meluncurkan produk baru atau tidak memodifikasi 

produk yang sudah ada. Melainkan meningkatkan volume penjualan 

produk yang ada dengan lebih berfokus pada upaya pemasaran di 

pasar yang ada. Strategi Penetrasi Pasar digunakan baik semata-mata 

& bersama dengan strategi lain. 

• Market Development, Strategi pengembangan pasar adalah jenis 

strategi intensif di mana Organisasi Bisnis meluncurkan produk yang 

sudah ada di pasar baru atau wilayah geografis. Ini berarti bahwa 

organisasi tidak memperkenalkan produk-produk baru atau yang 

dimodifikasi tetapi produk-produknya tetap sama tetapi pasar-pasar 
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baru ditambahkan dengan memasuki wilayah geografis baru. Dalam 

beberapa tahun terakhir pengembangan pasar secara cepat 

digunakan pada basis internasional di mana perusahaan 

multinasional meningkatkan pangsa pasar dengan memasuki 

wilayah & negara baru di dunia melalui produk mereka yang sudah 

ada. Lebih jauh lagi industri penerbangan juga harus 

mempertimbangkan pengembangan pasar yang tepat di pasar 

internasional untuk keberlangsungannya. 

• Product Development, dalam strategi ini, organisasi mencoba untuk 

meningkatkan posisi kompetitif & penjualannya melalui 

peningkatan & modifikasi pada produk yang ada. Biasanya ada 

sebagian besar pengeluaran yang terkait dengan Strategi 

Pengembangan Produk Baru karena memerlukan kegiatan penelitian 

& pengembangan terperinci untuk memodifikasi atau meningkatkan 

produk. 

 
b. Diversification Strategies 

Diversifikasi adalah bentuk strategi pertumbuhan. Strategi pertumbuhan 

melibatkan peningkatan yang signifikan dalam tujuan kinerja (biasanya penjualan 

atau pangsa pasar) di luar tingkat kinerja masa lalu. Banyak organisasi mengejar 

satu atau lebih jenis strategi pertumbuhan. Salah satu alasan utama adalah 

pandangan yang dipegang oleh banyak investor dan eksekutif bahwa "lebih besar 

lebih baik." Pertumbuhan dalam penjualan sering digunakan sebagai ukuran 

kinerja. Bahkan jika laba tetap stabil atau menurun, peningkatan penjualan 

memuaskan banyak orang. Asumsi sering dibuat bahwa jika penjualan meningkat, 

laba pada akhirnya akan mengikuti. Strategi diversifikasi meliputi berikut: 

• Concentric Diversification, diversifikasi konsentris terjadi ketika 

perusahaan menambahkan produk atau pasar terkait. Tujuan 

diversifikasi tersebut adalah untuk mencapai kecocokan strategis. 

Kesesuaian strategis memungkinkan organisasi untuk mencapai 

sinergi. Intinya, sinergi adalah kemampuan dua atau lebih bagian 

dari suatu organisasi untuk mencapai efektivitas total yang lebih 

besar daripada yang akan dialami jika upaya bagian independen 
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diringkas. Sinergi dapat dicapai dengan menggabungkan perusahaan 

dengan upaya pemasaran, keuangan, operasi, atau manajemen yang 

saling melengkapi. 

• Horizontal Diversification, integrasi horizontal terjadi ketika 

perusahaan memasuki bisnis baru (baik terkait atau tidak terkait) 

pada tahap produksi yang sama dengan operasi saat ini. Misalnya, 

langkah Avon untuk memasarkan perhiasan melalui tenaga 

penjualan dari pintu ke pintu melibatkan pemasaran produk baru 

melalui saluran distribusi yang ada. 

• Conglomerate Diversification, diversifikasi konglomerat terjadi 

ketika perusahaan melakukan diversifikasi ke bidang-bidang yang 

tidak terkait dengan lini bisnisnya saat ini. Sinergi dapat terjadi 

melalui penerapan keahlian manajemen atau sumber daya keuangan, 

tetapi tujuan utama diversifikasi konglomerat adalah peningkatan 

profitabilitas perusahaan yang mengakuisisi. Sedikit, jika ada, 

perhatian diberikan untuk mencapai sinergi pemasaran atau produksi 

dengan diversifikasi konglomerat. 

 

c. Integration Strategies 

Integrasi bisnis adalah strategi yang digunakan untuk menyinkronkan strategi 

untuk mencapai tujuan dan sasaran langsung yang selaras dengan budaya bisnis. 

Integrasi bisnis mencerminkan bagaimana strategi sedang dipaku sebagai fungsi 

bisnis. Integrasi bisnis membantu pertumbuhan perusahaan; setiap perusahaan yang 

ingin tumbuh membutuhkan praktik yang sehat dalam hal menambah fungsi-fungsi 

baru yang mudah dan praktis untuk diterapkan. Integrasi strategi memainkan peran 

mendasar dalam mengotomatisasi masalah kompleks dengan memperkenalkan 

solusi ramah pengguna. 

• Forward Integration, adalah strategi bisnis yang melibatkan bentuk 

integrasi vertikal di mana kegiatan bisnis diperluas untuk mencakup 

kontrol distribusi langsung produk-produk perusahaan. Jenis 

integrasi vertikal ini dilakukan oleh perusahaan yang bergerak ke 

bawah rantai pasokan. 
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• Backward Integration, adalah strategi di mana perusahaan 

memperoleh pemasok bahan bakunya, atau menyiapkan fasilitas 

sendiri untuk memastikan pasokan input yang lebih andal atau hemat 

biaya. 

• Horizontal Integration, Ketika sebuah perusahaan ingin tumbuh 

melalui integrasi horizontal, perusahaan itu mencari perusahaan 

serupa di industri yang sama di mana ia beroperasi. Akuisisi atau 

merger membantu perusahaan pengakuisisi utama untuk 

meningkatkan ukurannya, mendiversifikasi penawaran produk atau 

layanannya, mencapai skala ekonomis, membantu dalam 

mendapatkan akses di pasar baru, dan tentu saja mengurangi 

persaingan. 

• Join Venture, adalah perjanjian bisnis antara dua perusahaan yang 

membuat keputusan aktif untuk bekerja bersama, dengan tujuan 

kolektif untuk mencapai serangkaian tujuan spesifik dan 

meningkatkan garis bawah masing-masing. 

 

d. Defensive Strategies 

didefinisikan sebagai alat pemasaran yang membantu perusahaan 

mempertahankan pelanggan berharga yang dapat diambil oleh pesaing. Pesaing 

dapat didefinisikan sebagai perusahaan lain yang berlokasi di kategori pasar yang 

sama atau menjual produk serupa ke segmen orang yang sama. Ketika persaingan 

ini ada, setiap perusahaan harus melindungi mereknya, ekspektasi pertumbuhan, 

dan keuntungan untuk mempertahankan keunggulan kompetitif dan reputasi yang 

memadai di antara merek lain. Untuk mengurangi risiko kerugian finansial, 

perusahaan berusaha untuk membawa pesaing mereka menjauh dari industri. 

• Merger, strategi menggabungkan dua atau lebih perusahaan yang 

relatif pada level yang sama untuk tujuan tertentu, misalnya alasan 

efisiensi, skala ekonomi, pengurangan karyawan dan pajak.  

• Retrenchment, strategi ini digunakan untuk pengelompokan ulang 

model bisnis usaha yang bertujuan pada efisiensi kegiatan usaha. 

• Divestiture, strategi melakukan pepelapasan aset yang dilakukan 
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untuk menyelamatkan perusahaan atau untuk melakukan investasi 

yang lain. 

• Liquidation, penjualan seluruh aset perusahaan untuk menghindari 

terjadinya kebangkrutan perusahaan. 

 

2.4. Analisa Lingkungan Usaha 

Pada buku Generic Strategies milik Porter diterangkan bahwa dalam 

melaksanakan analisa kondisi lingkungan usaha akan dibutuhkan faktor-faktor 

internal (kekuatan dan kelemahan) dan juga eksternal (peluang dan ancaman) yang 

akan menjadi proses dasar dalam mengambil keputusan. Dalam pengerjaannya, 

setiap faktor kunci akan diberikan pembobotan untuk dapat dijadikan acuan dalam 

penentuan faktor kunci tersebut bernilai positif ataupun negatif dengan 

menggunakan rumus sebagai berikut: 

 

2.4.1. Analisa Lingkungan Internal 

Dalam melakukan analisa lingkungan internal, maka akan difokuskan dalam 

beberapa faktor. Dalam jurnal dari Houben dan Lenie (2015), pada level UMKM 

atau Small and Medium Sized Enterprises, model Bontje dapat menjadi faktor yang 

dapat dijadikan acuan karena lingkup bisnis yang tidak sebesar korporasi tapi 

mementingkan kecepatan dalam pertumbuhannya. Pada model Bontje, ada 5 

manajemen area yang akan dianalisa yaitu pada the market (pasar), the money 

(keuangan), the people (sumber daya manusia), the production (produksi), dan the 

environment (lingkungan). 

a. The People 

Sumber daya manusia atau biasa diterjemahkan sebagai manajemen dalam 

satu kesatuan adalah suatu personil yang terintegrasi dalam suatu sistem dalam 

perusahaan yang mengatur berbagai macam aktifitas untuk menjamin kondisi 

perusahaan menuju posisi idealnya. Dalam Analisa lingkungan internal untuk 

manajemen berfungsi sebagai bentuk pengecekan sistem yang diterapkan apakah 

sudah berjalan sebagaimana mestinya dan memberikan dampak positif atau negatif. 

Dalam hal ini akan diterjemahkan sebagai bentuk kekuatan atau kelemahan suatu 

sistem dalam perumusan strateginya. 
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Pada Rumah Kapas, Ltd ini, dari lima aktifitas yang disebutkan diatas, faktor 

internal bermula dari visi dan misi dari perusahaan, yaitu dengan visinya adalah 

“Menjadikan Rumah Kapas sebagi startup Unicorn dengan mencapai 5 besar 

perusahaan garmen terbesar dunia”. Sedangkan misinya adalah “Meningkatkan 

layanan jasa secara berkesinambungan sekaligus memperluas jaringan kerja dengan 

di dukung oleh tenaga-tenaga ahli di bidangnya, profesional, berpengalaman serta 

penuh tanggung jawab”. 

b. The Market 

Pemasaran mengacu pada kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan untuk 

mempromosikan pembelian atau penjualan suatu produk atau layanan. Pemasaran 

mencakup pengiklanan, penjualan, dan pengiriman produk ke konsumen atau bisnis 

lain. Beberapa pemasaran dilakukan oleh afiliasi atas nama perusahaan. Profesional 

yang bekerja di departemen pemasaran dan promosi perusahaan berusaha untuk 

mendapatkan perhatian audiens potensial utama melalui iklan. Promosi ditargetkan 

untuk audiens tertentu dan mungkin melibatkan dukungan selebriti, frasa atau 

slogan yang menarik, kemasan yang mengesankan atau desain grafis dan paparan 

media secara keseluruhan. 

Dalam hal pemasaran, Rumah Kapas telah memberikan alokasi dana 

tersendiri dalam pengembangan digital marketing untuk tetap mengikuti 

perkembangan zaman. 

c. The Money 

Keuangan adalah istilah luas yang menggambarkan kegiatan yang terkait 

dengan perbankan, leverage atau utang, kredit, pasar modal, uang, dan investasi. 

Pada dasarnya, keuangan merupakan manajemen uang dan proses memperoleh 

dana yang dibutuhkan. Keuangan juga mencakup pengawasan, penciptaan, dan 

studi tentang uang, perbankan, kredit, investasi, aset, dan kewajiban yang 

membentuk sistem keuangan. 

Banyak konsep dasar dalam keuangan berasal dari teori ekonomi mikro dan 

makro. Salah satu teori yang paling mendasar adalah nilai waktu dari uang, yang 

pada dasarnya menyatakan bahwa satu dolar saat ini bernilai lebih dari satu dolar 

di masa depan. 

Keuangan perusahaan mengacu pada kegiatan keuangan yang terkait dengan 
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menjalankan korporasi, biasanya dengan divisi atau departemen yang dibentuk 

untuk mengawasi kegiatan keuangan. Misalnya, perusahaan besar mungkin harus 

memutuskan apakah akan mengumpulkan dana tambahan melalui penerbitan 

obligasi atau penawaran saham. Bank investasi dapat memberi nasihat kepada 

perusahaan tentang pertimbangan tersebut dan membantu mereka memasarkan 

sekuritas. Startup dapat menerima modal dari investor malaikat atau pemodal 

ventura dengan imbalan persentase kepemilikan. Jika sebuah perusahaan 

berkembang dan memutuskan untuk go public, itu akan mengeluarkan saham di 

bursa saham melalui Intial Public Offering (IPO) untuk mendapatkan uang tunai. 

Secara keuangan, Rumah Kapas, Ltd juga mendapatkan omset yang cukup 

besar pada tiap bulannya. Omzet yang didapatkan oleh Rumah Kapas, Ltd berada 

pada rata-rata 1 Milyar Rupiah tiap bulannya. Dalam waktu dekat, Rumah Kapas 

juga akan mendapatkan suntikan dana dari beberapa perusahaan capital. 

d. The Production 

Produksi adalah proses ilmiah yang melibatkan transformasi bahan baku 

(input) menjadi produk atau layanan (output) yang diinginkan dengan 

menambahkan nilai ekonomi. Organisasi yang sukses memiliki fungsi garis dan 

fungsi pendukung yang didefinisikan dengan baik dan efisien. Produksi berada di 

bawah kategori fungsi lini yang secara langsung mempengaruhi pengalaman 

pelanggan dan masa depan organisasi itu sendiri. 

Tujuan fungsi produksi adalah untuk menambah nilai pada produk atau 

layanan yang akan menciptakan hubungan atau asosiasi pelanggan yang kuat dan 

tahan lama. Dan ini dapat dicapai dengan asosiasi yang sehat dan produktif antara 

orang-orang Pemasaran dan Produksi. Orang-orang fungsi pemasaran adalah 

perwakilan garis depan perusahaan dan memberikan wawasan untuk kebutuhan 

produk nyata pelanggan. 

Rumah Kapas, Ltd dalam proses produksi/operasi sudah memiliki warehouse 

maupun rumah produksi yang digunakan untuk proses efisiensi untuk vendor dalam 

menjalankan pelimpahan project dari Rumah Kapas. Memenuhi kebutuhan 

konsumen dalam hal ini dengan memberikan pilihan vendor terhadap kostumer 

berdasarkan rekomendasi terbaik dari Rumah Kapas dan jaminan barang dari 

Rumah Kapas. 
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e. The Environment 

Banyak hal yang mempengaruhi lingkungan dari sebuah bisnis baik itu dari 

segi Research and Development (R&D) bahkan hingga sistem informasinya. 

Mengacu pada kegiatan yang dilakukan perusahaan untuk berinovasi dan 

memperkenalkan produk dan layanan baru. Ini seringkali merupakan tahap pertama 

dalam proses pengembangan. Tujuannya biasanya untuk membawa produk dan 

layanan baru ke pasar dan menambah garis bawah perusahaan. Perusahaan di semua 

sektor dan industri menjalani kegiatan R&D. Perusahaan mengalami pertumbuhan 

melalui peningkatan ini dan pengembangan barang dan jasa baru. 

Rumah Kapas, Ltd selalu mengembangkan usahanya dengan membuka 

warehouse baru sebagai bentuk kesiapan dari Rumah Kapas, Ltd. Proses Research 

and Development juga dilakukan Rumah Kapas dalam prosesnya menuju ke startup 

yaitu dengan membuat aplikasi yang akan membantu pengembangan market 

Rumah Kapas. 

 

2.4.2. Analisa Lingkungan Eksternal 

Suatu organisasi dalam melakukan analisa lingkungan eksternal akan 

berfokus pada pencarian peluang maupun ancaman dari berbagai macam faktor 

yang akan mempengaruhi hal tersebut. Menurut buku The PESTLE Analysis 

karangan Perera (2017),  berikut adalah faktor yang menjadi penyebab ancaman 

maupun peluang untuk perusahaan yaitu: 

a. Ekonomi 

Mengenai perspektif persaingan usaha yang sehat pada industri ekonomi 

digital yang dipaparkan oleh Komisioner KPPU Harry Agustanto. Dalam 

penjelasannya, diinformasikan tentang Indonesia peringkat teratas ke-5 terbesar di 

dunia dari 20 negara pengguna internet terbanyak, dengan jumlah mencapai 143 

juta orang. Sementara pada bulan Januari tahun 2018, total pembelian barang 

melalui e-Commerce yang diterima mencapai 28,07 juta dolar. Penetrasi pembelian 

itu sendiri mencapai 11 persen, dengan total penjualan sebesar 7.056 miliar dolar, 

dengan rata-rata pembelian sebesar 251 dolar. 

Perkembangan ekonomi digital sendiri di Indonesia, dipetakan dalam 

database startup Indonesia dengan 352 startup di bidang e-Commerce, 53 startup 
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di bidang FinTech, 55 startup di bidang game, menerima 532 startup di bidang lain. 

Dengan skala usaha ekonomi digital 3,12 persen pada skala usaha besar, 11,9 persen 

pada skala usaha menengah, 31,01 persen pada skala usaha kecil, dan 52,97 persen 

pada skala usaha mikro. 

b. Sosial, Budaya, Demografi dan Lingkungan 

Pada dasarnya, faktor social, budaya, demografi, dan lingkungan memberikan 

dampat terbesar dalam bagaimana suatu produk atau jasa terhadap pasar dan 

pelanggan. Disebabkan oleh hal tersebut karena itu faktor tersebut menjadi hal yang 

perlu dianalisa dalam kajian eksternal perusahaan. 

Dikarenakan Indonesia adalah negara kepulauan sehingga menyebabkan 

jauhnya proses prodokusi dengan infrastruktur pendukung. Ditambah lagi dengan 

jalur transportasi di Indonesia yang sangat kurang memadai untuk memenuhi 

demand dari pasar sehingga biaya logistik Indonesia menjadi tinggi. 

c. Politik, Pemerintah dan Hukum. 

Sejak sembilan tahun silam, ketika industri bisnis digital mulai marak, 

pemerintah berusaha memberi perlindungan dan kepastian hukum bagi pelaku e-

commerce. 

Dimulai dengan keluarnya -Undang Nomor  11 Tahun 2008 tentang Informasi 

dan Transaksi Elektronik (UU ITE), UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, 

dan Peraturan Presiden (Perpres)  No. 74 Tahun 2017 tentang Peta Jalan Sistem 

Perdagangan Nasional Berbasis Elektronik (Road Map e-Commerce) Tahun 2017-

2019. 

Perlindungan konsumen e-commerce tertera dalam Pasal 9 UU ITE, yang 

berbunyi bahwa pelaku usaha yang menawarkan produk melalui sistem elektronik 

harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat 

kontrak, produsen dan produk yang ditawarkan. 

Dalam UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, terdapat Pasal 65 ayat (1) 

yang menyatakan bahwa setiap pelaku usaha yang memperdagangkan barang 

dan/atau jasa dengan menggunakan sistem elektronik wajib menyediakan data 

dan/atau informasi secara lengkap dan benar. Pasal 66 menyatakan bahwa 

ketentuan lebih lanjut mengenai transaksi perdagangan melalui sistem elektronik 

diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah. 
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Peraturan pemerintah yang dimaksud adalah Peraturan Presiden (Perpres) No. 

74 Tahun 2017 tentang Peta Jalan Sistem Perdagangan Nasional Berbasis 

Elektronik (Road Map e-Commerce) Tahun 2017-2019. Perpres ini berikut 

lampirannya memberikan arahan dan langkah-langkah penyiapan dan pelaksanaan 

perdagangan yang transaksinya berbasiskan serangkaian perangkat dan prosedur 

elektronik. 

Peraturan lain mengenai e-commerce ini adalah pengenaan pajak. Sejauh ini 

belum ada ketentuan pajak khusus untuk e-commerce ini, selain Surat Edaran 

Direktur Jenderal Pajak Nomor SE/62/PJ/2013 tentang Penegasan Ketentuan 

Perpajakan Atas Transaksi e-Commerce. 

Surat edaran itu menegaskan bahwa tidak ada pajak baru dalam transaksi e-

commerce, sehingga tidak ada perbedaan dalam penerapan peraturan perundang-

undangan perpajakan antara transaksi e-commerce dan konvensional. Penjual dan 

pembeli dapat dikenakan pajak sesuai ketentuan perundang-undangan perpajakan 

yang sudah ada. 

Namun, melalui Paket Kebijakan Ekonomi Jilid XIV yang diterbitkan pada 

10 November 2016, pemerintah memberikan insentif kepada pelaku startup e 

commerce berupa keringanan pajak, yaitu: Pengurangan pajak bagi investor lokal 

yang berinvestasi pada perusahaan startup. 

Penyederhanaan izin prosedur perpajakan bagi startup e-commerce yang 

beromzet di bawah Rp4,8 miliar per tahun melalui pelaksanaan PP No. 44 Tahun 

2013 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau 

diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu, sehingga startup e-

commerce tersebut dikenakan pajak final sebesar 1 persen. 

Memberikan persamaan perlakuan perpajakan antara pengusaha e-commerce 

asing dengan domestik. Pelaku usaha asing yang menyediakan layanan dan/atau 

konten di Indonesia wajib untuk memenuhi seluruh ketentuan perpajakan. 

Saat ini Kementerian Keuangan masih melakukan finalisasi aturan pajak e-

commerce. Rencananya, aturan dalam bentuk Peraturan Menteri Keuangan itu 

diterbitkan dalam waktu dekat. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati 

mengatakan regulasi yang dibuat pemerintah sejauh ini bertujuan memberikan 

keadilan bagi semua pemain sehingga timbul persaingan yang sehat. Ia berharap 
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pelaku industri tidak menganggap regulasi sebagai penghambat pertumbuhan 

bisnis. 

d. Teknologi 

Semakin cepatnya perkembangan jaman maka semakin cepat pula perusahaan 

startup untuk terus berlari mengejar perkembangan tersebut. Tak luput 

perkembangan tersebut pada sektor teknologi. Pada perusahaan startup kebanyakan 

penerapan teknologi diterapkan pada bidang Information Technology (IT) sehingga 

teknologi menjadi salah satu faktor yang perlu untuk dianalisa lingkungan 

eksternalnya. 

Dalam hal ini, Rumah Kapas telah berhasil mengembangkan prototype Smart 

Warehouse dan juga proses developing aplikasi dan juga website yang akan 

membantu Rumah Kapas memenuhi kebutuhannya kedepan baik demand maupun 

supply.  

e. Kekuatan Kompetitif 

Dalam pelaksanaan audit eksternal untuk mendapatkan faktor-faktor penentu 

eksternal, bagian terpenting ialah mengidentifikasi pesaing-pesaing yang dimiliki 

suatu perusahaan berdasarkan competitive value-nya. 

Startup Business di Indonesia sendiri saat ini sedang pada masa-masa 

keemasannya dimana industri startup telah mengalami pertumbuhan yang sangat 

baik. Berikut beberapa hal yang menandakan industri ini sedang mengalami 

pertumbuhan yang baik: 

• Jumlah startup di Indonesia yang terus bertumbuh tiap tahunnya. 

• Peningkatan terjadi pada demand daripada penggunaan core business 

• Mulai banyak bermunculan pasar potensial dari core business 

Semakin tingginya kompetitif dari persaingan startup business maka akan 

memberikan tuntutan kepada para pemangku bisnis untuk terus berkembang dengan 

cara berinovasi dan memberikan gebrakan baru yang nantinya akan memberikan 

costumer value yang baik sehingga kepuasan pelanggan terus meningkat. 

 

 

 



44 
 

2.5. Metode Objective Key Results 

OKR adalah singkatan dari Objective and Key Results. Objektif bersifat 

kualitatif, dan Hasil Utama (paling sering tiga) bersifat kuantitatif. Mereka 

digunakan untuk memfokuskan kelompok atau individu pada tujuan yang berani. 

Tujuan menetapkan tujuan untuk periode waktu tertentu, biasanya seperempat. 

Hasil Kunci menunjukkan apakah Tujuan telah dipenuhi pada akhir waktu 

(Wodtke, 2016). 

Sejak munculnya "ilmu manajemen" pada 1950-an, para pemimpin bisnis 

telah merangkul berbagai teknik yang dirancang untuk meningkatkan kinerja 

perusahaan mereka. Peter Drucker memperkenalkan Management by Objectives 

(MBOs), sebuah proses di mana manajemen dan karyawan mendefinisikan dan 

menyetujui tujuan dan apa yang perlu mereka lakukan untuk mencapainya. 

MBO adalah cikal bakal dari Objective and Key Results (OKRs). Gagasan 

bahwa seorang manajer akan menetapkan tujuan dan kemudian mempercayai 

timnya untuk mencapainya tanpa mengatur secara mikro mereka adalah perubahan 

besar dan efisien dari pendekatan yang lebih mengendalikan dari zaman industri. 

Dalam banyak hal, itu adalah filosofi manajemen pertama yang benar-benar selaras 

dengan era informasi baru. 

Pada awal 1980-an, tujuan-tujuan SMART, yang dikembangkan oleh George 

T. Doran, dan Key Performance Indicator (KPI) menjadi metode populer bagi 

organisasi untuk menetapkan tujuan. KPI memperkenalkan evaluasi kinerja yang 

divalidasi metrik untuk perusahaan. SMART adalah singkatan dari Specific, 

Measurable, Achievable, Results-focus, dan Time-bound. Unsur-unsur pendekatan 

ini masuk ke OKR, terutama yang berfokus pada hasil dan terikat waktu. 

Pada tahun 1999, John Doerr memperkenalkan metodologi penetapan tujuan 

OKR ke Google, model yang pertama kali ia pelajari ketika masih di Intel. 

OKR pertama diterapkan di perusahaan Intel pada 1970-an. Pada saat itu, 

Intel sedang beralih dari perusahaan memori ke perusahaan mikroprosesor, dan 

Andy Grove dan tim manajemen membutuhkan karyawan untuk fokus pada 

serangkaian prioritas untuk melakukan transisi yang berhasil. Menciptakan sistem 

OKR sangat membantu. Dasar dari OKR adalah gagasan memiliki suar atau bintang 

utara setiap kuartal, yang membantu menetapkan prioritas. 
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Dalam manual manajemen Grove yang terkenal, High Output Management 

(Penguin Random House, 1995), ia memperkenalkan OKR dengan menjawab dua 

pertanyaan sederhana: 

1) Ke mana saya ingin pergi? 

2) Bagaimana saya tahu saya akan ke sana? 

Intinya, apa tujuan perusahaan, dan hasil utama apa yang perlu perusahaan 

perhatikan untuk memastikan perusahaan membuat kemajuan? Dan dengan 

demikian OKR lahir. 

Dari Google dan Zynga, metodologi penetapan tujuan OKR telah menyebar 

ke LinkedIn, GoPro, Flipboard, Spotify, Box, Paperless Post, Eventbrite, 

Edmunds.com, Oracle, Sears, Twitter, GE, dan lain-lain. 

Pada tahapan pembuatan OKR akan dibagi dalam beberapa tahap penentuan 

objektif bagi sebuah perusahaan startup. 

 

2.5.1. Ultimate OKR 

Sebagian besar organisasi memiliki visi dan misi tetapi seringkali ini sulit 

dipahami dan dapat dikacaukan dengan satu dan lainnya. Ultimate OKR merubah 

visi dan misi tersebut menjadi Tujuan Utama atau Ultimate OKR. Tujuan dari 

Ultimate OKR mendefinisikan tujuan jangka panjang organisasi Anda dan 

bertindak sebagai north-star yang disejajarkan oleh semua OKR lainnya. Tujuan 

Utama harus bertujuan untuk suatu titik pada jarak yang cukup jauh di masa depan; 

10, 15 bahkan 25 tahun yang masuk akal. Sebuah contoh yang bagus dari Tujuan 

Akhir adalah ketika John F. Kennedy memutuskan bahwa Amerika harus 

meletakkan seorang manusia di bulan, dan menciptakan istilah "Tujuan Moonshot". 

Tujuan utama membantu memberikan fokus untuk seluruh organisasi, misalnya, 

pada tahun 1958 NASA memiliki 8 tujuan termasuk contoh-contoh seperti; 

"Pembentukan studi jangka panjang tentang manfaat potensial yang dapat diperoleh 

dari, peluang untuk, dan masalah yang terlibat dalam pemanfaatan kegiatan 

aeronautika dan ruang untuk tujuan damai dan ilmiah." Pada tahun 1961, terima 

kasih kepada Kennedy, NASA memiliki satu Tujuan akhir; "Sebelum dekade 

keluar, mendaratlah seorang pria di bulan dan kembalikan dia dengan aman ke 

bumi". Hal ini menjelaskan cara mengubah visi dan misi menjadi Tujuan Utama, 
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atau Ultimate OKR. 

 

2.5.2. Company OKR 

OKR tingkat perusahaan mewakili strategi turunan dari Ultimate OKR. 

Langkah ini adalah menurunkan ke 3 atau 4 hal yang harus dicapai organisasi dalam 

12 bulan ke depan. Sebagian besar organisasi meninjau strategi mereka setiap tahun 

dan menetapkan jangka waktu untuk OKR Perusahaan. Sangat penting ketika 

perusahaan memutuskan apa yang ingin dicapai dalam 12 bulan ke depan bahwa 

setiap orang di organisasi memiliki kesempatan untuk memberikan masukan 

mereka. Masukan dari karyawan tentang apa yang mereka pikirkan sebagai prioritas 

utama karyawan bekerja. Masukan ini kemudian dapat didiskusikan sehubungan 

dengan strategi perusahaan yang ada dan dipecah menjadi 3 sampai 5 OKR. Ini 

dapat dilakukan dengan menggunakan catatan post-it, dokumen kolaboratif atau 

bahkan papan tulis. Tujuan dari latihan ini adalah mencapai kesepakatan tentang 

apa yang seharusnya dicapai organisasi pada awal tahun berikutnya. 

 

2.5.3. Group OKR 

Group OKR adalah turunan dari Company OKR yang akan dikerjakan pada 

tiap bidang/departemen terkait dalam organisasi. Tiap departemen akan 

menentukan langkah taktisnya untuk mencapai target Company OKR dalam 12 

bulan kedepan yang akan dibagi dalam 3 kuartal. 

 

2.5.4. Initiatives OKR 

Inisiatif menggambarkan pekerjaan yang diperlukan untuk mempengaruhi 

Hasil Utama. Berbeda dengan Hasil Utama, yang secara jelas mengukur kemajuan 

menuju Tujuan, Inisiatif hanyalah hipotesis untuk pekerjaan apa yang dapat 

memberikan dampak terbesar. Inisiatif adalah tugas, proyek, atau kegiatan serupa 

yang terkait dengan OKR tanpa memiliki koneksi langsung dengan kemajuan 

Objektif. Memeriksa secara teratur dengan Hasil Utama perusahaan akan 

membantu perusahaan memutuskan apakah Inisiatif karyawan memberikan hasil 

yang diinginkan atau tidak. Jika tidak, perusahaan harus mempertimbangkan untuk 

mengubah Inisiatif tiap karyawan. Manfaat pengaturan OKR dan Inisiatif adalah 
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bahwa ada pemisahan yang jelas antara hasil (Hasil Utama: apa yang perusahaan 

capai?) Dan hasil (Inisiatif: apa yang perusahaan lakukan?). Perusahaan dapat 

berkomitmen pada OKR yang sama sambil tetap gesit pada tingkat operasional 

dengan menggunakan Inisiatif.  
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(Halaman ini sengaja di kosongkan) 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1. Metode dan Langkah-Langkah Penelitian 

3.1.1. Metode Penelitian 

Metode pada penelitian ini adalah dengan cara  mengumpulkan data 

menggunakan wawancara, kuisioner, pengamatan, dan juga studi literatur terkait. 

Metode penelitian pada dasarnya digunakan untuk mendapatkan data dengan tujuan 

dan kegunaan tertentu. 

Dalam penelitian ini, kaidah penelitian tertuang dalam alur penelitian yang 

akan dijelaskan pada kerangka penelitian. Pada diagram alir penelitian akan 

dijelaskan mengenai tahapan penelitian berdasarkan permasalahan yang muncul 

pada subjek penelitian yaitu Rumah Kapas melalui tahapan pengumpulan data, 

Analisa data, dan kesimpulan dan saran sesuai dengan gambar alur penelitian.  

Pada penelitian ini untuk identifikasi menggunakan Safari Strategy oleh 

Henry Mintzberg kemudian analisis data digunakan dengan metode Fred R. David 

dan kemudian penerapan strategi akan dituangkan dalam Objectives and Key 

Results. 

 

3.1.2. Langkah-Langkah Penelitian 

Kerangka teori memandu dan harus beresonansi dengan setiap aspek proses 

penelitian dari definisi masalah, survei literatur, metodologi, presentasi dan diskusi 

dari temuan serta kesimpulan yang ditarik. Eisenhart (1991) berpendapat bahwa 

kerangka teori membantu peneliti dalam mempertimbangkan teori-teori alternatif 

yang mungkin menantang perspektifnya, sehingga memperkaya kekuatan 

penelitian. Simon dan Goes (2011) serta Maxwell (2004) rata-rata berpendapat 

bahwa kerangka teori memperdalam esensi penelitian. Dengan demikian, penelitian 

yang membutuhkan dana harus dengan jelas menunjukkan kerangka teoritis yang 

memutar penelitian yang dimaksud. Ini meyakinkan lembaga pendanaan bahwa 

penyelidikan penelitian layak didukung. Untuk para sarjana di bidang dan pembaca, 

pemilihan yang tepat dan kehadiran kerangka teori meyakinkan mereka bahwa studi 

ini tidak didasarkan pada insting pribadi peneliti tetapi lebih tepatnya berakar kuat 
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dalam teori yang mapan yang dipilih melalui studi yang kredibel. 

Kerangka kerja teoritis menawarkan beberapa manfaat bagi pekerjaan 

penelitian. Ini memberikan struktur dalam menunjukkan bagaimana seorang 

peneliti mendefinisikan studinya secara filosofis, epistemologis, metodologi dan 

analitis. Ravitch dan Carl (2016) setuju bahwa kerangka teori membantu peneliti 

dalam menempatkan dan mengontekstualisasikan teori formal ke dalam studi 

mereka sebagai panduan. Ini memposisikan studi mereka secara ilmiah dan 

akademik. Selain itu, kerangka teori berfungsi sebagai fokus untuk penelitian dan 

ini terkait dengan masalah penelitian yang diteliti. Oleh karena itu, ini memandu 

pilihan peneliti tentang desain penelitian dan rencana analisis data. Kerangka 

teoritis juga memandu jenis data yang akan diperoleh untuk studi tertentu (Lester, 

2005). Kerangka kerja teoritis, dengan demikian, membantu peneliti dalam 

menemukan pendekatan penelitian yang tepat, alat analitis dan prosedur untuk 

penyelidikan penelitiannya. Itu membuat temuan penelitian lebih bermakna dan 

digeneralisasikan. Imenda (2014) dengan jelas mengemukakan bahwa penelitian 

tanpa kerangka kerja teoritis tidak memiliki arah yang akurat untuk mencari 

literatur yang sesuai dan diskusi ilmiah tentang temuan dari penelitian. Untuk 

cendekiawan lain di bidang penyelidikan, kerangka teori memberikan pandangan 

dunia atau lensa yang sama untuk mendukung pemikiran seseorang tentang masalah 

dan analisis data. 
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Gambar 3.1 Diagram Alir Penelitian 

 

3.2. Pengumpulan dan Pengolahan Data 

Proses pengumpulan dan pengolahan data adalah proses untuk menggali 

berbagai macam data dari berbagai macam sumber yang berguna untuk penelitian 

baik dari studi lapangan maupun studi kepustakaan yang kemudian akan dioleh 

menjadi sebuah informasi sesuai dengan langkah-langkah yang telah ditetapkan. 

 

3.2.1. Pengumpulan Data 

Pada proses pengumpulan data meliputi dari kajian studi kepustakaan atau 

literatur yang bertujuan untuk menguasai konsep teori yang bersentuhan dengan 

penelitian untuk dapat memecahkan permasalahan yang muncul sampai pada tahap 

analisis berdasarkan hasil survey di lapangan. Untuk kajian studi lapangan 

dilakukan untuk mengetahui kondisi sebenarnya dari perusahaan dengan cara 

observasi, wawancara, focus group discussion, meeting, dan kuisioner. 

Pada tahap ini akan dilakukan penyusunan format kuisioner untuk 

mengumpulkan data primer dari pihak Board of Director dan juga manajemen 

terkait yang terdiri atas: 

• Kuisioner digunakan untuk identifikasi faktor internal dan eksternal, 

efektifitas tingkat kepentingan dari masing-masing faktor tersebut, dan 

juga respon perusahaan dari faktor-faktor tersebut. 

Perumusan Strategi 

Objectives and Key 
Results 

Analisa dan Pembahasan 

Kesimpulan dan Saran 

A 
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Kuisioner tersebut nantinya akan diberikan kepada decision making yang 

telah disepakati sebagai pengambil keputusan strategis perusahaan yang terdiri dari 

orang-orang berpengaruh untuk kelangsungan perusahaan, sektor pelanggan, serta 

vendor dari Rumah Kapas. 

 

3.2.2. Pengolahan Data 

Dari data-data yang diperoleh oleh kuisioner tersebut kemudian akan diuji 

validitas dan reliabilitas. Tahapan berikutnya adalah melakukan input pada data-

data tersebut pada model manajemen strategi dengan metode Porter meliputi 

SWOT dan juga Five Forces. Setelah itu hasil pembanding tersebut dicek pada 

pilihan strategi dari QSPM Matrix. Untuk penerapan strategi akan dicapai dengan 

menggunakan Objectives and Key Results yang di input berdasarkan hasil Focus 

Group Discussion Board of Director. 

 

3.3. Analisa Lingkungan Perusahaan 

Pemimpin bisnis dapat mengendalikan aspek lingkungan internal yang dapat 

secara positif atau negatif mempengaruhi operasi dan hasil keuangan perusahaan. 

Namun, tantangan terbesar untuk kesuksesan bisnis mungkin merupakan 

konsekuensi dari lingkungan eksternal di mana para pemimpin perusahaan 

memiliki sedikit, jika ada, kontrol. Untuk mengatasi tantangan ini, para pemimpin 

bisnis sering melakukan analisis lingkungan dan mengembangkan kebijakan dan 

proses yang mengadaptasi operasi dan produk perusahaan dengan lingkungan ini. 

Analisis lingkungan melihat industri dan lingkungan politik, ekonomi, teknis, 

budaya dan lainnya di mana bisnis beroperasi. Tujuannya adalah untuk 

mengidentifikasi tantangan yang dihadapi bisnis, dan peluang yang dapat 

dimanfaatkannya. 

Lingkungan eksternal terdiri dari lingkungan umum dan lingkungan operasi. 

Lingkungan umum terdiri dari lingkungan ekonomi, politik, budaya, teknologi, 

alam, demografi dan internasional di mana perusahaan beroperasi. Lingkungan 

operasi terdiri dari pemasok, pelanggan, perantara pasar perusahaan yang 

menghubungkan perusahaan dengan pelanggan, pesaing, dan publik. Baik 

lingkungan umum dan operasi menyediakan peluang bisnis, menyembunyikan 
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ketidakpastian dan menghasilkan risiko yang harus disesuaikan oleh bisnis. 

Sebagai contoh, negara-negara dengan populasi besar mungkin bertepatan 

dengan ukuran pasar yang besar untuk produk-produk tertentu. Namun, untuk 

menawarkan produknya di pasar-pasar ini, sebuah perusahaan mungkin diharuskan 

untuk bersaing dengan pemerintah yang membangun hambatan perdagangan dalam 

bentuk tarif, standar produk, dan prosedur kepabeanan. 

Bisnis yang sukses menyesuaikan lingkungan internal mereka (termasuk 

sumber daya manusia dan keuangan, kebijakan, teknologi, dan operasi) dengan 

lingkungan eksternal. Perusahaan melakukan analisis lingkungan untuk 

mengidentifikasi pengaruh potensial dari aspek-aspek tertentu dari lingkungan 

umum dan operasi pada operasi bisnis. 

Analisis ini mengidentifikasi peluang dan ancaman dalam lingkungan bisnis 

dalam hal kekuatan dan kelemahan perusahaan. Sebagai contoh, sebuah perusahaan 

dapat mempertimbangkan dampak operasi di negara komunis dan ancaman yang 

ditimbulkan oleh sumber daya yang dikendalikan pemerintah. Suatu perusahaan 

juga dapat mempertimbangkan peluang pasar yang dikontrol pemerintah dalam hal 

produk yang bersaing, implikasi dari konsumen yang berpendidikan dan dibayar 

dengan baik untuk pengembangan dan penjualan produk dan dampak dari lokasi 

pemasok utama di suatu negara di bidang krisis ekonomi. 

 

3.3.1. Analisa Matriks IFE dan EFE 

Matriks EFE dan IFE adalah metode analisis yang sangat menyerupai analisis 

SWOT yang mewakili analisis internal (kekuatan dan kelemahan organisasi) dan 

analisis eksternal (peluang dan ancaman organisasi). Huruf EFE adalah akronim 

untuk External Factor Evaluations, yang menunjukkan seberapa efektif strategi 

perusahaan saat ini menanggapi peluang dan ancaman eksternal. Hal ini dipandang 

sebagai alat strategi yang digunakan untuk menyelidiki lingkungan eksternal 

perusahaan dan untuk mengidentifikasi peluang dan ancaman yang tersedia. 

Berikut tahapan untuk membuat Matriks EFE: 

• Menentukan peluang apa saja yang dimiliki perusahaan (data diambil dari 

hasil kuisioner identifikasi faktor internal-eksternal) 

• Menentukan ancaman apa saja yang dimiliki perusahaan (data diambil dari 
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hasil kuisioner identifikasi faktor internal-eksternal) 

• Menentukan bobot dari tiap faktor eksternal kunci (peringkat bobot 

ditentukan dari faktor yang paling berpengaruh hingga semakin ke rendah) 

• Memberikan rating/score untuk tiap faktor eksternal kunci (score 

didapatkan dari kuisioner identifikasi faktor internal dan eksternal) 

• Mnentukan hasil nilai dengan cara Bobot x Rating. 

• Menentukan hasil akhir matriks EFE untuk menentukan posisi titik faktor 

eksternal. 

 

Tabel 3.1 Contoh Matriks EFE 

No Faktor Eskternal Kunci Bobot Rating Nilai 
Peluang    

1 FE1 0,05 4 0,2 
2 FE2 0,12 3 0,36 
3 FE3 0,23 2,6 0,598 
4 FE4 0,14 3,3 0,462 

Ancaman    

1 FE5 0,11 1,8 0,198 
2 FE6 0,12 2 0,24 
3 FE7 0,08 1,2 0,096 
4 FE8 0,15 2,4 0,36 

Total 1  2,514 
Sumber : Dokumen Peneliti 

 

Nantinya hal tersebut harus selalu dikombinasikan dengan matriks IFE, yang 

merupakan singkatan dari Internal Factor Evaluations. Alat strategi ini digunakan 

untuk mengevaluasi lingkungan internal perusahaan dan menemukan kekuatan dan 

kelemahan. 

Berikut tahapan membuat Matriks IFE: 

• Menentukan kekuatan apa saja yang dimiliki perusahaan (data diambil dari 

hasil kuisioner identifikasi faktor internal-eksternal) 

• Menentukan kelemahan apa saja yang dimiliki perusahaan (data diambil 

dari hasil kuisioner identifikasi faktor internal-eksternal) 

• Menentukan bobot dari tiap faktor internal kunci (peringkat bobot 
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ditentukan dari faktor yang paling berpengaruh hingga semakin ke rendah) 

• Memberikan rating/score untuk tiap faktor internal kunci (score 

didapatkan dari kuisioner identifikasi faktor internal dan eksternal) 

• Mnentukan hasil nilai dengan cara Bobot x Rating. 

• Menentukan hasil akhir matriks IFE untuk menentukan posisi titik faktor 

internal. 

 

Tabel 3.2 Contoh Matriks IFE 

No Faktor Internal Kunci Bobot Rating Nilai 
Kekuatan    

1 FI1 0,05 3 0,15 
2 FI2 0,12 2,8 0,336 
3 FI3 0,23 2,6 0,598 
4 FI4 0,14 3,1 0,434 

Kelemahan    

1 FI5 0,11 1,8 0,198 
2 FI6 0,12 2 0,24 
3 FI7 0,08 1,2 0,096 
4 FI8 0,15 2,2 0,33 

Total 1  2,382 
Sumber : Dokumen Peneliti 

 

Matriks EFE dan matriks IFE diperkenalkan oleh sarjana perencanaan 

strategis Amerika dan konsultan Fred R. David dalam bukunya 'Manajemen 

Strategis' pada tahun 2017. Menurutnya, kedua alat dapat digunakan untuk 

mengumpulkan informasi yang diperoleh dari analisis lingkungan eksternal dan 

internal perusahaan. Informasi yang dirangkum dapat dievaluasi dan digunakan 

untuk tujuan lebih lanjut seperti membangun analisis SWOT. 

 

3.4. Analisis Strategi Model Porter 

3.4.1. Analisis Matriks TOWS 

Matriks TOWS mengikuti akar Analisis SWOT tetapi cukup tidak mengikuti 

aturan yang sama dengan Analisis SWOT terutama berfokus pada aspek peluang 

dan ancaman sedangkan TOWS Matrix adalah alat untuk pembuatan dan pemilihan 
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strategi. 

Analisis SWOT adalah alat untuk audit dan analisis bisnis dan digunakan 

pada awal proses perencanaan dan TOWS Matrix diikutkan pada bagian selanjutnya 

dari proses perencanaan untuk memutuskan jalan ke depan bagi bisnis. 

Ini adalah karya trade-off antara faktor internal dan eksternal perusahaan dan 

lingkungan luar yang mempengaruhi operasi dan tujuan keseluruhan bisnis. 

Kekuatan dan kelemahan adalah bagian dari lingkungan internal bisnis yang 

terdiri dari karyawan dan staf, kebijakan SDM, budaya kerja, sifat, fitur, dan atribut 

dari produk dan layanan yang ditawarkan ke pasar sasaran, proses dan teknik 

pembuatan, tujuan dan tujuan, nilai-nilai inti, dan dasar-dasar perusahaan. Sebagian 

besar waktu, faktor-faktor internal dapat dikontrol di alam. 

Peluang dan ancaman adalah bagian dari lingkungan eksternal yang terdiri 

dari kebijakan pemerintah, persaingan langsung dan tidak langsung di pasar, 

perubahan dan perubahan selera dan preferensi pelanggan, sifat dinamis pasar, dan 

tingkat fluktuasi bahan baku yang diperlukan untuk produksi bersama dengan 

faktor-faktor ekstrinsik lainnya yang seringkali tidak dapat mengendalikan bisnis 

dan manajemen perusahaan. 

Pada dasarnya ada 4 strategi yang direkomendasikan pada matriks TOWS 

yaitu: 

• Strength and Opportunities (SO), menggunakan kekuatan internal 

perusahaan untuk memaksimalkan peluang yang ada. 

• Weakness and Opportunities (WO), digunakan untuk menggunakan 

kelemahan dan mengambil kesempatan dengan baik. 

• Strength and Threats (ST), menggunakan kekuatan internal perusahaan 

untuk mengatasi ancaman yang akan datang. 

• Weakness and Threats (WT), perusahaan memanfaatkan kelemahannya 

untuk mengatasi ancaman dari luar bisnis. 

 

Dalam prosesnya pembuatan matriks TOWS secara betahap akan dijelaskan 

sebagai berikut: 

• Uraikan semua peluang dan ancaman eksternal 

• Uraikan semua kekuatan dan kelemahan internal 
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• Satukan kekuatan internal dengan peluang eksternal dan catat strategi yang 

mungkin untuk digunakan 

• Satukan kelemahan internal dengan peluang eksternal dan catat strategi 

yang mungkin untuk digunakan 

• Satukan kekuatan internal dengan ancaman eksternal dan catat strategi 

yang mungkin untuk digunakan 

• Satukan kelemahan internal dengan ancaman eksternal dan catat strategi 

yang mungkin untuk digunakan 

 

Tabel 3.3 Matriks TOWS 

Sumber : Buku Strategic Management Fred R. David (2017) 

 

 

3.4.2. Five Forces Analysis 

Analisis Lima Kekuatan Porter atau dalam bahasa Inggris disebut dengan 

Portes’s Five Forces Analysis adalah suatu alat yang sederhana namun sangat 

berguna untuk memahami dimana letak kekuatan perusahaan dalam menghadapi 

situasi persaingan di dunia bisnis. Dengan mengunakan Analisis Lima Kekuatan 
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ini, perusahaan dapat memahami kekuatan posisi persaingan saat ini dan kekuatan 

posisi persaingan pada bisnis yang sedang direncanakan. 

Konsep Analisis Lima Kekuatan (Five Forces) ini pertama kali dikemukakan 

oleh Michael Porter dari Universitas Harvard pada tahun 1979. Michael Porter juga 

dikenal sebagai Bapak Strategi Bisnis Modern. Analisis Lima Kekuatan Porter atau 

Porter’s Five Forces Analysis ini merupakan salah satu Analisis yang sering 

digunakan dalam Manajemen Strategi sebuah perusahaan. 

Ada 5 kekuatan yang menjadi landasan dalam pembuatan Analisa Lima 

Kekuatan yaitu: 

1. Threat of New Entrants (Hambatan bagi Pendatang Baru) 

2. Bargaining Power of Suppliers (Daya Tawar Pemasok) 

3. Bargaining Power of Buyers (Daya Tawar Pembeli) 

4. Threat of Subtitutes (Hambatan bagi Produk Pengganti) 

5. Rivalry among Existing Competitiors (Tingkat Persaingan dengan 

Kompetitor) 

Tahapan yang dibutuhkan untuk melakukan analisa Lima Kekuatan terhitung 

mudah dikarenakan dari 5 kekuatan tersebut akan langsung di cek kondisi 

eksistingnya dengan perusahaan. berikut tahapan yang harus dilewati: 

• Membuat threat of new entrants dengan cara menentukan faktor-faktor apa 

saja yang mempengaruhi kompetitor untuk masuk dalam market share dari 

lini bisnis garmen. 

• Membuat bargaining power of suppliers dengan melihat kondisi 

perusahaan dan bagaimana hubungan dengan supplier dari Rumah Kapas. 

Apakah rumah kapas memiliki kemampuan monopoli supply atau tidak. 

• Membuat bargaining power of buyers dengan melihat kondisi perusahaan 

memiliki kemampuan untuk dapat mengatur harga produk dengan cara 

melihat kemampuan daya tawar pembeli terhadap produk Rumah Kapas. 

• Membuat threat of subtitutes dengan cara melihat apakah ada produk yang 

dapat menggoyang keberadaan produk Rumah Kapas dengan produk 

pengganti yang lebih bersaing. 

• Membuat rivalry among existing competitors dengan cara melihat apakah 

pesaing merebut pangsa pasar yang sama, loyalitas pelanggan yang lemah, 
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produk dapat cepat digantikan dikarenakan kompetitor yang memiliki 

kemampuan yang sama dalam bersaing. 

 
Gambar 3.2 Five Forces Porter (Porter, 1986) 

 

3.4.3. QSPM Matrix 

QSPM Matrix adalah model atau alat analisi yang digunakan untuk 

memutuskan strategi apa yang akan digunakan berdasarkan alternatif-alternatif 

strategi yang ada. Perhitungan QSPM berdasarkan input dari bobot matriks IFE dan 

EFE serta alternatif strategi pada matching stage. 

Pada kerangka perumusan strategi komprehensif QSPM menggunakan input 

dari analisis Tahap 1 dan hasil pencocokan dari analisis Tahap 2 untuk menentukan 

secara objektif di antara alternatif strategi. Yaitu, Matriks EFE SWOT, Matriks IFE, 

yang membentuk Tahap 1, digabung dengan Matriks SWOT, dan Five Forces yang 

membentuk dalam Tahap 2, memberikan informasi yang dibutuhkan untuk 

membuat QSPM ( Tahap 3). QSPM adalah alat yang memungkinkan penyusun 

strategi untuk mengevaluasi alternatif strategi secara objektif, berdasarkan faktor 
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keberhasilan kunci internal dan eksternal yang telah diidentifikasi sebelumnya. 

Seperti alat analisis perumusan-strategi lainnya, QSPM membutuhkan penilaian 

intuitif yang baik. 

Secara konsep, QSPM menentukan daya tarik relatif dari berbagai strategi 

berdasarkan seberapa jauh faktor keberhasilan kunci internal dan eksternal 

dimanfaatkan atau diperbaiki. Daya tarik relatif dari masing-masing strategi dalam 

satu set alternatif dihitung dengan menentukan pengaruh kumulatif dari masing-

masing faktor keberhasilan kunci eksternal dan internal. Jumlah set alternatif 

strategi yang dimasukkan dalam QSPM bisa berapa saja, jumlah strategi dalam satu 

set juga bisa berapa saja, tetapi hanya strategi dalam set yang sama dapat dievaluasi 

satu sama lain. Sebagai contoh, satu set strategi dapat mencakup diversifikasi 

konsentrik, horizontal, dan konglomerat, sementara set lainnya dapat memasukkan 

penerbitan saham dan penjualan divisi untuk menghasilkan modal yang dibutuhkan. 

Dua set strategi ini sangatlah berbeda, dan QSPM mengevaluasi strategi hanya 

dalam satu set. 

Tabel 3.5 QSPM Matriks 

No Faktor Kunci Bobot 
Alternatif Strategi 1 Alternatif Strategi 2 

AS TAS AS TAS 
1 Faktor Kunci 1 0,100 4 0,400 3,000 0,300 
2 Faktor Kunci 2 0,200 3 0,600 2,000 0,400 
3 Faktor Kunci 3 0,300 2 0,600 3,000 0,900 
4 Faktor Kunci 4 0,200 4 0,800 2,000 0,400 
5 Faktor Kunci 5 0,200 1 0,200 2,000 0,400 

   STAS 1 2,600 STAS 2 2,400 
 

3.5. Penerapan Strategi Menggunakan Metode Objectives and Key Results 

(OKR) 

Pada dasarnya penggunaan OKR hampir sama dengan menggunakan KPI 

akan tetapi perbedaan paling jelas adalah bagaiman OKR mampu untuk menerima 

saran dari bottom management perusahaan melalui proses inisiatives dari OKR. 

OKR berfokus pada bagaimana perusahaan membuat mimpi besarnya 

(ultimate OKR) yang akan di turunkan menjadi beberapa objectives dan key result 

yang akan membantu perusahaan mencapai hal tersebut. Managemen Strategi dari 

F. David pada akhirnya akan memberikan rekomendasi strategi yang bertujuan 
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membentuk sebuah Visi dan Misi baru yang akan diterjemahkan oleh OKR menjadi 

sebuah ultimate OKR. Proses pembuatan OKR baru nantinya akan dipaparkan 

dalam FGD Rumah Kapas berdasarkan managemen strategi dari Porter. 

 
Sumber: (Herbig, 2018) 

Gambar 3.6 Alur Strategi menuju OKR 

 

Berikut tahapan penurunan strategi model Porter menuju ke Objectives and 

Key Results: 

• Hasil dari strategi Porter akan diterapkan pada FGD untuk melihat 

relevansi dari Visi-Misi Rumah Kapas, jika tidak relevan akan dirubah 

berdasarkan strategi yang sudah direkomendasikan oleh model Porter. 

• Hasil dari visi-misi tersebut diubah menjadi Ultimate Objectives and Key 

Results. 

• Ultimate Objectives and Key Results memiliki target waktu yang harus 

diselesaikan, biasanya Ultimate OKR memiliki jangka waktu yang 

panjang bisa lebih dari 10 tahun. Objectives pada level ultimate 

menjelaskan tentang tujuan dari perusahaan selama 10 tahun mengarah 

kemana. Sedangkan untuk Key Results adalah bagaimana cara untuk 

menuju ke tujuan tersebut 

• Setelah menentukan Ultimate OKR, akan di breakdown menjadi Company 

OKR. Model objectives and Key Results  sama seperti Ultimate OKR akan 

tetapi sudah spesifik pada capaian tahunan. 
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• Setelah membuat Company OKR akan dilanjutkan dengan membuat 

Group OKR. Group OKR adalah bentuk breakdown dari Company OKR 

untuk tiap quartal waktu (3 bulan = 4 quartal dalam 1 tahun). Pada tahap 

ini bentuk objectives and key results sama seperti Company OKR hanya 

saja sudah dibagi pada tiap divisi dan dibagi dalam quartal waktu. 

 

3.6. Analisis dan Pembahasan 

Pada proses tahap ini akan dilakukan analisis dan juga pembahasan mengenai 

hasil yang akan diperoleh dari pengumpulan dan juga pengolahan data dari faktor-

faktor yang dibutuhkan. Analisis ini dilakukan melalui tahap input yaitu mencari 

fakto internal dan eksternal perusahaan dilengkapi dengan mencari profil kompetitif 

perusahaan, kemudian tahap dengan Five Forces Analysis dari Porter. Tahap 

akhirnya akan menghasilkan strategi berdasarkan kriteria-kriteria yang telah 

ditentukan yang akan melalui proses decision stage pada Generic Strategies by 

Porter, maka akan diperoleh gambaran terbaik untuk perumusan strategi dan 

penerapannya di Objectives and Key Results (OKR). 

 

3.7. Kesimpulan dan Saran 

Kesimpulan serta saran dapat dinyatakan berdasarkan pada hasil pengolahan 

data, diskusi, serta pembahasan dengan mempertimbangkan kondisi-kondisi serta 

tantangan yang akan dihadapi dikemudian hari, agar diperoleh pilihan strategi yang 

paling cocok dan tepat untuk diterapkan pada perusahaan.  
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(Halaman sengaja dikosongkan) 
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BAB IV 

PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA 

 
4.1. Kondisi Industri Garmen dan Tekstil di Indonesia 

Menurut Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), industri garmen dan tekstil di 

Indonesia pada akhir kuartal 2019 bersumber dari Asosiasi Pertekstilan Indonesia 

mengalami peningkatan nilai ekspor sebesar 6 persen melihat pasar global 

mengalami stagnansi. Hal ini terjadi karena negara kita mampu untuk menguasai 

market share pada industri tersebut. Optimisme pasar ini muncul dikarenakan 

melihat sentiment pasar yang positif dikarenakan hasil perundingan Indonesia - 

European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (I-EU CEPA). 

Industri tekstil dan garmen menjadi sektor manufaktur dengan pertumbuhan 

paling tinggi pada akhir 2019 dengan kenaikan sebesar 15,08 persen. Kenaikan ini 

terjadi dikarenakan rigidnya sistem hulu ke hilir dari industri tekstil dan garmen 

sehingga industri tersebut mampu eksis dan bersaing di kancah global. 

Sejauh ini, tujuan ekspor tekstil Indonesia masih di dominasi pasar Amerika 

Serikat, Eropa, Asia seperti China dan Jepang. Tingginya permintaan tersebut 

dipengaruhi oleh 4 iklim yang ada, sehingga permintaan tentunya sangat berbeda 

jauh dengan negara tropis. Konsumsi perkapita negara-negara tersebut rata-rata 

sebesar 20kg/kapita sedangkan di Indonesia hanya sebesar 6,5kg/kapita. 

Akibat dari perang dagang Amerika-China yang menyebabkan China tidak 

mengekspor beberapa bahan bakunya ke Amerika menyebabkan terjadinya 

kenaikan permintaan ekspor dari Indonesia ke Amerika untuk memenuhi kebutuhan 

Amerika. Kenaikan tersebut berdasarkan data dari Kementerian Perindustrian 

terjadi kenaikan sebesar 6,4 persen. Pertumbuhan ini juga sangat berpengaruh 

terhadap industri tekstil dan garmen di Indonesia. 
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Gambar 4.1 Nilai tambah Ekspor dan Impor Produk Industri Tekstil (BPS, 

2018) 

 
Gambar 4.2 Nilai Tambah Ekspor dan Impor Produk Industri Pakaian Jadi 

(BPS, 2018) 

 

Dari data tersebut, dapat kita simpulkan bahwa Indonesia bukan negara 

pengekspor bahan baku, tapi juga bukan negara pengekspor pakaian jadi terbesar 

melihat tingkat ekspor dan impor pakaian jadi tidak terlalu signigikan jaraknya. 

Akan tetapi hal ini akan menjadi tantangan bagi bangsa jika ingin menaikkan 

tingkat ekspor untuk pakaian jadi. Indonesia sendiri memiliki potensi untuk dapat 

mencaplok pasar ekspor pakaian jadi jika melihat tingkat ekspor dan impor dari 

bangsa Indonesia. 

Tepat ketika menuju akhir kuartal pertama di 2020, dunia digemparkan 

dengan adanya pandemic COVID-19 yang terntunya berdampak pada hampir 

seluruh lini industri yang ada, tak terkecuali pada industri tekstil dan garmen. 

Banyak pabrik-pabrik besar mulai menghentikan operasional manufakturnya. 

Secara nasional, tentunya dampak ini akan sangat berpengaruh pada sektor 

ekonomi nasional, tetapi lain halnya jika melihat dari pelaku Usaha Mikro, Kecil, 
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dan Menengah (UMKM) yang justru memanfaatkan peluang kekosongan pabrik-

pabrik besar yang mulai memberhentikan operasional perusahaannya.  

 

4.2. Gambaran Umum Objek Penelitian (Rumah Kapas) 

Rumah Kapas adalah perusahaan Start-Up digitalisasi UMKM Garmen agar 

dapat melakukan scale up pada bisnisnya. Rumah Kapas hadir sebagai perantara 

antara customer yang membutuhkan jasa garment dengan pihak produsen garment. 

Rumah Kapas memiliki 3 fokusan yaitu membantu UMKM agar mendapatkan 

demand market, membantu UMKM dengan supply pengaadaan bahan raw material 

berupa kain, dan juga membantu UMKM dalam manajemen operasionalnya dengan 

memberikan ERP. 

Pada Rumah Kapas, Ltd ini, bergerak berdasarkan visi dan misi dari 

perusahaan, yaitu dengan visinya adalah “Menjadikan Rumah Kapas sebagi startup 

Unicorn dengan meningkatkan daya saing UMKM agar mampu bersaing pada level 

Internasional”. Sedangkan misinya adalah “Meningkatkan layanan jasa secara 

berkesinambungan sekaligus memperluas jaringan kerja dengan di dukung oleh 

tenaga-tenaga ahli di bidangnya, profesional, berpengalaman serta penuh tanggung 

jawab”. 

Untuk mencapai visi dan misinya, Rumah Kapas memiliki target objektif yang 

ingin dicapai baik secara strategis maupun finansial. Berikut sasaran strategis dan 

finansial yang ingin dicapai Rumah Kapas dalam 5 tahun kedepan: 

Tabel 4.1 Sasaran Strategis dan Finansial Rumah Kapas 5 tahun kedepan  

No Objektif Target Terlaksana Progres 

1 Mencapai 29 Juta 
transaksi                            29.000.000                            765.450  3% 

2 Bekerja dengan 
50.000 mitra vendor                                   50.000  500 1% 

3 
Menjadi Unicorn 
dengan nilai Revenue 
$1B 

 $              1.000.000.000,00   $             35.245.590,00  4% 

4 Mempercepat waktu 
pelayanan 75% 75% 24% 32% 

5 
Menaikkan investasi 
sebesar Rp. 7,5 
Triliun 

 IDR  2.500.000.000.000,00   IDR 30.000.000.000,00  1% 
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Rumah Kapas sendiri sebagai perusahaan start-up baru berjalan 1 tahun, 

tetapi pada bisnis konvensionalnya sudah berjalan sejak 2014 sebagai perusahaan 

pengadaan jasa konveksi. Perubahan Rumah Kapas dari bisnis konvensional 

menjadi bisnis berbasis teknologi terjadi ketika Rumah Kapas berhasil membantu 

UMKM kecil menjadi besar hanya dengan merubah sistem manajemen dan juga 

memberikan akses raw material yang murah, serta akses market. Dari sana Rumah 

Kapas terus berusaha untuk membuat sistem digitalisasi yang lebih lean agar 

semakin banyak UMKM yang masuk dalam ekosistem digital tersebut. 

Rumah Kapas saat ini ada 3 lini bisnis yang berjalan. Pertama ada Rumah 

Kapas Warehouse yaitu lini bisnis yang berfokus pada pengadaan dan penyedia raw 

material kepada mitra Rumah Kapas. Selanjutnya ada Rumah Kapas Basic yaitu 

home industry yang berfokus pada pengolahan kain menjadi pakaian basic (kaos 

polos, kemeja polos, dll) yang digunakan oleh UMKM lain untuk diolah lebih 

lanjut. Dan yang ketiga adalah Rumah Kapas Garment Network yaitu bisnis yang 

berfokus pada pengembangan teknologi serta market dari Rumah Kapas. 

Rumah Kapas saat ini memiliki beberapa pesaing yang berfokus pada 

perkembangan market share dan market growth. Beberapa pesaing dari Rumah 

Kapas juga menjadi benchmark Rumah Kapas untuk dapat memberikan insight bagi 

perusahaan dalam mengatasi berbagai macam permasalahan yang ada. Berikut 

posisi Rumah Kapas dan UMKM yang tergabung dalam ekosistem jika dilihat dari 

perkembangan market share dan market growth. 

 
Gambar 4.3 Posisi Kompetitif Rumah Kapas 

UMKM Rumah 
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Dari gambar diatas, dapat disimpulkan bahwa Rumah Kapas masih bisa untuk 

berkembang dan terus meningkatkan market share melihat bagaimana market 

growth dari Rumah Kapas berada pada posisi yang baik diantara pesaingnya. 

Kompetitor Rumah Kapas sendiri dalam bisnis tekstil dan garmen saat ini di 

dominasi oleh dua pemain bisnis. Dua kompetitor tersebut ialah: 

a. Sritex 

Sritex atau PT. Sri Rejeki Isman, Tbk adalah perusahaan yang sudah berdiri 

sejak 1966. Bisnis Sritex berfokus pada produksi raw material berupa 

kain hingga produksi pakaian jadi. Sritex sendiri saat ini memiliki 

kantor pusat di Jakarta, kantor cabang di Surabaya, serta pabrik di Solo. 

Dikarenakan produksi Sritex dari hasil pabrikan dan memiliki sistem 

quality control yang baik, maka tentunya kualitas produk Sritex 

dianggap yang terbaik dalam produksi massal. Pada kasus penelitian 

ini, Sritex tentunya memiliki keunggulan lebih dibanding pesaing 

lainnya dikarenakan kemampuan produksinya yang tinggi sehingga 

pembiayaan mereka relatif lebih kecil dibandingkan yang lain. 

b. Sqetch 

Sqetch adalah platform online yang digunakan untuk mewujudkan ide dalam 

fashion pakaian. Perusahaan ini berfokus pada mempertemukan brand 

fashion untuk dapat terkoneksi pada pelaku home production untuk 

pakaian. Oleh karena itu, Sqetch terkenal dengan kualitas hand made 

yang mereka kerjakan. Sqetch sendiri hadir sejak tahun 2011 dan 

menjadi besar seiring berjalannya waktu terutama sejak tahun 2014 

Sqetch mendapatkan suntikan investasi besar sehingga berhasil 

meningkatkan fasilitas perusahaan dan pengembangan pada 

pelayanannya yang lebih terintegrasi. Sqetch tentunya memiliki 

keunggulan dibanding pesaingnya pada fasilitas dan pelayanan 

dikarenakan suntikan dana investasi pada pengembangan perusahaan 

tersebut. 

Dalam pelaksanaannya, Rumah Kapas sendiri telah melakukan analisis 

competitive profile matrix berdasarkan pesaing-pesaing Rumah Kapas dalam 

industri tekstil dan garmen yaitu Sritex dan Sqetch. Competitive profile matrix 
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digunakan Rumah Kapas untuk memahami lingkungan eksternal dan persaingan 

dalam industri dengan cara membandingkan perusahaan dengan pesaingnya dan 

mengungkapkan kekuatan dan kelemahan relatif mereka (David, 2017). Matriks ini 

mengidentifikasi pesaing utama perusahaan dan membandingkannya dengan 

menggunakan faktor penentu keberhasilan industri. Kegunaan matriks ini untuk 

Rumah Kapas adalah sebagai informasi Rumah Kapas dalam mengungkapkan 

kekuatan dan kelemahan relatif perusahaan terhadap pesaingnya sehingga Rumah 

Kapas dapat tahu area mana yang perlu untuk ditingkatkan dan area mana yang 

harus dilindungi. Berikut hasil CPM dari Rumah Kapas dan pesaingnya: 

Tabel 4.2 Competitive Profile Matrix 

No Faktor Penentu 
Keberhasilan Bobot 

Rumah Kapas Sritex Sqetch 
Rating Skor Rating Skor Rating Skor 

1 Teknologi 0,08 3 0,2308 4 0,308 3 0,231 
2 Harga 0,15 3 0,453 4 0,604 2 0,302 
3 Fasilitas 0,09 2 0,182 3 0,273 4 0,364 
4 Pelayanan 0,13 3 0,396 3 0,396 4 0,528 
5 Kualitas produk 0,18 3 0,525 4 0,7 4 0,7 
6 Ketepatan waktu pekerjaan 0,14 4 0,552 4 0,552 2 0,276 
7 Kapasitas produksi 0,11 4 0,432 4 0,432 1 0,108 
8 Reputasi merk 0,05 3 0,1538 4 0,205 4 0,205 
9 Budaya inovatif 0,04 4 0,1538 2 0,077 3 0,115 

10 Belanja R&D 0,03 3 0,0769 1 0,026 2 0,051 
11 Kemampuan IT 0,01 4 0,0513 1 0,013 2 0,026 
12 Posisi keuangan 0,06 2 0,2564 3 0,192 3 0,192 

TOTAL 1,00   3,2931   3,778   3,099 
Sumber : Data Perusahaan 

 

Sritex memiliki keunggulan dikarenakan Sritex sendiri memiliki pabrik 

menyebabkan produksi mereka lebih lean sehingga pada faktor teknologi, harga, 

kualitas produk, ketepatan waktu pengerjaan, kapasitas produksi, dan reputasi merk 

lebih kuat dibandingkan pesaing yang lain. Sqetch pun sebagai pelaku industri 

garmen, memiliki rumah produksi terbesar di Indonesia dan brand image untuk 

produksi handmade-nya juga sudah diakui secara internasional sehingga 

menyebabkan Sqetch memiliki faktor penentu keberhasilan pada fasilitas, 

pelayanan, kualitas produk, dan reputasi merk yang lebih tinggi dibandingkan 

pesaing lainnya. Terlepas dari itu semua, Rumah Kapas sendiri juga memiliki 
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kelebihan dalam bidang pengembangan teknologinya dikarenakan perusahaan ini 

berbasis Startup yang menaungi berbagai macam UMKM dibawahnya. Rumah 

Kapas sendiri memiliki faktor penentu keberhasilan yang lebih tinggi dari pesaing 

yang lain pada ketepatan waktu pengerjaan, kapasitas produksi, budaya inovatif, 

belanja R&D, hingga kemampuan IT. 

Dari hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa Sritex mendapatkan nilai paling 

tinggi diantara pelaku bisnis tekstil dan garmen. Rumah Kapas sendiri, saat ini 

memiliki kekuatan pada budaya inovatif, kemampuan belanja R&D, dan 

kemampuan IT yang lebih tinggi daripada pesaing lainnya sehingga dapat 

disimpulkan bahwa dalam proses analisis strategi perusahaan bisa untuk difokuskan 

pada faktor tersebut dikarenakan posisisi kompetitif Rumah Kapas memiliki 

bargaining lebih untuk dijadikan kekuatan untuk meningkatkan market share. 

 

4.3. Pengumpulan Data 

Pada bab ini akan akan diterangkan mengenai bagaimana proses 

pengumpulan data dari penelitian. Pada proses pengumpulan data akan difokuskan 

pada pengambilan data primer dan juga sekunder. Pada data primer akan dilakukan 

penyebaran kuisioner secara kuantitatif. Sedangkan pada pengambilan data 

sekunder dilakukan menggunakan hasil meeting online dengan agenda yang sudah 

ditentukan untuk memberikan data-data terkait yang dibutuhkan. 

4.3.1. Pengumpulan Data Primer 

Pada penelitian ini, pengambilan data primer dilakukan berdasarkan kondisi 

eksisting Rumah Kapas. Pada hal ini pembuatan data primer menggunakan metode 

kuantitatif sehingga setiap penilaian menjadi lebih objektif. Pada hal ini, Rumah 

Kapas telah membagikan perspektifnya berdasarkan faktor kunci internal dan juga 

faktor kunci eksternal perusahaan. 

faktor internal diturunkan berdasarkan model Bontje. Rumah Kapas 

menggunakan model Bontje dikarenakan skala bisnis yang masih pada level 

UMKM sehingga analisa skalanya tidak terlalu besar. Model Bontje menurut jurnal 

Houben dan Lenie (2015) adalah model penentuan faktor kunci internal yang paling 

efektif jika diterapkan pada bisnis yang berfokus pada pengembangan skala Small 

and Medium Enterprise. Berikut faktor yang dianalisa pada model Bontje: 
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1. The Market 

2. The Money 

3. The Production 

4. The People 

5. The Environment 

Sedangkan pada faktor eksternal menggunakan PESTLE Model. Pada buku 

The PESTLE Analysis karangan Perera (2017), PESTLE Model adalah penentuan 

faktor eksternal paling umum digunakan dalam analisa faktor eksternal. Berikut 

faktor yang dianalisa pada PESTLE Model: 

1. Politics 

2. Economics 

3. Socials 

4. Technological 

5. Legal 

6. Environmental 

Dari beberapa faktor tersebut, Board of Director telah menentukan berikut 

faktor kunci pada eksternal dan internal. Board of Director sebagai expert-

judgement menerjemahkan dan memecah kembali faktor tersebut menjadi lebih 

spesifik dan juga memberikan bobot pada setiap faktor kunci. Berikut adalah nama-

nama dan jabatan assessor untuk assessment kepentingan yang berisikan 5 orang 

expert yaitu: 

1. Asyfi Dwinanda as CEO Rumah Kapas 

2. Rachmat Widodo as COO Rumah Kapas 

3. Muhammad Nauval El Ghiffary as CTO Rumah Kapas 

4. Albertus Malvin as CMO Rumah Kapas 

5. Tegar Anggarida as CFO Rumah Kapas 

BoD dalam hal ini kelima expert-pun menentukan faktor kunci dan bobotnya 

sebagai berikut: 
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Tabel 4.3 Faktor Kunci Internal 
No Faktor Internal Bobot 
The Market  

1 Pengetahuan dan pemahaman akan customer 
potensial 0,071 

2 Volume kain yang masuk ke warehouse 0,024 

3 Pengetahuan dan pemahaman akan regulasi dan 
peraturan pemerintah 0,067  

4 Rebranding citra perusahaan 0,005 
The Money  
1 Kebutuhan modal kerja 0,043 
2 Posisi cashflow perusahaan 0,076 

3 Dana investasi pada pengembangan bisnis 0,038 

The Production  

1 Produktifitas perusahaan 0,090 

2 Level akurasi pelayanan 0,095 

3 Harga kompetitif berdasarkan efektifitas 
produksi 0,033 

4 Kualitas pelayanan 0,062 
The People  

1 Kompetensi sumber daya manusia 0,057 

2 Pengalaman di perusahaan start-up dan atau 
industri TnG 0,029 

3 Kesiapan organisasi dan struktur yang memadai 0,086 

4 Fasilitas perusahaan 0,010 

5 Kepemilikan kantor cabang 0,014 

6 Pengembangan sumber daya manusia 0,019 

The Environment  
1 Kultur perusahaan 0,048 

2 Hubungan antar karyawan 0,052 

3 Pembangunan ekosistem digital 0,081 
 Total 1 
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Setelah menentukan faktor internal berdasarkan Bontje model, dilanjutkan 

menentukan faktor eksternal menggunakan PESTLE model sebagai berikut: 

Tabel 4.4 Faktor Kunci Eksternal 

No Faktor Eksternal Bobot 

Politics  

1 Peraturan pemerintah 0,029 

2 Kondisi keamanan nasional 0,004 
3 Penilaian rate pajak 0,025 
4 Regulasi industri 0,058 

Economics  

1 Pertumbuhan ekonomi 0,062 
2 Nilai dari barang pengganti 0,033 

3 Nilai tukar rupiah 0,022 

4 Perkembangan SCM pada bahan 
mentah 0,065 

5 Rate suku bunga pinjaman 0,051 

6 Rate suku bunga simpanan pada 
pabrik 0,054 

Socials  

1 Lokasi bisnis 0,076 
2 UMR pada area bisnis 0,018 

3 Perkembangan UMKM pada 
daerah 0,080 

4 Pengembangan tren musiman 0,047 
Technological  

1 Perkembangan teknologi dunia 
pada industri tekstil dan garmen 0,014 

2 Ketergantungan terhadap 
teknologi luar 0,007 

3 Kemajuan teknologi pengolahan 
tekstil 0,043 

Legal  

1 Peraturan ketenagakerjaan 
menyangkup bisnis 0,072 

2 Peraturan penanganan Force 
Majeure 0,040 
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 Environment   

1 Persaingan pasat terhadap 
pelayanan 0,036 

2 Persaingan market share 0,083 

3 Jumlah dan kualitas pemain 
industri garmen 0,069 

4 Kondisi daerah pelayanan 0,011 
 Total 1 

 

Setelah didapatkan data faktor kunci internal dan eksternal bersama bobotnya 

masing-masing, proses selanjutnya adalah melakukan penilaian atau memberikan 

rating pada tiap faktor tersebut berdasarkan respon perusahaan. Skala penilaian 

diberikan dengan skor peringkat 1 hingga 4. Semakin tinggi nilai maka semakin 

baik pengaruh faktor tersebut terhadap perusahaan, begitupun sebaliknya, semakin 

kecil nilai maka semakin buruk pula pengaruh faktor tersebut terhadap perusahaan. 

Untuk membantu assessor dalam memberikan penilaian yang lebih objektif, 

maka pada saat penjelasan kuisioner oleh moderator akan ada penjelasan di awal 

mengenai pernyataan tiap kuisioner dikatakan baik atau buruk jika seperti apa 

sehingga tidak terjadi miss dalam perspektif sebuah faktor kunci. Berikut kuisioner 

yang diajukan pada assessor: 

Dalam proses penilaian tersebut, assessor dari penilaian perusahaan 

berdasarkan faktor kunci akan dinilai oleh Board of Director dengan nama-nama 

sebagai berikut: 

1. CEO – Asyfi Dwinanda (R1) 

2. COO – Rachmat Widodo (R2) 

3. CTO – Muhammad Nauval El Ghiffary (R3) 

4. CMO – Albertus Malvin (R4) 

5. CFO – Tegar Anggarida (R5) 

Dari kelima orang tersebut, akan diberikan kuisioner tentang internal dan 

eksternal faktor yang akan diisi untuk mengetahui kondisi eksisiting dari 

perusahaan. Hasil dari pengisian kuisioner sebagai berikut: 
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Tabel 4.5 Hasil Assessment Internal       

No Faktor Internal R1 R2 R3 R4 R5 Score 
The Market       

1 Pengetahuan dan pemahaman akan 
customer potensial 2 3 2 3 2 2,4 

2 Volume kain yang masuk ke 
warehouse 3 3 3 4 4 3,4 

3 Pengetahuan dan pemahaman akan 
regulasi dan peraturan pemerintah 4 4 3 3 3 3,4 

4 Rebranding citra perusahaan 3 3 4 4 4 3,6 
The Money       

1 Kebutuhan modal kerja 3 2 2 3 3 2,6 
2 Posisi cashflow perusahaan 1 2 2 1 1 1,4 

3 Dana investasi pada pengembangan 
bisnis 2 2 1 2 3 2 

The Production       

1 Produktifitas perusahaan 2 2 1 1 1 1,4 
2 Level akurasi pelayanan 2 1 2 2 2 1,8 

3 Harga kompetitif berdasarkan 
efektifitas produksi 4 3 3 4 4 3,6 

4 Kualitas pelayanan 3 3 4 4 3 3,4 
The People       

1 Kompetensi sumber daya manusia 3 3 3 4 3 3,2 

2 Pengalaman di perusahaan start-up 
dan atau industri TnG 1 2 1 2 1 1,4 

3 Kesiapan organisasi dan struktur 
yang memadai 1 2 2 1 2 1,6 

4 Fasilitas perusahaan 4 3 3 4 4 3,6 
5 Kepemilikan kantor cabang 1 2 2 1 1 1,4 

6 Pengembangan sumber daya 
manusia 3 3 2 2 3 2,6 

The Environment       

1 Kultur perusahaan 2 2 2 1 2 1,8 

2 Hubungan antar karyawan 3 3 2 3 3 2,8 

3 Pembangunan ekosistem digital 3 2 4 3 2 2,8 
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Tabel 4.6  Hasil Assessment eksternal       

No Faktor Eksternal R1 R2 R3 R4 R5 Score 
Politics       

1 Peraturan pemerintah 3 4 3 3 3 3,2 

2 Kondisi keamanan nasional 2 2 2 2 2 2 
3 Penilaian rate pajak 3 3 3 2 2 2,6 
4 Regulasi industri 4 3 4 4 3 3,6 

Economics       

1 Pertumbuhan ekonomi 4 3 3 4 4 3,6 
2 Nilai dari barang pengganti 2 2 1 2 2 1,8 

3 Nilai tukar rupiah 2 1 2 2 1 1,6 

4 Perkembangan SCM pada bahan 
mentah 3 3 4 3 3 3,2 

5 Rate suku bunga pinjaman 3 4 3 3 4 3,4 

6 Rate suku bunga simpanan pada 
pabrik 3 4 4 4 3 3,6 

Socials       

1 Lokasi bisnis 4 4 3 4 4 3,8 
2 UMR pada area bisnis 2 3 3 3 2 2,6 
3 Perkembangan UMKM pada daerah 4 4 3 4 3 3,6 
4 Pengembangan tren musiman 4 4 3 3 3 3,4 

Technological       

1 Perkembangan teknologi dunia pada 
industri tekstil dan garmen 2 1 2 2 1 1,6 

2 Ketergantungan terhadap teknologi 
luar 2 2 2 1 1 1,6 

3 Kemajuan teknologi pengolahan 
tekstil 3 4 3 3 3 3,2 

Legal       

1 Peraturan ketenagakerjaan 
menyangkup bisnis 3 2 3 3 2 2,6 

2 Peraturan penanganan Force 
Majeure 4 3 3 3 4 3,4 

 Environment        

1 Persaingan pasat terhadap pelayanan 3 4 3 3 3 3,2 
2 Persaingan market share 4 4 4 3 3 3,6 

3 Jumlah dan kualitas pemain industri 
garmen 3 3 2 2 3 2,6 
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4 Kondisi daerah pelayanan 2 2 3 2 2 2,2 
 

Dari data tersebut nantinya akan diolah untuk dijadikan Internal Factor 

Evaluation (IFE) dan External Factor Evaluation (EFE).  

 

4.4. Pengolahan Data 

Pengolahan data dilakukan jika semua data telah berhasil dikumpulkan. Pada 

proses pengolahan data ini, data faktor internal dan eksternal akan diberi penilaian 

secara objektif dan kualitatif oleh beberapa orang yang dianggap berkepentingan 

terhadap perusahaan. Penilaian tersebut dituangkan dalam bentuk kuisioner yang 

akan mempertanyakan seberapa baik atau burukkah pengaruh dari faktor kunci 

terhadap perusahaan. 

Pada Generic Strategic by Porter, terdapat beberapa tahapan yang harus 

dilalui yaitu tahap input stage, matching stage, dan decision stage. Pada proses 

input stage akan digunakan metode IFE dan EFE. Pada pengerjaan IFE dan EFE 

akan digunakan data-data primer dari perusahaan yang sudah diberikan penilaian 

oleh responden. Dari data tersebut akan diambil rata-rata tiap masing-masing 

jawaban dan dikalikan dengan bobot untuk menghasilkan nilai daripada IFE dan 

EFE yang akan diolah lebih lanjut menjadi TOWS Matrix. Proses pengolahan 

tersebut akan dilalui pada tahap input. 

Pada tahapan input, faktor-faktor yang sudah ditentukan sebagai key factor 

kemudian di analisa dengan diberikan pembobotan dan penilaian intuitive-

judgement dari responden. Dari hasil tersebut didapatkan data dalam bentuk IFE 

dan EFE yang bisa memilah mana yang Strength dan mana yang Weakness pada 

IFE. Sedangkan pada EFE akan ditentukan mana yang opportunities dan mana yang 

threats. 

1. Internal Factor Evaluation (IFE) 

Internal Factor Evaluation adalah matriks yang digunakan untuk 

mengevaluasi informasi dari kondisi internal suatu perusahaan. Dari 

evaluasi tersebut, perusahaan dapat menentukan mana yang dapat 

menjadi kekuatan perusahaan dan juga kelemahan perusahaan. Berikut 

hasil IFE dari Rumah Kapas: 
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Tabel 4.7 Internal Factor Evaluation 
No Faktor Internal Bobot Score Total 
Strength    

1 Volume kain yang masuk 
ke warehouse 0,024 3,4 0,081 

2 
Pengetahuan dan 
pemahaman akan regulasi 
dan peraturan pemerintah 

0,067 3,4 0,227 

3 Rebranding citra 
perusahaan 0,005 3,6 0,017 

4 Kebutuhan modal kerja 0,043 2,6 0,111 

5 
Harga kompetitif 
berdasarkan efektifitas 
produksi 

0,033 3,6 0,120 

6 Kualitas pelayanan 0,062 3,4 0,210 

7 Kompetensi sumber daya 
manusia 0,057 3,2 0,183 

8 Fasilitas perusahaan 0,010 3,6 0,034 

9 Pengembangan sumber 
daya manusia 0,019 2,6 0,050 

10 Hubungan antar karyawan 0,052 2,8 0,147 

11 Pembangunan ekosistem 
digital 0,081 2,8 0,227 

Weakness    

1 
Pengetahuan dan 
pemahaman akan 
customer potensial 

0,071 2,4 0,171 

2 Posisi cashflow 
perusahaan 0,076 1,4 0,107 

3 Dana investasi pada 
pengembangan bisnis 0,038 2,0 0,076 

4 Produktifitas perusahaan 0,090 1,4 0,127 

5 Level akurasi pelayanan 0,095 1,8 0,171 

6 
Pengalaman di perusahaan 
start-up dan atau industri 
TnG 

0,029 1,4 0,040 
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7 Kesiapan organisasi dan 
struktur yang memadai 0,086 1,6 0,137 

8 Kepemilikan kantor 
cabang 0,014 1,4 0,020 

9 Kultur perusahaan 0,048 1,8 0,086 
 

2. External Factor Evaluation (EFE) 

External Factor Evaluation adalah matriks yang digunakan untuk 

evaluasi informasi perusahaan dari kondisi eksternal perusahaan. Dari 

evaluasi tersebut, perusahaan dapat menentukan mana yang akan 

menjadi kesempatan untuk perusahaan atau malah menjadi ancaman 

untuk perusahaan. Berikut EFE dari Rumah Kapas: 

 

Tabel 4.8 External Factor Evaluation 

No Faktor Eksternal Bobot Score Total 

Opportunities    

1 Peraturan pemerintah 0,029 3,2 0,093 
2 Penilaian rate pajak 0,025 2,6 0,066 
3 Regulasi industri 0,058 3,6 0,209 

4 Pertumbuhan ekonomi 0,062 3,6 0,222 

5 Perkembangan SCM pada 
bahan mentah 0,065 3,2 0,209 

6 Rate suku bunga pinjaman 0,051 3,4 0,172 

7 Rate suku bunga simpanan 
pada pabrik 0,054 3,6 0,196 

8 Lokasi bisnis 0,076 3,8 0,289 
9 UMR pada area bisnis 0,018 2,6 0,047 

10 Perkembangan UMKM 
pada daerah 0,080 3,6 0,287 

11 Pengembangan tren 
musiman 0,047 3,4 0,160 

12 Kemajuan teknologi 
pengolahan tekstil 0,043 3,2 0,139 
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13 Peraturan ketenagakerjaan 
menyangkup bisnis 0,072 2,6 0,188 

14 Peraturan penanganan 
Force Majeure 0,040 3,4 0,136 

15 Persaingan pasat terhadap 
pelayanan 0,036 3,2 0,116 

16 Persaingan market share 0,083 3,6 0,300 

17 Jumlah dan kualitas 
pemain industri garmen 0,069 2,6 0,179 

Threats    

1 Kondisi keamanan 
nasional 0,004 2 0,007 

2 Nilai dari barang 
pengganti 0,033 1,8 0,059 

3 Nilai tukar rupiah 0,022 1,6 0,035 

4 
Perkembangan teknologi 
dunia pada industri tekstil 
dan garmen 

0,014 1,6 0,023 

5 Ketergantungan terhadap 
teknologi luar 0,007 1,6 0,012 

6 Kondisi daerah pelayanan 0,011 2,2 0,024 
 

Dari data tersebut maka dapat disimpulkan bahwa nilai IFE sebesar 2,342 dan 

EFE sebesar 3,167. 
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(Halaman ini sengaja dikosongkan)  
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BAB V 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 
5.1. Analisis Data 

Pada tahap ini akan dilakukan analisa pada data-data yang didapatkan baik 

dari kuisioner maupun hasil board meeting discussion yang membahas tentang 

SWOT dan juga Five Forces. Sebelum pembuatan kuisioner, penelitian ini 

membutuhkan koridor analisa penentuan faktor lingkungan. Faktor lingkungan dari 

Rumah Kapas ditentukan menggunakan model Bontje untuk faktor kunci internal, 

dan juga Model PESTLE untuk faktor kunci eksternal. Dari hasil tersebut maka 

didapatkan faktor kunci yang berpengaruh pada perusahaan kemudian dilakukan 

pembobotan oleh Board dengan cara menentukan faktor mana yang paling penting 

hingga terus menurun. 

Dari proses tersebut dilanjutkan dengan membuat kuisioner, penelitian ini 

berhasil mendapatkan faktor kunci apa saja yang berpengaruh pada perusahaan baik 

secara internal maupun eksternal yang kemudian diolah dalam bentuk kuisioner 

yang akan diisi oleh Board sebagai expert-judgement. Hasil dari kuisioner membuat 

faktor internal terklasifikasi menjadi faktor kekuatan dan kelemahan, sedangkan 

untuk faktor eksternal terklasifikasi menjadi faktor peluang dan ancaman. 

Menurut Porter, 3 tahapan penting dalam melakukan Generic Strategy adalah 

tahap input, tahap pencocokan, dan kemudian tahap keputusan. Rumah Kapas 

menggunakan Model Porter’s Generic Strategy karena Rumah Kapas adalah 

perusahaan yang berfokus pada bisnis yang saling berkaitan sehingga terkesan 

hanya memiliki 1 lini bisnis yaitu pengadaan jasa garmen. 

Tahap input terdiri dari pembuatan matriks IFE dan EFE. Matriks ini 

diimplementasikan pada penelitian dengan menyebarkan kuisioner yang diisi oleh 

Board dengan memberikan skala dari 1 hingga 4. Jika nilai yang keluar dibawah 

nilai tengah maka respon perusahaan rendah, begitupun sebaliknya jika nilai yang 

keluar diatas nilai tengah maka respon perusahaan tinggi akan faktor tersebut. 

Matriks IFE sendiri digunakan untuk mengetahui bagaimana respon 

perusahaan secara internal terhadap faktor-faktor yang ada. Total nilai faktor 

internal adalah sebesar 2,342 yang berarti perusahaan kewalahan untuk mengatasi 

kelemahannya sendiri karena nilai faktor internal dibawah nilai tengah. 
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Matriks EFE sendiri digunakan untuk mengetahui bagaimana respon 

perusahaan secara eksternal terhadap faktor-faktor yang ada. Total nilai faktor 

eksternal sebesar 3,167 yang berarti perusahaan sudah cukup baik untuk 

memanfaatkan peluang yang ada. 

5.1.1. Matriks TOWS 

Pembuatan matriks TOWS sangat ditentukan oleh hasil dari matriks IFE dan 

EFE. Matriks TOWS akan dikelompokkan berdasarkan 4 bagian yaitu dari 

kekuatan dan kelemahan IFE, dan juga kesempatan serta ancaman EFE. Berikut 

faktor dari keempat bagian tersebut: 

Kekuatan: 

1. Volume kain yang ada di Warehouse (stock management) 

2. Pengetahuan dan pemahaman akan regulasi dan peraturan pemerintah 

3. Rebranding citra perusahaan 

4. Kebutuhan modal kerja 

5. Harga kompetitif 

6. Kualitas pelayanan 

7. Kompetensi sumber daya 

8. Fasilitas perusahaan 

9. Pengembangan sumber daya manusia 

10. Hubungan antar karyawan 

11. Pembangunan ekosistem digital 

Kelemahan: 

1. Pengetahuan dan pemahaman akan potential customer 

2. Posisi cashflow perusahaan 

3. Dana investasi pada pengembangan bisnis 

4. Produktivitas perusahaan 

5. Level akurasi pelayanan 

6. Pengalaman di perusahaan startup dan atau industri TnG 

7. Kesiapan organisasi dan struktur yang memadai 

8. Kepemilikan kantor cabang 

9. Kultur perusahaan 

Kesempatan: 
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1. Peraturan pemerintah 

2. Penilaian rate pajak 

3. Regulasi industri 

4. Pertumbuhan ekonomi 

5. Perkembangan SCM pada bahan mentah 

6. Rate suku bunga pinjaman 

7. Rate suku bunga simpanan pada pabrik 

8. Lokasi bisnis 

9. UMR pada area bisnis 

10. Perkembangan UMKM di daerah 

11. Pengembangan trend musiman 

12. Kemajuan teknologi pengolahan tekstil 

13. Peraturan ketenagakerjaan menyangkup bisnis 

14. Peraturan penanganan force majeure 

15. Persaingan pasar terhadap pelayanan 

16. Persiangan market share 

17. Jumlah dan kualitas pemain industrig garment 

Ancaman: 

1. Kondisi keamanan nasional 

2. Nilai dari barang pengganti 

3. Nilai tukar rupiah 

4. Perkembangan teknologi dunia pada industri tekstil dan garmen 

5. Ketergantungan terhadap teknologi luar 

6. Kondisi daerah pelayanan 

Langkah selanjutnya adalah membuat matriks TOWS yang akan dibagi pada 

4 bagian yaitu matriks strength-opportunities (SO), matriks strength-threats (ST), 

matriks weakness-opportunities (WO), dan matriks weakness-threats (WT). 

Berikut hasil dari matriks-matriks tersebut: 
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Tabel 5.1 Matriks TOWS (SO) 
    Strength 
    1 Volume kain yang masuk ke warehouse 

    2 Pengetahuan dan pemahaman akan regulasi 
dan peraturan pemerintah 

    3 Rebranding citra perusahaan 
    4 Kebutuhan modal kerja 

    5 Harga kompetitif berdasarkan efektifitas 
produksi 

    6 Kualitas pelayanan 
    7 Kompetensi sumber daya manusia 
    8 Fasilitas perusahaan 
    9 Pengembangan sumber daya manusia 
    10 Hubungan antar karyawan 
    11 Pembangunan ekosistem digital 

Opportunities Strategi SO 
1 Peraturan pemerintah     
2 Penilaian rate pajak     
3 Regulasi industri     
4 Pertumbuhan ekonomi     

5 Perkembangan SCM pada 
bahan mentah     

6 Rate suku bunga pinjaman     

7 Rate suku bunga simpanan 
pada pabrik 1 

Memperluas ekosistem pada daerah baru 
agar dapat menambah volume raw material 
(S1, S4, O16, O8, O9, O5, O17) 

8 Lokasi bisnis 2 

Membangun kerjasama kembali dengan 
venture capital untuk melakukan investasi 
baru pada sektor pembukaan cabang baru 
(S4, S11, O5, O6, O7) 

9 UMR pada area bisnis     

10 Perkembangan UMKM pada 
daerah     

11 Pengembangan tren musiman     

12 Kemajuan teknologi 
pengolahan tekstil     

13 Peraturan ketenagakerjaan 
menyangkup bisnis     
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14 Peraturan penanganan Force 
Majeure     

15 Persaingan pasat terhadap 
pelayanan     

16 Persaingan market share     

17 Jumlah dan kualitas pemain 
industri garmen     

 

Strategi SO adalah strategi yang muncul dengan memberikan pendekatan 

optimal pada seluruh kekuatan perusahaan dengan berbagai macam peluang yang 

ada. Strategi ini berfokus pada bagaimana perusahaan memaksimalkan keuntungan 

sebesar-besarnya dari potensi yang dimiliki. 

 

Tabel 5.2 Matriks TOWS (ST) 
    Strength 
    1 Volume kain yang masuk ke warehouse 

    2 Pengetahuan dan pemahaman akan regulasi 
dan peraturan pemerintah 

    3 Rebranding citra perusahaan 
    4 Kebutuhan modal kerja 

    5 Harga kompetitif berdasarkan efektifitas 
produksi 

    6 Kualitas pelayanan 
    7 Kompetensi sumber daya manusia 
    8 Fasilitas perusahaan 
    9 Pengembangan sumber daya manusia 
    10 Hubungan antar karyawan 
    11 Pembangunan ekosistem digital 

Threats Strategi ST 
1 Kondisi keamanan nasional     

2 Nilai dari barang pengganti 1 
Memperkuat pemahaman akan regulasi dan 
peraturan pemerintah untuk menjaga 
stabilisasi keamanan perusahaan (S1, T1) 

3 Nilai tukar rupiah 2 
Membangun integrasi ekosistem digital 
untuk mengurangi ketergantungan terhadap 
teknologi luar negeri (S11, T4, T5) 
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4 
Perkembangan teknologi dunia 
pada industri tekstil dan 
garmen 

    

5 Ketergantungan terhadap 
teknologi luar     

6 Kondisi daerah pelayanan     
 

Strategi ST adalah strategi yang muncul untuk memberikan solusi pada 

ancaman berdasarkan kekuatan perusahaan menangani ancaman tersebut. Kekuatan 

perusahaan menjadi sangat dominan sehingga dapat dengan optimal menjadi 

keuntungan bagi perusahaan 

 

Tabel 5.3 Matriks TOWS (WO) 
    Weakness 

    1 Pengetahuan dan pemahaman akan 
customer potensial 

    2 Posisi cashflow perusahaan 
    3 Dana investasi pada pengembangan bisnis 
    4 Produktifitas perusahaan 
    5 Level akurasi pelayanan 

    6 Pengalaman di perusahaan start-up dan atau 
industri TnG 

    7 Kesiapan organisasi dan struktur yang 
memadai 

    8 Kepemilikan kantor cabang 
    9 Kultur perusahaan 

Opportunities Strategi WO 
1 Peraturan pemerintah     
2 Penilaian rate pajak     
3 Regulasi industri     
4 Pertumbuhan ekonomi     

5 Perkembangan SCM pada 
bahan mentah 1 

Membuat assessment pada mitra untuk 
meningkatkan akurasi pelayanan (W5, 
O15, O17, O10) 

6 Rate suku bunga pinjaman 2 
Membangun kultur perusahaan startup 
yang kaya akan inovasi (W9, W7, O9, O12, 
O5) 

7 Rate suku bunga simpanan 
pada pabrik     
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8 Lokasi bisnis     
9 UMR pada area bisnis     

10 Perkembangan UMKM pada 
daerah     

11 Pengembangan tren musiman     

12 Kemajuan teknologi 
pengolahan tekstil     

13 Peraturan ketenagakerjaan 
menyangkup bisnis     

14 Peraturan penanganan Force 
Majeure     

15 Persaingan pasat terhadap 
pelayanan     

16 Persaingan market share     

17 Jumlah dan kualitas pemain 
industri garmen     

 

Strategi WO adalah sebuah pendekatan optimalisasi semua peluang yang ada 

untuk digunakan sebagai penutup dari kelemahan sebuah perusahaan. Peluang yang 

ada harus bersifat dominan sehingga dapat dimanfaatkan untuk menutupi 

kekurangan perusahaan untuk dapat mengambil keuntungan. 

 

Tabel 5.4 Matriks TOWS (WT) 
    Weakness 

    1 Pengetahuan dan pemahaman akan 
customer potensial 

    2 Posisi cashflow perusahaan 
    3 Dana investasi pada pengembangan bisnis 
    4 Produktifitas perusahaan 
    5 Level akurasi pelayanan 

    6 Pengalaman di perusahaan start-up dan atau 
industri TnG 

    7 Kesiapan organisasi dan struktur yang 
memadai 

    8 Kepemilikan kantor cabang 
    9 Kultur perusahaan 

Threats Strategi WT 
1 Kondisi keamanan nasional     
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2 Nilai dari barang pengganti 1 
Melakukan revitalisasi infrastruktur 
perusahaan untuk proses bisnis (W4, W7, 
T2, T4) 

3 Nilai tukar rupiah 2 Mengembangkan usaha pada daerah lain 
(W8, T6) 

4 
Perkembangan teknologi dunia 
pada industri tekstil dan 
garmen 

    

5 Ketergantungan terhadap 
teknologi luar     

6 Kondisi daerah pelayanan     
 

Strategi WT pada dasarnya digunakan dengan cara meminimalisasi efek dari 

ancaman dan kekurangan perusahaan dengan cara mencari celah kesempatan yang 

dapat digunakan perusahaan untuk tetap bertahan. 

 

5.1.2. Five Forces Method 

Five Forces Method dari Porter adalah sebuah penentuan strategi objektif 

untuk perusahaan berdasarkan perspektif ancaman barang pengganti, ancaman 

pemain baru, kekuatan supplier, dan juga kekuatan dari pembeli untuk membuat 

perusahaan tetap eksis dalam persaingan yang kompetitif. 

Dalam proses pembuatannya, Rumah Kapas melakukan rapat yang berisikan 

Board of Director dari Chief Executive Officer, Chief Operational Officer, Chief 

Technology Officer, Chief Marketing Officer, dan Chief Finance Officer pada 

tanggal 5 Juni 2020 (Lampiran 3 : Notulensi Penentuan Five Forces untuk Rumah 

Kapas).  Dalam meeting diskusi tersebut, Board of Director telah menentukan Five 

Forces Rumah Kapas sebagai berikut: 

a. Ancaman Pemain Baru 

1. Skala ekonomis kecil sehingga peluang pemain baru besar untuk masuk 

2. Modal untuk investasi untuk pemain baru tidak besar 

3. Akses untuk distribusi tergolong dikuasai oleh pemain lama 

4. Akses kepada teknologi terbuka lebar 

5. Brand loyalty sulit untuk diciptakan 

6. Peraturan pemerintah melonggarkan pada produksi TnG 

b. Ancaman Barang Pengganti 
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1. Kualitas dari produk pengganti masih jauh dibawah 

2. Keinginan pembeli untuk beralih pada produk pengganti sangat kecil 

3. Harga dan performa produk pengganti lebih murah namun performa 

kecil 

4. Biaya untuk beralih ke produk pengganti tergolong lebih murah 

c. Kekuatan Supplier 

1. Konsentrasi supplier (lebih banyak supply daripada demand) terjadi 

2. Kekuatan brand supplier sangat berpengaruh 

3. Supplier masuk dalam market share (memiliki ritel sendiri) 

4. Kualitas dari produk dan pelayanan 

5. Perpindahan biaya, cepatnya supplier mencari pelanggan baru 

d. Kekuatan Pembeli 

1. Konsentrasi pembeli (lebih banyak demand daripada supply) pada 

produk tertentu 

2. Perpindahan biaya, cepatnya pembeli pindah pada supplier lain 

e. Persaingan diantara Pemain 

1. Banyaknya pemain kecil membuat persaingan semakin ketat 

2. Industri memiliki biaya yang tinggi untuk produksi sehingga 

mendorong kompetitor untuk menghasilkan produk yang lebih murah 

3. TnG adalah industri komoditas sehingga persaingannya semakin kuat 

 

Dari hasil Five Forces tersebut dapat disimpulkan dalam bentuk strategi 

objektif sebagai berikut: 

1. Perbanyak supplier untuk raw material 

Memperbanyak supplier akan membuat Rumah Kapas memiliki 

bargain position lebih baik dalam penawarannya terhadap supply raw 

material melihat banyak supplier mempertimbangkan market share 

yang dimiliki Rumah Kapas. 

2. Membangun kerjasama kolaborasi dengan pemain industri TnG 

Semakin tingginya kompetitif pada pasar maka semakin besar juga 

peluang untuk kolaborasi. Rumah Kapas sendiri berdiri berdasarkan 

pamahaman tersebut sehingga semakin banyak pemain maka akan 
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semakin membantu Rumah Kapas untuk melakukan pekerjaannya pada 

project tertentu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.1 Five Forces Rumah Kapas 

 

 

5.2. Analisis Tahap Pencocokan Strategi Objektif 

Pada analisa tahap ini, seluruh strategi objektif dari masing-masing analisa 

akan di kelompokkan dan dicocokkan berdasarkan implementasi strateginya. 

Berikut strategi objektif yang ada dalam analisa penelitian: 

 

 

 

 

THREAT OF NEW 
ENTRY: 
1. Time and cost of entry 
2. Specialist knowledge 
3. Economies of scales 
4. Cost advantages 
5. Technology protection 
6. Barriers to entry 

THREAT OF 
SUBTITUTION: 
1. Subtitute performance 
2. Cost of change 

COMPETITIVE 
RIVALRY 

SUPPLIER POWER: 
1. Number of supplier 
2. Size of supplier 
3. Uniqueness of services 
4. Ability to subtitute 
5. Cost of changing 

BUYER POWER: 
1. Number of customers 
2. Size of each order 
3. Differences between 
competitors 
4. Price sensitivity 
5. Ability to subtitute 
6. Cost of changing 
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Tabel 5.5 Strategi Objektif 

No Strategi Objektif 

Strategi SO 

1 
Memperluas ekosistem pada daerah baru agar dapat 
menambah volume raw material (S1, S4, O16, O8, O9, O5, 
O17) 

2 
Membangun kerjasama kembali dengan venture capital 
untuk melakukan investasi baru pada sektor pembukaan 
cabang baru (S4, S11, O5, O6, O7) 

Strategi ST 

3 
Memperkuat pemahaman akan regulasi dan peraturan 
pemerintah untuk menjaga stabilisasi keamanan perusahaan 
(S1, T1) 

4 Membangun integrasi ekosistem digital untuk mengurangi 
ketergantungan terhadap teknologi luar negeri (S11, T4, T5) 

Strategi WO 

5 Membuat assessment pada mitra untuk meningkatkan akurasi 
pelayanan (W5, O15, O17, O10) 

6 Membangun kultur perusahaan startup yang kaya akan 
inovasi (W9, W7, O9, O12, O5) 

Strategi WT 

7 Melakukan revitalisasi infrastruktur perusahaan untuk proses 
bisnis (W4, W7, T2, T4) 

8 Mengembangkan usaha pada daerah lain (W8, T6) 
Strategi Five Forces 

9 Perbanyak supplier untuk raw material 

10 Membangun kerjasama kolaborasi dengan pemain industri 
TnG 

 

Dalam hal ini, Matriks TOWS akan dicocokkan dengan Five Forces, akan 

dipilih 2 alternatif strategi objektif yang dapat menyesuaikan dengan objektif 

strategi dan finansial perusahaan 5 tahun kedepan dan juga berdasarkan kekuatan 

kompetitif profil perusahaan. Berdasarkan tabel 4.1 dan tabel 4.2, maka didapatkan 
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2 objektif strategi yang dapat memenuhi kelima target perusahaan untuk 5 tahun 

kedepan sebagai berikut: 

 

Tabel 5.6 Pencocokan Alternatif Objektif Strategi 

No Alternative Strategy Obectives T1 T2 T3 T4 T5 

1 Memperluas ekosistem pada daerah baru agar dapat 
menambah volume raw material dan juga market v v v v v 

2 Membangun integrasi ekosistem digital untuk mengurangi 
ketergantungan terhadap teknologi luar negeri v v v v v 

 

5.3. Analisis Pengambilan Keputusan Strategi Objektif 

Dari penggabungan strategi hasil matriks TOWS dan juga strategi hasil 

analisis Five Forces Driving Competition, didapatkan 2 alternatif strategi bisnis 

yang potensial dilakukan. Dalam hal ini, Rumah Kapas perlu menerapkan 2 (dua) 

alternatif strategi di dalam menjalankan perusahaannya kedepan, yaitu: 

a. Alternatif Strategi 1 

“Memperluas ekosistem pada daerah baru agar dapat menambah volume 

raw material dan juga market.” 

b. Alternatif Strategi 2 

“Membangun integrasi ekosistem digital untuk mengurangi 

ketergantungan terhadap teknologi luar negeri.” 

 

Untuk mentukan strategi mana yang perlu mendapat prioritas bagi Rumah 

Kapas, kedua strategi tersebut dianalisis dengan menggunakan matriks QSPM 

sebagai acuan dalam menentukan dan mengambil keputusan tersebut, berdasarkan 

Total Attractiveness Score (TAS) atau total nilai ketertarikan strateginya (David, 

2017). Nilai ketertarikan (AS) diperoleh dari hasil kuisioner yang diisi oleh CEO 

Rumah Kapas pada tanggal 23 Juli 2020. Berikut adalah hasil perhitungan matriks 

QSPM: 
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Tabel 5.7 QSPM Matrix 
       

No Faktor Kunci Internal Bobot 
Alternatif Strategi 

1 Alternatif Strategi 2 

AS TAS AS TAS 

1 Pengetahuan dan pemahaman akan 
customer potensial 0,071 4 0,29 2 0,14 

2 Volume kain yang masuk ke 
warehouse 0,024 3 0,07 2 0,05 

3 Pengetahuan dan pemahaman akan 
regulasi dan peraturan pemerintah 0,067 2 0,13 2 0,13 

4 Rebranding citra perusahaan 0,005 2 0,01 4 0,02 
5 Kebutuhan modal kerja 0,043 3 0,13 4 0,17 
6 Posisi cashflow perusahaan 0,076 4 0,30 4 0,30 

7 Dana investasi pada pengembangan 
bisnis 0,038 3 0,11 4 0,15 

8 Produktifitas perusahaan 0,090 4 0,36 4 0,36 
9 Level akurasi pelayanan 0,095 3 0,29 4 0,38 

10 Harga kompetitif berdasarkan 
efektifitas produksi 0,033 4 0,13 4 0,13 

11 Kualitas pelayanan 0,062 2 0,12 2 0,12 
12 Kompetensi sumber daya manusia 0,057 2 0,11 3 0,17 

13 Pengalaman di perusahaan start-up 
dan atau industri TnG 0,029 2 0,06 3 0,09 

14 Kesiapan organisasi dan struktur yang 
memadai 0,086 2 0,17 2 0,17 

15 Fasilitas perusahaan 0,010 4 0,04 3 0,03 
16 Kepemilikan kantor cabang 0,014 4 0,06 3 0,04 
17 Pengembangan sumber daya manusia 0,019 3 0,06 4 0,08 
18 Kultur perusahaan 0,048 2 0,10 4 0,19 
19 Hubungan antar karyawan 0,052 3 0,16 3 0,16 
20 Pembangunan ekosistem digital 0,081 4 0,32 4 0,32 
No Faktor Kunci Eksternal Bobot AS TAS AS TAS 

1 Peraturan pemerintah 0,029 2 0,06 2 0,06 
2 Kondisi keamanan nasional 0,004 2 0,01 2 0,01 
3 Penilaian rate pajak 0,025 2 0,05 3 0,08 
4 Regulasi industri 0,058 2 0,12 2 0,12 
5 Pertumbuhan ekonomi 0,062 3 0,18 4 0,25 
6 Nilai dari barang pengganti 0,033 2 0,07 3 0,10 
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7 Nilai tukar rupiah 0,022 2 0,04 3 0,07 

8 Perkembangan SCM pada bahan 
mentah 0,065 4 0,26 3 0,20 

9 Rate suku bunga pinjaman 0,051 2 0,10 2 0,10 

10 Rate suku bunga simpanan pada 
pabrik 0,054 3 0,16 4 0,22 

11 Lokasi bisnis 0,076 4 0,30 2 0,15 
12 UMR pada area bisnis 0,018 2 0,04 3 0,05 
13 Perkembangan UMKM pada daerah 0,080 4 0,32 3 0,24 
14 Pengembangan tren musiman 0,047 3 0,14 4 0,19 

15 Perkembangan teknologi dunia pada 
industri tekstil dan garmen 0,014 2 0,03 4 0,06 

16 Ketergantungan terhadap teknologi 
luar 0,007 3 0,02 4 0,03 

17 Kemajuan teknologi pengolahan 
tekstil 0,043 2 0,09 3 0,13 

18 Peraturan ketenagakerjaan 
menyangkup bisnis 0,072 2 0,14 2 0,14 

19 Peraturan penanganan Force Majeure 0,040 3 0,12 3 0,12 
20 Persaingan pasat terhadap pelayanan 0,036 2 0,07 2 0,07 
21 Persaingan market share 0,083 4 0,33 4 0,33 

22 Jumlah dan kualitas pemain industri 
garmen 0,069 3 0,21 4 0,28 

23 Kondisi daerah pelayanan 0,011 4 0,04 4 0,04 
   STAS 1 5,93 STAS 2 6,24 

 

 

5.4. Analisa Strategi Objektif ke Objectives and Key Results 

Objectives and Key Results adalah metode yang digunakan perusahaan untuk 

mendefinisikan tujuan perusahaan pada tiap tahun hingga kuartal. Pada Rumah 

Kapas telah dilakukan analisa strategi sehingga muncul 5 strategi objektif yang 

akan diterjemahkan dalam bentuk OKR. OKR sendiri pada penelitian ini berfokus 

pada company OKR yang diselesaikan dalam jangka waktu satu tahunan. Pada 

tanggal 24 Juli 2020, Board of Director dalam hal ini melakukan internal meeting 

perusahaan untuk dapat menentukan langkah kuantitatif apa yang bisa dilakukan 

untuk mencapai objectives strategies perusahaan (Lampiran 4 : Notulensi 

Penentuan Key Results untuk Objectives Perusahaan). Penerjemahan Company 

OKR akan dijelaskan dalam tabel berikut: 
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Tabel 5.8 Objectives and Key Results 

No Key Results 
Membangun integrasi ekosistem digital untuk 
mengurangi ketergantungan terhadap teknologi luar 
negeri. 

1 80% proses bisnis dari Rumah Kapas sudah 
terdigitalisasi dalam website dalam setahun 

2 95% bebas bug pada website dalam setahun 

3 Mobile apps sudah masuk pada tahap beta version 
pada akhir tahun 

4 Melakukan riset setiap bulan dan memberikan inovasi 
pada ERP 

5 Kepuasan mitra dalam penggunaan ERP 4,5/5 

6 Terjadi peningkatan market growth sebesar 10% 
dalam setahun 

7 Terjadinya kenaikan sebesar 5% pada market share 
dalam setahun 
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(Halaman ini sengaja dikosongkan)  
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BAB VI 

KESIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN 

 

6.1. Kesimpulan 

Pada pengerjaan penelitian ini, proses awal yang dilakukan adalah 

pengumpulan data dan dilanjutkan dengan pengolahan data. Pada pengolahan data 

telah ditemukan sebanyak 20 faktor kunci internal dan 23 faktor kunci eksternal. 

Tiap faktor kunci akan dilakukan assessment untuk menentukan bobot dan 

dilanjutkan dengan melakukan penilaian kondisi perusahaan jika dibandingkan 

dengan tiap faktor kunci. Dari hal tersebut didapatkan total nilai faktor internal 

adalah sebesar 2,342 yang berarti perusahaan kewalahan untuk mengatasi 

kelemahannya sendiri karena nilai faktor internal dibawah nilai tengah. Sedangkan 

total nilai faktor eksternal sebesar 3,167 yang berarti perusahaan sudah cukup baik 

untuk memanfaatkan peluang yang ada. 

Setelah berhasil mengolah data, maka akan dilanjutkan dengan proses analisa 

data. Penelitian ini telah melaksanakan berbagai macam tahapan analisa baik dari 

tahapan input, tahapan pencocokan hingga tahapan pengambilan keputusan. Pada 

tahapan input data-data dari matriks IFE dan EFE akan diolah menggunakan SWOT 

Analysis. Pada SWOT Analysis, matriks TOWS digunakan untuk dapat membuat 

strategi objektif yang lebih sistematis. Dari proses tersebut maka didapatkan hasil 

strategi objektif sebanyak 2 strategi SO, 2 strategi ST, 2 strategi WO, dan 2 strategi 

WT. Tak lupa juga pada five forces juga telah disimpulkan menjadi 2 strategi 

objektif. 

Pada tahapan pencocokan, disini strategi objektif yang didapatkan dari 

matriks TOWS dan Five Forces akan dipilih 2 alternatif strategi berdasarkan target 

perusahaan atau objektif strategis dan finansial perusahaan. 2 alternatif strategi 

tersebut kemudian ditentukan mana yang akan menjadi prioritas perusahaan 

menggunakan matriks QSPM. Hasil dari matriks QSPM ialah pada alternatif 

strategi 1 mendapatkan nilai STAS sebesar 5,93 sedangkan pada alternatif strategi 

2 mendapatkan nilai STAS sebesar 6,24. Setelah menentukan hasil QSPM, maka 

alternatif strategi dapat diturunkan dan diterjemahkan dalam bentuk OKR. 

Objectives pada OKR dapat menggunakan alternatif strategi yang ada yang 
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kemudian diterjemahkan dalam bentuk kuantitatif pada key results sebagaimana 

hasil dibawah ini: 

Membangun integrasi ekosistem digital untuk mengurangi 

ketergantungan terhadap teknologi luar negeri. 

a. 80% proses bisnis dari Rumah Kapas sudah terdigitalisasi dalam 

website dalam setahun 

b. 95% bebas bug pada website dalam setahun 

c. Mobile apps sudah masuk pada tahap beta version pada akhir tahun 

d. Melakukan riset setiap bulan dan memberikan inovasi pada ERP 

e. Kepuasan mitra dalam penggunaan ERP 4,5/5 

f. Terjadi peningkatan market share sebesar 5% dalam setahun 

g. Terjadinya kenaikan sebesar 10% pada market growth dalam 

setahun 

 

6.2. Implikasi 

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan, maka dapat disimpulkan 

implikasi secara teoritis dan praktis sebagai berikut: 

• Implikasi Teoritis 

a. Penggunaan SWOT Analysis berupa matriks TOWS dan dan juga Five 

Forces yang tepat dapat memberikan hasil strategi objektif. 

b. Strategy Objectives pada model Porter dapat dijadikan acuan 

Objectives pada Company OKR Rumah Kapas. 

• Implikasi Manajerial 

Hasil penelitian ini akan menjadi acuan untuk Rumah Kapas dalam 

menentukan strategi perusahaan kedepan. Penelitian ini juga dapat 

membantu Rumah Kapas untuk membenahi sistem perusahaan baik 

internal maupun eksternal. Analisa yang ada pada penelitian ini juga dapat 

membantu Rumah Kapas dalam membuat Business Continuity Planning 

(BCP) perusahaan melihat kondisi pandemi COVID-19 yang berdampak 

pada segala lini bisnis. OKR bisa dengan mudah untuk dielaborasikan 

pada BCP dikarenakan bentuknya yang fleksibel dan dapat diterjemahkan 

ke dalam bentuk strategi inisiatif sehingga Rumah Kapas yang setiap 
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minggunya menggunakan BCP akan sangat terbantu dengan keberadaan 

OKR baru berdasarkan analisa strategi yang dilakukan. 

Dalam pelaksanaan strategi tersebut, manajemen perusahaan Rumah 

Kapas sendiri harus mempersiapkan SDM baru untuk spesifikasi sebagai 

Project Manager, dan menyiapkan fasilitas/infrastruktur digital, yang 

tentunya membutuhkan pendanaan yang signifikan. Dengan adanya 

Project Manager akan membantu Rumah Kapas dalam pelaksanaan dan 

controlling project digitalisasi. Kemudian melakukan pelatihan BCP agar 

karyawan Rumah Kapas lebih siap untuk bekerja lebih fleksibel melihat 

perubahan kondisi bisnis saat pandemi. Tak lupa juga Rumah Kapas harus 

membuka peluang kepada venture capital untuk melakukan investasi pada 

bisnis digital Rumah Kapas. 

 

6.3. Saran 

Di masa mendatang, ketika Rumah Kapas sudah memiliki skala bisnis yang 

lebih besar dan juga ada lini bisnis yang lain sebagai sebuah korporasi, dapat 

dilakukan penelitian lanjutan dengan menggunakan model David, sehingga 

diperoleh pilihan strategi korporat dan bisnis dengan perspektif manajemen strategi 

yang lebih komprehensif. Pada model David, pada proses input stage masih sama 

dengan penelitian ini, perbedaan terbesar ada pada proses matching stage dimana 

ada matriks IE, matriks TOWS, matriks BCG, matriks SPACE, dan matriks GS. 

Kemudian dari seluruh matriks tersebut akan dilakukan tahapan pengambilan 

keputusan menggunakan matriks QSPM sehingga perspektifnya akan lebih besar. 

Untuk mengembangkan penelitian ini, peneliti selanjutnya bisa menggunakan 

Analytic Hierarchy Process pada penentuan bobot. AHP bisa menjadi dasar yang 

lebih rigid dan solid dalam penentuan bobot karena AHP dapat memberikan 

penilaian pembanding dari tiap faktor. 
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LAMPIRAN 1 

KUISIONER TINGKAT KEPENTINGAN FAKTOR KUNCI  



(Halaman ini sengaja dikosongkan)  



KUISIONER TINGKAT KEPENTINGAN FAKTOR KUNCI 
   

Responden : Asyfi Dwinanda   
Jabatan       : CEO 
Tanggal      : 4 Mei 2020 (TTD) 

   

No Faktor Internal Score (1-10) 
The Market 
1 Pengetahuan dan pemahaman akan customer potensial 8 
2 Volume kain yang masuk ke warehouse 4 

3 Pengetahuan dan pemahaman akan regulasi dan 
peraturan pemerintah 8 

4 Rebranding citra perusahaan 2 
The Money 
1 Kebutuhan modal kerja 6 
2 Posisi cashflow perusahaan 8 
3 Dana investasi pada pengembangan bisnis 4 

The Production 
1 Produktifitas perusahaan 8 
2 Level akurasi pelayanan 10 
3 Harga kompetitif berdasarkan efektifitas produksi 4 
4 Kualitas pelayanan 6 

The People 
1 Kompetensi sumber daya manusia 6 

2 Pengalaman di perusahaan start-up dan atau industri 
TnG 2 

3 Kesiapan organisasi dan struktur yang memadai 8 
4 Fasilitas perusahaan 3 
5 Kepemilikan kantor cabang 4 
6 Pengembangan sumber daya manusia 3 

The Environment 
1 Kultur perusahaan 4 
2 Hubungan antar karyawan 6 
3 Pembangunan ekosistem digital 8 
   

   
   
   
  



No Faktor Eksternal Score (1-10) 
Politics 
1 Peraturan pemerintah 4 
2 Kondisi keamanan nasional 2 
3 Penilaian rate pajak 3 
4 Regulasi industri 6 

Economics 
1 Pertumbuhan ekonomi 8 
2 Nilai dari barang pengganti 2 
3 Nilai tukar rupiah 4 
4 Perkembangan SCM pada bahan mentah 8 
5 Rate suku bunga pinjaman 6 
6 Rate suku bunga simpanan pada pabrik 6 

Socials 
1 Lokasi bisnis 8 
2 UMR pada area bisnis 3 
3 Perkembangan UMKM pada daerah 8 
4 Pengembangan tren musiman 4 

Technological 

1 Perkembangan teknologi dunia pada industri tekstil 
dan garmen 2 

2 Ketergantungan terhadap teknologi luar 2 
3 Kemajuan teknologi pengolahan tekstil 6 

Legal 
1 Peraturan ketenagakerjaan menyangkup bisnis 8 
2 Peraturan penanganan Force Majeure 4 

 Environment  
1 Persaingan pasat terhadap pelayanan 4 
2 Persaingan market share 10 
3 Jumlah dan kualitas pemain industri garmen 8 
4 Kondisi daerah pelayanan 2 
   

   
   
   
   
   

 
 
 
  

 



KUISIONER TINGKAT KEPENTINGAN FAKTOR KUNCI 
   

Responden : Rachmat Widodo 
  

Jabatan       : COO 
Tanggal      : 4 Mei 2020 (TTD) 

   

No Faktor Internal Score (1-10) 
The Market 
1 Pengetahuan dan pemahaman akan customer potensial 8 
2 Volume kain yang masuk ke warehouse 2 

3 Pengetahuan dan pemahaman akan regulasi dan 
peraturan pemerintah 6 

4 Rebranding citra perusahaan 2 
The Money 
1 Kebutuhan modal kerja 4 
2 Posisi cashflow perusahaan 8 
3 Dana investasi pada pengembangan bisnis 4 

The Production 
1 Produktifitas perusahaan 8 
2 Level akurasi pelayanan 8 
3 Harga kompetitif berdasarkan efektifitas produksi 2 
4 Kualitas pelayanan 6 

The People 
1 Kompetensi sumber daya manusia 6 

2 Pengalaman di perusahaan start-up dan atau industri 
TnG 4 

3 Kesiapan organisasi dan struktur yang memadai 8 
4 Fasilitas perusahaan 3 
5 Kepemilikan kantor cabang 2 
6 Pengembangan sumber daya manusia 3 

The Environment 
1 Kultur perusahaan 6 
2 Hubungan antar karyawan 6 
3 Pembangunan ekosistem digital 6 
   

   
   
    

  
  

 



No Faktor Eksternal Score (1-10) 
Politics 
1 Peraturan pemerintah 2 
2 Kondisi keamanan nasional 1 
3 Penilaian rate pajak 3 
4 Regulasi industri 6 

Economics 
1 Pertumbuhan ekonomi 6 
2 Nilai dari barang pengganti 4 
3 Nilai tukar rupiah 2 
4 Perkembangan SCM pada bahan mentah 8 
5 Rate suku bunga pinjaman 6 
6 Rate suku bunga simpanan pada pabrik 6 

Socials 
1 Lokasi bisnis 8 
2 UMR pada area bisnis 3 
3 Perkembangan UMKM pada daerah 8 
4 Pengembangan tren musiman 6 

Technological 

1 Perkembangan teknologi dunia pada industri tekstil 
dan garmen 2 

2 Ketergantungan terhadap teknologi luar 3 
3 Kemajuan teknologi pengolahan tekstil 4 

Legal 
1 Peraturan ketenagakerjaan menyangkup bisnis 6 
2 Peraturan penanganan Force Majeure 4 

 Environment  
1 Persaingan pasat terhadap pelayanan 2 
2 Persaingan market share 8 
3 Jumlah dan kualitas pemain industri garmen 8 
4 Kondisi daerah pelayanan 2 
   

   
   
   
   
    
   

  
  

 



KUISIONER TINGKAT KEPENTINGAN FAKTOR KUNCI 
   

Responden : Muhammad Nauval El Ghiffary   
Jabatan       : CTO 
Tanggal      : 4 Mei 2020 (TTD) 

   

No Faktor Internal Score (1-10) 
The Market 
1 Pengetahuan dan pemahaman akan customer potensial 8 
2 Volume kain yang masuk ke warehouse 2 

3 Pengetahuan dan pemahaman akan regulasi dan 
peraturan pemerintah 6 

4 Rebranding citra perusahaan 3 
The Money 
1 Kebutuhan modal kerja 4 
2 Posisi cashflow perusahaan 10 
3 Dana investasi pada pengembangan bisnis 6 

The Production 
1 Produktifitas perusahaan 10 
2 Level akurasi pelayanan 10 
3 Harga kompetitif berdasarkan efektifitas produksi 4 
4 Kualitas pelayanan 8 

The People 
1 Kompetensi sumber daya manusia 8 

2 Pengalaman di perusahaan start-up dan atau industri 
TnG 4 

3 Kesiapan organisasi dan struktur yang memadai 10 
4 Fasilitas perusahaan 2 
5 Kepemilikan kantor cabang 3 
6 Pengembangan sumber daya manusia 3 

The Environment 
1 Kultur perusahaan 6 
2 Hubungan antar karyawan 6 
3 Pembangunan ekosistem digital 8 
   

   
   
   
  



No Faktor Eksternal Score (1-10) 
Politics 
1 Peraturan pemerintah 2 
2 Kondisi keamanan nasional 2 
3 Penilaian rate pajak 3 
4 Regulasi industri 8 

Economics 
1 Pertumbuhan ekonomi 6 
2 Nilai dari barang pengganti 4 
3 Nilai tukar rupiah 3 
4 Perkembangan SCM pada bahan mentah 8 
5 Rate suku bunga pinjaman 6 
6 Rate suku bunga simpanan pada pabrik 8 

Socials 
1 Lokasi bisnis 10 
2 UMR pada area bisnis 2 
3 Perkembangan UMKM pada daerah 10 
4 Pengembangan tren musiman 6 

Technological 

1 Perkembangan teknologi dunia pada industri tekstil 
dan garmen 3 

2 Ketergantungan terhadap teknologi luar 2 
3 Kemajuan teknologi pengolahan tekstil 4 

Legal 
1 Peraturan ketenagakerjaan menyangkup bisnis 8 
2 Peraturan penanganan Force Majeure 6 

 Environment  
1 Persaingan pasat terhadap pelayanan 4 
2 Persaingan market share 10 
3 Jumlah dan kualitas pemain industri garmen 10 
4 Kondisi daerah pelayanan 3 
   

   
   
   
   
   

 
 
 
  

 



KUISIONER TINGKAT KEPENTINGAN FAKTOR KUNCI 
   

Responden : Albertus Malvin   
Jabatan       : CMO 
Tanggal      : 4 Mei 2020 (TTD) 

   

No Faktor Internal Score (1-10) 
The Market 
1 Pengetahuan dan pemahaman akan customer potensial 6 
2 Volume kain yang masuk ke warehouse 4 

3 Pengetahuan dan pemahaman akan regulasi dan 
peraturan pemerintah 8 

4 Rebranding citra perusahaan 3 
The Money 
1 Kebutuhan modal kerja 4 
2 Posisi cashflow perusahaan 6 
3 Dana investasi pada pengembangan bisnis 4 

The Production 
1 Produktifitas perusahaan 10 
2 Level akurasi pelayanan 10 
3 Harga kompetitif berdasarkan efektifitas produksi 6 
4 Kualitas pelayanan 6 

The People 
1 Kompetensi sumber daya manusia 6 

2 Pengalaman di perusahaan start-up dan atau industri 
TnG 4 

3 Kesiapan organisasi dan struktur yang memadai 10 
4 Fasilitas perusahaan 2 
5 Kepemilikan kantor cabang 2 
6 Pengembangan sumber daya manusia 3 

The Environment 
1 Kultur perusahaan 4 
2 Hubungan antar karyawan 6 
3 Pembangunan ekosistem digital 10 
   

   
   
   
 



No Faktor Eksternal Score (1-10) 
Politics 
1 Peraturan pemerintah 4 
2 Kondisi keamanan nasional 2 
3 Penilaian rate pajak 3 
4 Regulasi industri 6 

Economics 
1 Pertumbuhan ekonomi 8 
2 Nilai dari barang pengganti 4 
3 Nilai tukar rupiah 2 
4 Perkembangan SCM pada bahan mentah 6 
5 Rate suku bunga pinjaman 6 
6 Rate suku bunga simpanan pada pabrik 6 

Socials 
1 Lokasi bisnis 10 
2 UMR pada area bisnis 2 
3 Perkembangan UMKM pada daerah 10 
4 Pengembangan tren musiman 4 

Technological 

1 Perkembangan teknologi dunia pada industri tekstil 
dan garmen 3 

2 Ketergantungan terhadap teknologi luar 1 
3 Kemajuan teknologi pengolahan tekstil 4 

Legal 
1 Peraturan ketenagakerjaan menyangkup bisnis 10 
2 Peraturan penanganan Force Majeure 4 

 Environment  
1 Persaingan pasat terhadap pelayanan 6 
2 Persaingan market share 10 
3 Jumlah dan kualitas pemain industri garmen 6 
4 Kondisi daerah pelayanan 2 
   

   
   
   
   
   

  
  

 

KUISIONER TINGKAT KEPENTINGAN FAKTOR KUNCI 



   

Responden : Tegar Anggarida   
Jabatan       : CFO 
Tanggal      : 4 Mei 2020 (TTD) 

   

No Faktor Internal Score (1-10) 
The Market 
1 Pengetahuan dan pemahaman akan customer potensial 6 
2 Volume kain yang masuk ke warehouse 4 

3 Pengetahuan dan pemahaman akan regulasi dan 
peraturan pemerintah 6 

4 Rebranding citra perusahaan 2 
The Money 
1 Kebutuhan modal kerja 6 
2 Posisi cashflow perusahaan 6 
3 Dana investasi pada pengembangan bisnis 4 

The Production 
1 Produktifitas perusahaan 8 
2 Level akurasi pelayanan 8 
3 Harga kompetitif berdasarkan efektifitas produksi 4 
4 Kualitas pelayanan 6 

The People 
1 Kompetensi sumber daya manusia 4 

2 Pengalaman di perusahaan start-up dan atau industri 
TnG 4 

3 Kesiapan organisasi dan struktur yang memadai 6 
4 Fasilitas perusahaan 3 
5 Kepemilikan kantor cabang 3 
6 Pengembangan sumber daya manusia 3 

The Environment 
1 Kultur perusahaan 6 
2 Hubungan antar karyawan 4 
3 Pembangunan ekosistem digital 8 
   

   
   
   
  

  



No Faktor Eksternal Score (1-10) 
Politics 
1 Peraturan pemerintah 4 
2 Kondisi keamanan nasional 2 
3 Penilaian rate pajak 3 
4 Regulasi industri 6 

Economics 
1 Pertumbuhan ekonomi 6 
2 Nilai dari barang pengganti 4 
3 Nilai tukar rupiah 3 
4 Perkembangan SCM pada bahan mentah 6 
5 Rate suku bunga pinjaman 4 
6 Rate suku bunga simpanan pada pabrik 4 

Socials 
1 Lokasi bisnis 6 
2 UMR pada area bisnis 3 
3 Perkembangan UMKM pada daerah 8 
4 Pengembangan tren musiman 6 

Technological 

1 Perkembangan teknologi dunia pada industri tekstil 
dan garmen 2 

2 Ketergantungan terhadap teknologi luar 2 
3 Kemajuan teknologi pengolahan tekstil 6 

Legal 
1 Peraturan ketenagakerjaan menyangkup bisnis 8 
2 Peraturan penanganan Force Majeure 4 

 Environment  
1 Persaingan pasat terhadap pelayanan 4 
2 Persaingan market share 8 
3 Jumlah dan kualitas pemain industri garmen 6 
4 Kondisi daerah pelayanan 2 

  



LAMPIRAN 2 

KUISIONER ASSESSMENT FAKTOR LINGKUNGAN PERUSAHAAN  



(Halaman ini sengaja dikosongkan) 

  



KUISIONER ASSESSMENT FAKTOR LINGKUNGAN PERUSAHAAN  
   

   
Responden : Asyfi Dwinanda   
Jabatan       : CEO 
Tanggal      : 4 Mei 2020 (TTD) 

      
No Faktor Internal 1 2 3 4 

The Market 
1 Pengetahuan dan pemahaman akan customer potensial   v     
2 Volume kain yang masuk ke warehouse     v   

3 Pengetahuan dan pemahaman akan regulasi dan peraturan 
pemerintah   

    v 
4 Rebranding citra perusahaan     v   

The Money 
1 Kebutuhan modal kerja     v   
2 Posisi cashflow perusahaan v       
3 Dana investasi pada pengembangan bisnis   v     

The Production 
1 Produktifitas perusahaan   v     
2 Level akurasi pelayanan   v     
3 Harga kompetitif berdasarkan efektifitas produksi       v 
4 Kualitas pelayanan     v   

The People 
1 Kompetensi sumber daya manusia     v   

2 Pengalaman di perusahaan start-up dan atau industri TnG v 
      

3 Kesiapan organisasi dan struktur yang memadai v       
4 Fasilitas perusahaan       v 
5 Kepemilikan kantor cabang v       
6 Pengembangan sumber daya manusia     v   

The Environment 
1 Kultur perusahaan   v     
2 Hubungan antar karyawan     v   
3 Pembangunan ekosistem digital     v   
   

   
   

   
   

   
   

   
  

   



No Faktor Eksternal 1 2 3 4 
Politics 

1 Peraturan pemerintah     v   
2 Kondisi keamanan nasional   v     
3 Penilaian rate pajak     v   
4 Regulasi industri       v 

Economics 
1 Pertumbuhan ekonomi       v 
2 Nilai dari barang pengganti   v     
3 Nilai tukar rupiah   v     
4 Perkembangan SCM pada bahan mentah     v   
5 Rate suku bunga pinjaman     v   
6 Rate suku bunga simpanan pada pabrik     v   

Socials 
1 Lokasi bisnis       v 
2 UMR pada area bisnis   v     
3 Perkembangan UMKM pada daerah       v 
4 Pengembangan tren musiman       v 

Technological 

1 Perkembangan teknologi dunia pada industri tekstil dan 
garmen   

v     
2 Ketergantungan terhadap teknologi luar   v     
3 Kemajuan teknologi pengolahan tekstil     v   

Legal 
1 Peraturan ketenagakerjaan menyangkup bisnis     v   
2 Peraturan penanganan Force Majeure       v 

 Environment  
1 Persaingan pasat terhadap pelayanan     v   
2 Persaingan market share       v 
3 Jumlah dan kualitas pemain industri garmen     v   
4 Kondisi daerah pelayanan   v     
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
  



KUISIONER ASSESSMENT FAKTOR LINGKUNGAN PERUSAHAAN  
   

   
Responden : Rachmat Widodo   
Jabatan       : COO 
Tanggal      : 4 Mei 2020 (TTD) 

      
No Faktor Internal 1 2 3 4 

The Market 
1 Pengetahuan dan pemahaman akan customer potensial     v   
2 Volume kain yang masuk ke warehouse     v   

3 Pengetahuan dan pemahaman akan regulasi dan peraturan 
pemerintah   

    v 
4 Rebranding citra perusahaan     v   

The Money 
1 Kebutuhan modal kerja   v     
2 Posisi cashflow perusahaan   v     
3 Dana investasi pada pengembangan bisnis   v     

The Production 
1 Produktifitas perusahaan   v     
2 Level akurasi pelayanan v       
3 Harga kompetitif berdasarkan efektifitas produksi     v   
4 Kualitas pelayanan     v   

The People 
1 Kompetensi sumber daya manusia     v   

2 Pengalaman di perusahaan start-up dan atau industri TnG   
v     

3 Kesiapan organisasi dan struktur yang memadai   v     
4 Fasilitas perusahaan     v   
5 Kepemilikan kantor cabang   v     
6 Pengembangan sumber daya manusia     v   

The Environment 
1 Kultur perusahaan   v     
2 Hubungan antar karyawan     v   
3 Pembangunan ekosistem digital   v     
   

   
   

   
   

   
 

   
  

   



No Faktor Eksternal 1 2 3 4 
Politics 

1 Peraturan pemerintah       v 
2 Kondisi keamanan nasional   v     
3 Penilaian rate pajak     v   
4 Regulasi industri     v   

Economics 
1 Pertumbuhan ekonomi     v   
2 Nilai dari barang pengganti   v     
3 Nilai tukar rupiah v       
4 Perkembangan SCM pada bahan mentah     v   
5 Rate suku bunga pinjaman       v 
6 Rate suku bunga simpanan pada pabrik       v 

Socials 
1 Lokasi bisnis       v 
2 UMR pada area bisnis     v   
3 Perkembangan UMKM pada daerah       v 
4 Pengembangan tren musiman       v 

Technological 

1 Perkembangan teknologi dunia pada industri tekstil dan 
garmen v 

      
2 Ketergantungan terhadap teknologi luar   v     
3 Kemajuan teknologi pengolahan tekstil       v 

Legal 
1 Peraturan ketenagakerjaan menyangkup bisnis   v     
2 Peraturan penanganan Force Majeure     v   

 Environment  
1 Persaingan pasat terhadap pelayanan       v 
2 Persaingan market share       v 
3 Jumlah dan kualitas pemain industri garmen     v   
4 Kondisi daerah pelayanan   v     
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
 
 
  

 
  

 

   



KUISIONER ASSESSMENT FAKTOR LINGKUNGAN PERUSAHAAN  
   

   
Responden : Muhammad Nauval El Ghiffary   
Jabatan       : CTO 
Tanggal      : 4 Mei 2020 (TTD) 

      
No Faktor Internal 1 2 3 4 

The Market 
1 Pengetahuan dan pemahaman akan customer potensial   v     
2 Volume kain yang masuk ke warehouse     v   

3 Pengetahuan dan pemahaman akan regulasi dan peraturan 
pemerintah   

  v   
4 Rebranding citra perusahaan       v 

The Money 
1 Kebutuhan modal kerja   v     
2 Posisi cashflow perusahaan   v     
3 Dana investasi pada pengembangan bisnis v       

The Production 
1 Produktifitas perusahaan v       
2 Level akurasi pelayanan   v     
3 Harga kompetitif berdasarkan efektifitas produksi     v   
4 Kualitas pelayanan       v 

The People 
1 Kompetensi sumber daya manusia     v   

2 Pengalaman di perusahaan start-up dan atau industri TnG v 
      

3 Kesiapan organisasi dan struktur yang memadai   v     
4 Fasilitas perusahaan     v   
5 Kepemilikan kantor cabang   v     
6 Pengembangan sumber daya manusia   v     

The Environment 
1 Kultur perusahaan   v     
2 Hubungan antar karyawan   v     
3 Pembangunan ekosistem digital       v 
   

   
   

   
   

   
   

   
   



  
No Faktor Eksternal 1 2 3 4 

Politics 
1 Peraturan pemerintah     v   
2 Kondisi keamanan nasional   v     
3 Penilaian rate pajak     v   
4 Regulasi industri       v 

Economics 
1 Pertumbuhan ekonomi     v   
2 Nilai dari barang pengganti v       
3 Nilai tukar rupiah   v     
4 Perkembangan SCM pada bahan mentah       v 
5 Rate suku bunga pinjaman     v   
6 Rate suku bunga simpanan pada pabrik       v 

Socials 
1 Lokasi bisnis     v   
2 UMR pada area bisnis     v   
3 Perkembangan UMKM pada daerah     v   
4 Pengembangan tren musiman     v   

Technological 

1 Perkembangan teknologi dunia pada industri tekstil dan 
garmen   

v     
2 Ketergantungan terhadap teknologi luar   v     
3 Kemajuan teknologi pengolahan tekstil     v   

Legal 
1 Peraturan ketenagakerjaan menyangkup bisnis     v   
2 Peraturan penanganan Force Majeure     v   

 Environment  
1 Persaingan pasat terhadap pelayanan     v   
2 Persaingan market share       v 
3 Jumlah dan kualitas pemain industri garmen   v     
4 Kondisi daerah pelayanan     v   
      

      
      
      
      
      
 



KUISIONER ASSESSMENT FAKTOR LINGKUNGAN PERUSAHAAN  
   

   
Responden : Albertus Malvin   
Jabatan       : CMO 
Tanggal      : 4 Mei 2020 (TTD) 

      
No Faktor Internal 1 2 3 4 

The Market 
1 Pengetahuan dan pemahaman akan customer potensial     v   
2 Volume kain yang masuk ke warehouse       v 

3 Pengetahuan dan pemahaman akan regulasi dan peraturan 
pemerintah   

  v   
4 Rebranding citra perusahaan       v 

The Money 
1 Kebutuhan modal kerja     v   
2 Posisi cashflow perusahaan v       
3 Dana investasi pada pengembangan bisnis   v     

The Production 
1 Produktifitas perusahaan v       
2 Level akurasi pelayanan   v     
3 Harga kompetitif berdasarkan efektifitas produksi       v 
4 Kualitas pelayanan       v 

The People 
1 Kompetensi sumber daya manusia       v 

2 Pengalaman di perusahaan start-up dan atau industri TnG   
v     

3 Kesiapan organisasi dan struktur yang memadai v       
4 Fasilitas perusahaan       v 
5 Kepemilikan kantor cabang v       
6 Pengembangan sumber daya manusia   v     

The Environment 
1 Kultur perusahaan v       
2 Hubungan antar karyawan     v   
3 Pembangunan ekosistem digital     v   
   

   
   

   
   

   
   

   
 

   



No Faktor Eksternal 1 2 3 4 
Politics 

1 Peraturan pemerintah     v   
2 Kondisi keamanan nasional   v     
3 Penilaian rate pajak   v     
4 Regulasi industri       v 

Economics 
1 Pertumbuhan ekonomi       v 
2 Nilai dari barang pengganti   v     
3 Nilai tukar rupiah   v     
4 Perkembangan SCM pada bahan mentah     v   
5 Rate suku bunga pinjaman     v   
6 Rate suku bunga simpanan pada pabrik       v 

Socials 
1 Lokasi bisnis       v 
2 UMR pada area bisnis     v   
3 Perkembangan UMKM pada daerah       v 
4 Pengembangan tren musiman     v   

Technological 

1 Perkembangan teknologi dunia pada industri tekstil dan 
garmen   

v     
2 Ketergantungan terhadap teknologi luar v       
3 Kemajuan teknologi pengolahan tekstil     v   

Legal 
1 Peraturan ketenagakerjaan menyangkup bisnis     v   
2 Peraturan penanganan Force Majeure     v   

 Environment  
1 Persaingan pasat terhadap pelayanan     v   
2 Persaingan market share     v   
3 Jumlah dan kualitas pemain industri garmen   v     
4 Kondisi daerah pelayanan   v     
      

      
      
      
      
      

 
 



KUISIONER ASSESSMENT FAKTOR LINGKUNGAN PERUSAHAAN  
   

   
Responden : Tegar Anggarida   
Jabatan       : CFO 
Tanggal      : 4 Mei 2020 (TTD) 

      
No Faktor Internal 1 2 3 4 

The Market 
1 Pengetahuan dan pemahaman akan customer potensial   v     
2 Volume kain yang masuk ke warehouse       v 

3 Pengetahuan dan pemahaman akan regulasi dan peraturan 
pemerintah   

  v   
4 Rebranding citra perusahaan       v 

The Money 
1 Kebutuhan modal kerja     v   
2 Posisi cashflow perusahaan v       
3 Dana investasi pada pengembangan bisnis     v   

The Production 
1 Produktifitas perusahaan v       
2 Level akurasi pelayanan   v     
3 Harga kompetitif berdasarkan efektifitas produksi       v 
4 Kualitas pelayanan     v   

The People 
1 Kompetensi sumber daya manusia     v   

2 Pengalaman di perusahaan start-up dan atau industri TnG v 
      

3 Kesiapan organisasi dan struktur yang memadai   v     
4 Fasilitas perusahaan       v 
5 Kepemilikan kantor cabang v       
6 Pengembangan sumber daya manusia     v   

The Environment 
1 Kultur perusahaan   v     
2 Hubungan antar karyawan     v   
3 Pembangunan ekosistem digital   v     
   

   
   

   
 
  

  
   

   
   

No Faktor Eksternal 1 2 3 4 



Politics 
1 Peraturan pemerintah     v   
2 Kondisi keamanan nasional   v     
3 Penilaian rate pajak   v     
4 Regulasi industri     v   

Economics 
1 Pertumbuhan ekonomi       v 
2 Nilai dari barang pengganti   v     
3 Nilai tukar rupiah v       
4 Perkembangan SCM pada bahan mentah     v   
5 Rate suku bunga pinjaman       v 
6 Rate suku bunga simpanan pada pabrik     v   

Socials 
1 Lokasi bisnis       v 
2 UMR pada area bisnis   v     
3 Perkembangan UMKM pada daerah     v   
4 Pengembangan tren musiman     v   

Technological 

1 Perkembangan teknologi dunia pada industri tekstil dan 
garmen v 

      
2 Ketergantungan terhadap teknologi luar v       
3 Kemajuan teknologi pengolahan tekstil     v   

Legal 
1 Peraturan ketenagakerjaan menyangkup bisnis   v     
2 Peraturan penanganan Force Majeure       v 

 Environment  
1 Persaingan pasat terhadap pelayanan     v   
2 Persaingan market share     v   
3 Jumlah dan kualitas pemain industri garmen     v   
4 Kondisi daerah pelayanan   v     

  



LAMPIRAN 3 

NOTULENSI PENENTUAN PORTER’S FIVE FORCES RUMAH KAPAS  



(Halaman ini sengaja dikosongkan)  



NOTULENSI MEETING WEBINAR 
     

Agenda     : Penentuan Porter's Five Forces Rumah Kapas  

Tanggal     : 5 Juni 2020    
     
     

No Nama Peserta Jabatan TTD 
1 Asyfi Dwinanda CEO 1….   
2 Rachmat Widodo COO   2…. 
3 Muhammad Nauval El Ghiffary CTO 3….   
4 Albertus Malvin CMO   4…. 
5 Tegar Anggarida CFO 5….   

     
     

Moderator Notulen 
     

   
 

 
     

Bassam Muhammad Drehem Frisky Diyar 
  



Meeting dimulai dengan pembacaan doa menurut kepercayaan masing-

masing. 

Moderator menjelaskan tentang pentingnya perusahaan memahami dan 

mengetahui Five Forces dari perusahaan dan juga industri TnG. Five Forces sendiri 

digunakan oleh perusahaan sebagai dasar analisa lingkungan bisnis perusahaan 

melihat dari bagaimana pengaruh barang pengganti, pengaruh pemain baru dalam 

bisnis, pengaruh supplier, pengaruh buyer, dan juga pengaruh persaingan antar 

pemain. Dari kelima hal tersebut, diharapkan kehadiran Board of Director dapat 

memberikan insight terhadap perusahaan dari kelima dorongan tersebut dan 

mengerucut hingga menentukan apa saja kondisi eksisting five forces dari Rumah 

Kapas. 

CEO memberikan sudut pandang bahwa pentingya five forces ini jika dari 

sudut pandang persaingan antar pemain bisnis dirasa sebenarnya malah akan 

menjadi opportunities untuk perusahaan dikarenakan Rumah Kapas sendiri hidup 

dari bisnis kolaborasi. Semakin kuatnya persaingan maka akan semakin ketat juga 

services yang diberikan antar tiap pemain. Dari hal tersebut, moderator 

menyimpulkan bahwa persaingan diantara pemain pada point dengan semakin 

banyaknya pemain baru maka bisnis akan semakin ketat. COO juga menambahkan, 

dengan adanya industrial cost yang tinggi membuat banyak sekali kompetitor yang 

berusaha menekan biaya produksinya agar dapat memberikan produk yang lebih 

murah menilik TnG sendiri adalah industri komoditas. 

CTO menjelaskan bahwa pada force ancaman pemain baru, skala ekonomi 

bisnis TnG memang dibilang kecil sehingga banyak sekali bermunculan pemain 

baru, akan tetapi permasalahan pada pemain baru ini tidak memiliki modal untuk 

investasi yang besar. Permasalahan terbesar sebagai pemain baru adalah akses 

terhadap distribusi produk yang ditutup. Akan tetapi sebenarnya jika pemain baru 

mampu untuk memanfaatkan teknologi yang ada seharusnya peluang berbisnis 

akan terbuka lebar. Bisnis garment memiliki tekanan pada brand loyalty yang 

sangat kecil. 

COO melihat bahwa seberapa besar pengaruh supplier terhadap industri TnG. 

Pada dasarnya supply lebih tinggi daripada demand dikondisi COVID-19 ini 

lumayan besar gapnya, Akan tetapi pemain-pemain besar yang sudah memiliki 



nama juga tetap eksis, ditambah banyak sekali pemain hilir mendadak langsung 

menembak end user sehingga mereka juga ingin menguasai market share. Untuk 

barang pengganti dirasa tidak terlalu berpengaruh karena industri ini adalah industri 

komoditas karena itu produk pengganti dirasa jauh sekali kualitasnya. Keinginan 

pembeli untuk pindah ke barang pengganti tentunya juga kecil sehingga harga dan 

product performing dari barang pengganti tergolong kecil. 

CMO menilai pembeli di masa pandemi ini menjadi semakin kecil. Hal ini 

terjadi karena terjadi perubahan behavior dari budaya spending menjadi budaya 

saving. Hal ini menyebabkan rendahnya demand dan banyaknya supply. Dan hal 

ini menyebabkan customer semakin pilih-pilih dalam menentukan produk yang 

akan mereka gunakan. 

Moderator menyimpulkan bahwa sebenarnya Rumah Kapas dari penjelasan 

dan brainstorming mengenai kondisi eksisting pada Five Forcesnya dapat 

diselesaikan dengan cara Rumah Kapas harus bisa membangun networking dengan 

menambah mitra agar dapat masuk pada pasar baru dan terus berkolaborasi. Rumah 

Kapas juga perlu memberikan diferensiasi produk dan pelayanan. Dengan 

memperluas supplier akan menambah juga akses Rumah Kapas terhadap raw 

material.  



(Halaman ini sengaja dikosongkan)  



LAMPIRAN 4 

NOTULENSI PENENTUAN KEY RESULTS UNTUK OBJECTIVES 

PERUSAHAAN  



(Halaman ini sengaja dikosongkan)  



NOTULENSI MEETING WEBINAR 
     

Agenda     : Penentuan Key Results untuk Objectives Perusahaan  

Tanggal     : 19 Juni 2020    
     
     

No Nama Peserta Jabatan TTD 
1 Asyfi Dwinanda CEO 1….   
2 Rachmat Widodo COO   2…. 
3 Muhammad Nauval El Ghiffary CTO 3….   
4 Albertus Malvin CMO   4…. 
5 Tegar Anggarida CFO 5….   

     
     

Moderator Notulen 
     

     
 

 

   

Bassam Muhammad Drehem Frisky Diyar 
  



Meeting dimulai dengan pembacaan doa menurut kepercayaan masing-

masing. 

Moderator menjelaskan tentang OKR. OKR sendiri adalah model pencapaian 

target yang mulai digunakan oleh berbagai macam startup besar yang dimulai dari 

IBM. Pada case Rumah Kapas, OKR digunakan untuk menentukan arah perusahaan 

selama setahun kedepan (berfokus pada company OKR karena bisa dirubah 

mengikuti alur Ultimate OKR) Dari hal tersebut, moderator juga menjelaskan 

objectives apa saja yang akan dicapai oleh perusahaan untuk setahun kedepan. 

Harapannya dari setiap objectives dapat diterjemahkan langkah taktisnya atau 

teknisnya yang terukur dalam bentuk key results. 

Moderator melemparkan kepada peserta meeting untuk pemberian key results 

pada Objectives pertama yaitu Rumah Kapas masuk pasar pada daerah baru dan 

memperkuat digitalisasi market. CFO merasa untuk mecapai objectives tersebut 

Rumah Kapas tidak bisa untuk menggelontorkan invetasi apalagi untuk pembukaan 

kantor cabang. Dari CMO merasa hal itu possible dilakukan dengan membangun 

kerjasama dengan para mitra yang sudah dapat dipercaya di daerah tersebut sebagai 

ambassador Rumah Kapas pada daerah tersebut. CEO merasa apa yang dijelaskan 

CMO masuk akal sehingga Rumah Kapas bisa untuk membangun pasar baru di luar 

dengan kerjasama partnership. CEO merasa Rumah Kapas harus bisa memiliki 

paling tidak 20 partner tiap provinsi yang dapat menjadi representative Rumah 

Kapas diluar. Dari hal tersebut CMO juga memberikan challenge kepada CTO 

untuk dapat memberikan services and tracking online hingga daerah-daerah baru. 

CEOpun juga memberikan challenge terhadap CMO untuk dapat meningkatkan 

market growth. 

CEO juga memberikan masukan untuk objectives selanjutnya yaitu Rumah 

Kapas melakukan kolaborasi dengan pemain-pemain baru agar dapat meningkatkan 

market share dengan cara memberikan key results berupa penambahan mitra 

Rumah Kapas sebanyak 200 mitra dapat setahun. CEO juga memberikan tantangan 

berupa menaikkan 5 persen 

COO juga memberikan masukan terhadap digitalisasi pada setiap proses 

bisnis Rumah Kapas yang diarahkan pada CTO. Masukannya berupa pembuatan 

mobile apss sehingga pekerjaan bisa menjadi satu arah. Oleh sebab itu COO 



memberikan amanah untuk mengerjakan website yang sudah menampung 80% dari 

proses bisnis sudah terdigitalisasi dan juga yang lebih lean dan bebas dari bug 

sebesar 95%. 

COO mempertanyakan progress ERP yang seharusnya sudah launching dari 

awal maret. CTO sudah mulai membuat rancangannya akan tetapi untuk beta tester 

masih sulit dicoba karena perlu untuk terus melakukan riset. CEO mencoba 

memberikan masukan terhadap CTO nantinya untuk memberikan pelayanan yang 

baik diharapkan ada penilaian tingkat kepuasan mitra dengan nilai minimum 4,5/5. 

Pada pembahasan revitalisasi fasilitas perusahaan yang lebih lean dengan 

memanfaatkan vendor raw material menurut CEO bisa diterjemahkan langsung 

oleh COO. COO ingin menerapkan supply chain management pada Rumah Kapas 

Warehouse agar dapat memberikan efisiensi pada stock management sebesar 40%. 

Sedangkan untuk menurunkan dan memangkas beban operasional, Rumah Kapas 

butuh untuk menambah vendor raw material pada level domestik sebanyak 5 agar 

dapat harga pembanding dan tidak menjadi ketergantungan dengan satu vendor dan 

juga memiliki 2 vendor internasional untuk dapat ambil momen pada free trade 

condition. 


