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Sambutan 
Drs. H. Amril., ME. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi 

 
Perkembangan industri ritel modern yang sangat pesat hingga ke daerah 

kabupaten dan kota di Indonesia, telah mengubah dan menggeser pola prilaku 

belanja konsumen yang dari belanja ke warung untuk kebutuhan harian, sekarang 

konsumen dapat dengan mudah memperoleh kebutuhan hariannya di ritel modern 

yang berformat minimarket. Kehadiran ritel modern format minimarket dengan 

merek-merek nasional terbesar antara lain Alfamart dan Indomaret di komplek 

perumahan, perkantoran dan bisnis area lainnya baik di kota dan kabupaten, 

khususnya di provinsi Jambi, telah banyak juga menimbulkan hal yang positif maupun 

negatif. Hal positif, kehadiran ritel modern format minimarket, akan memberikan 

peningkatan kontribusi pendapatan asli daerah lewat pajak dan retribusinya serta 

membuka lapangan kerja bagi para lulusan sekolah menengah atas, diploma tiga 

hingga sarjana. Sedangkan dari sisi negatif, kehadiran ritel modern format minimarket 

telah membuat persaingan ritel modern format minimarket yang bermerek nasional 

dengan merek lokal semakin ketat, bahkan banyak minimarket merek lokal yang tidak 

sanggup bersaing akhirnya menutup usahanya, karena sepinya konsumen dan 

turunnya omset mereka.  

Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi, saya 

mengucapkan selamat atas kehadiran buku dari perspektif keksisan bisnis ritel 

minimarket sebagai suatu strategi dalam melejitkan daya saing minimarket modern. 

Kami mengapresiasi penulis yang telah memberikan pengetahuan bagi pembaca 

untuk mengenal lebih jauh bagaimana strategi meningkatkan daya saing minimarket 

modern, sehinga minimarket yang dikelola olah lokal dapat memahami apa 

sebenarnya yang telah dijalankan oleh peritel modern dengan format minimarket.  



xi 

Penulis menggali dengan kaidah-kaidah keilmuan yang digelutinya dan 

metode riset yang diaplikasikan dengan baik. Kami juga mendorong kepada peminat 

bisnis ritel modern, mahasiswa S1, S2, dan S3 dapat menelaah buku yang ditulis oleh 

staf pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Penulis telah 

menyelesaikan program doktor ilmu manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Universitas Padjadjaran Bandung dalam waktu dua tahun sembilan bulan dengan hasil 

Cumlaude. Kami mengucapkan selamat dan sukses semoga kehadiran buku penulis 

saudara Dr. Drs. Syahmardi yacob, MBA dapat bermanfaat bagi peminat bisnis ritel 

khususnya minimarket, para mahasiswa S1, S2 dan S3 di lingkungan Fakultas Ekonomi 

dan Bisnis baik Universitas Negeri maupun Universitas Swasta di Indonesia. Demikian 

disampaikan, segenap sivitas akademika Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas 

Jambi, mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada penulis dan selamat 

membaca. 

Januari 2017 
 
 

Dr. Edward, SE, MM, Ketua Program Studi Magister Manajemen, Universitas 
Jambi 
 

Bisnis ritel modern merupakan suatu sektor pertumbuhan ekonomi yang 

bersinggungan dengan kehidupan orang banyak, diawali dari konsumen sebagai 

pengguna akhir, pekerja dan pengusaha.Kecendrungan modernisasi yang terjadi 

setiap aspek kehidupan, menempatkan bisnis ritel modern pada posisi untuk 

menfasilitasi kegiatan ekonomi masyarakat individual, unit keluarga, hingga 

perekonomian nasional dan global.Berkaitan dengan ini, penulis telah mencoba 

menggali sisi keberadaan bisnis ritel dengan mengungkap strategi melejitkan daya 

saing minimarket modern. Kehadiran buku ini akan memberi warna dalam 

pengetahuan kita akan menariknya bisnis ritel modern khususnya format minimarket. 

Penulis mencoba mengungkapkan daya tarik industri ritel, keunikan kapabilitas 

sumberdaya berpengaruh terhadap strategi bersaing dan strategi kemitraan dengan 

implikasinya terhadap kinerja bisnis minimarket. 



xii 

Ada dua wilayah yang menjadi lokasi pengamatan dan penelitian penulis, 

yakni Jakarta dan Jawa Barat, karena pertimbangan kepadatan jumlah populasi yang 

besar untuk dua daerah.Penulis mencoba menguji hubungan antar variabel dimana 

penulis menemukan bahwa strategi kemitraan merupakan suatu hal yang sangat 

diperhatikan dan terus dikembangkan oleh manajemen minimarket karena dianggap 

mendukung secara kuat untuk meningkatkan kinerja bisnis minimarket.Saya selaku 

ketua program studi magister manajemen Universitas Jambi, menyambut baik 

kehadiran buku yang ditulis oleh saudara Dr. Drs. Syahmardi Yacob, MBA yang juga 

salah satu staf pengajar di prodi MM Unja. Penulis sangat kreatif dalam 

mengembangkan ide-ide dalam bidang ilmu yang digelutinya dan konsisten dalam 

memilih bidang ilmu yang dikembangkannya.Saya mengucapkan terima kasih dan 

memberi apresiasi yang tinggi terhadap karya yang baru dipublikasikan dan berharap 

akan terus berkarya untuk topik-topik menarik di bisnis ritel modern khususnya 

minimarket modern. Saya juga mendorong khususnya mahasiswa program MM Unja 

dapat membaca buku ini dengan baik dan dapat didiskusikan secara ilmiah sehingga 

akan menambah wawasan dan pemahaman mahasiswa dan kita terhadap bisnis ritel 

modern. Demikian disampaikan kami ucapkan terima kasih dan jangan pernah 

berhenti untuk melahirkan karya-karya berikutnya.Selamat dan sukses buat penulis 

yang kami banggakan. 

Akhir Desember 2016 

Dr. Khusnul Khotimah, Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas YAPIS 

Papua 

Assalaamu’alaikum Warahmatullaahi Wabarakatuh. 

Secara general salah satu  tujuan suatu perusahaan adalah mendapatkan 

keuntungan dari kegiatan yang telah dikeluarkan. Para Marketer mulai melakukan 

berbagai strategi dalam mencapai tujuan yang dimaksud.Berpikir dan bertidak 
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Strategi berarti melakukan kegiatan manajemen yang berkesinambungan dan 

berlangsung secara terus menerus disesuaikan dengan kondisi internal dan eksternal. 

Buku ini sangat aplikatif bagi perusahaan yang bergerak di Bisnis Ritel, yang 

lebih spesifik lagi ditekankan pada bagaimana melakukan startegi melejitkan daya 

saing minimarket modern. Disajikan dengan bahasa yang lugas, sehingga mudah 

dipahami dan disertai contoh-contoh real yang dapat dimengerti sebagai proses 

implementasi juga evaluasi serta control strategi. Mudah dipahami bahwa 

perencanaan strategi merupakan bagian dari manajemen strategi. 

Apresiasi yang besar terhadap penulis buku ini Bapak Dr.Syahmardi Yacob, 

MBA yang berhasil memberikan udara baru dalam referensi keilmuan manajemen, 

khususnya Strategi Bisnis Ritel. Akhirnya saya yakin buku ini berhasil memberikan 

wawasan yang luar biasa kepada pembacanya, dan akan menjadi bermanfaat 

dikemudian hari. 

Wassalaamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuhu. 

Bandung, 28 September 2016 

Dr. Doni Purnama Alam Syah, Ketua LPPM Universitas BSI Bandung 

Industri ritel di Indonesia berkembang pesat, hal ini tentunya sejalan dengan 

sengitnya persaingan bisnis.Buku ini sangat mengispirasi, khususnya menghadapi 

persaingan industri ritel di Indonesia.Disamping itu, kajian terkait perkembangan 

industri ini menjadi menarik untuk diteliti, khususnya saya sebagai peneliti dibidang 

pemasaran. Semoga keutamaan buku ini juga menginspirasi pembaca lainnya. 
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Kata Pengantar Penulis 

Puji syukur dipanjatkan ke hadirat Allah SWT, atas rahmat dan karuniaNya 

sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan buku ini dengan judul ”Eksis Bisnis 

Ritel: Strategi Melejitkan Daya Saing Minimarket”. Buku ini merupakan hasil 

penelitian penulis dalam menyelesaikan studi program doktor ilmu manajemen di 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran, Bandung. Buku ini 

mengungkapkan bahwan kinerja bisnis minimarket di Indonesia terus menunjukkan 

fluktuatif, sementara pertumbuhan minimarket setiap tahun terus meningkat, 

khususnya di Jakarta dan Bandung.Pada penelitian pendahuluan, disinyalir strategi 

bersaing, dan strategi kemitraan belum mampu dikembangkan secara optimal, serta 

belum mampu merespon dengan cepat daya tarik industri ritel dan mengembangkan 

keunikkan kapabilitas sumberdaya dengan efektif.Sehingga penelitian ini bertujuan 

untuk membahas pengaruh daya tarik industri ritel dan keunikan kapabilitas 

sumberdaya terhadap strategi bersaing dan strategi kemitraan dan implikasinya 

terhadap kinerja bisnis minimarket di Jakarta dan Bandung. 

Metode deskriptif dan kuantitatif digunakan dalam penelitian ini dengan unit 

analisis adalah bisnis minimarket dan unit observasinya manajer dan supervisor. Hasil 

penelitian ditemukan bahwa manajemen dalam merumuskan strategi bisnisnya telah 

mencermati daya tarik industri ritel yang menarik, kapabilitas sumberdaya yang unik, 

strategi bersaing dan kemitraan telah dijalan dengan tepat serta kinerja binis  

minimarket dengan baik. Daya tarik industri ritel menjadi faktor penting dalam 

perumusan strategi bersaing.Semakin unik kapabilitas sumberdaya maka semakin 

baik upaya untuk meningkatkan kinerja bisnis minimarket.Upaya meningkatkan 

kinerja bisnis minimarket harus memiliki strategi kemitraan dan strategi bersaing 

dengan baik. Strategi kemitraan dan strategi bersaing memediasi daya tarik industri 

ritel dan keunikkan kapabilitas sumberdaya terhadap kinerja bisnis  minimarket. 

Penelitian ini menemukan sebuah model strategi optimalisasi kinerja wow bisnis 

minimarket yang belum pernah ditemukan oleh penelitian sebelumnya.  
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A. Berkembangnya Industri Ritel Modern 

uasana toko yang terang benderang, parkir yang  memadai, rak- 

rak komoditas yang berjejer rapi, adalah pemandangan yang kini 

dapat kita temukan sehari-hari di kota-kota besar dan kota-kota 

kecil. Toko ritel modern tumbuh bak jamur pada musim hujan, baik yang 

dikembangkan oleh grup usaha besar maupun yang setingkat UKM. 

Industri ritel modern dapat dikatakan tengah berdenyut kencang dalam 

pertumbuhan ekonomi Indonesia. 

Industri ritel modern dapat disebut sebagai sektor kegiatan ekonomi 

yang menyentuh kehidupan banyak orang, mulai dari pengusaha, pekerja, 

hingga konsumen pengguna akhir. Industri ini memainkan peran penting 

sebagai saluran terakhir yang menghubungkan konsumen pengguna  

akhir dengan proses produksi dan rantai distribusi. Tren modernisasi 
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yang terjadi pada setiap aspek kehidupan, menempatkan ritel modern 

pada posisi dapat memfasilitasi kegiatan ekonomi masyarakat individual, 

unit keluarga, hingga perekonomian nasional dan global. Oleh  karena 

itu, banyak kegiatan perekonomian lain yang berjalan beriringan dengan 

fungsi-fungsi yang dijalankan oleh ritel modern. Pada sektor ritel modern 

ada polarisasi skala mulai dari tingkat toko hingga pengecer terkemuka 

atau perusahaan ritel besar bersakala multinasional yang mendominasi 

sektor ini (Alexander dan Myers, 2000). 

Beberapa penggerak yang menjadikan konsumen cenderung bertindak 

sebagai katalis untuk pertumbuhan ritel nasional yang  positif  pada  

masa depan adalah sebagai berikut. Pertama, meningkatnya pendapatan 

diharapkan meningkatkan pengeluaran pada barang-barang eceran. 

Kedua, populasi meningkat, terutama kelas menengah berkembang, 

diharapkan dapat meningkatkan konsumsi. Menurut Nielsen Research 

Report  (2015:15),  48%  dari  total  pengeluaran  FMCG  (Fast   Moving 

Consumer Goods) berasal dari pendapatan kelas menengah. Sebuah bonus 

demografi, urbanisasi dan perubahan gaya hidup kelas menengah juga 

akan meningkatkan pengeluaran di sektor ritel modern. Ketiga, Indeks 

Keyakinan Konsumen Indonesia „Global Consumer Confidence‟ (GCC) 

di atas 123, yang menunjukkan bahwa tingkat optimisme konsumen 

Indonesia masih cukup tinggi dibandingkan negara-negara lain, juga 

setidaknya mendorong konsumsi (Nielsen, 2015:4). 

Di sisi lain, pertumbuhan yang cepat pada properti komersial 

mendukung pengembangan sektor ritel seperti tumbuhnya pembangunan 

rumah toko di berbagai sudut perkotaan. Penetrasi ritel modern yang 

menjadi second-tier kota juga meningkat dengan jumlah yang semakin 

berkembang dari gerai yang dibuka oleh pengecer di kota-kota di pinggiran 

Jakarta atau di kota-kota lain, baik di dalam maupun di luar Jawa. 

Sejalan dengan  laporan  tahunan,  Kearney  (2015)  menyajikan  

data Global Retail Development Index (GRDI) yang menunjukkan 

pembangunan ritel global begitu cepat pertumbuhannya di 30 negara 

berkembang terkemuka yang diteliti dengan kriteria ketertarikan pasar, 

kejenuhan pasar, risiko negara-negara, dan tekanan waktu. Sebagai 

gambaran dapat dilihat pada Tabel 1.1 berikut. 
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Tabel 1.1 Global Retailer Development Index 2014 

 

 
2014 

Rank 

 

 
Country 

 

Market 

Attractiveness 

(25%) 

 
Country 
Risk 
(25%) 

 
Market 

Saturation 
(25%) 

 
Time 

Pressure 
(25%) 

 

GRDI 
Score 

2 China 60.9 52.5 44.5 100 64.4 

9 Malaysia 66.7 68.7 32.2 43.5 52.8 

15 Indonesia 46.2 33.4 57.7 59.6 49.2 

18 Sri Lanka 6.3 36.7 78.8 67.3 47.3 

20 India 26.4 39 72.3 43.4 45.3 

23 
The 

Philipines 
33 33.2 55.8 50.5 43.1 

28 Vietnam 3.8 21.9 75 55.7 39.1 

Sumber: Kearney, (2014) 

Tabel 1.1 laporan Kearney (2014:5) GRDI menempatkan Indonesia di 

posisi ke-15 di antara negara-negara berkembang sebagai tujuan investasi 

ritel. Negara-negara Asia yang berhasil masuk Top 30 dari GRDI selain 

Indonesia adalah China (2), Malaysia (ke-9), Sri Lanka (18), India (20), 

Filipina (23), dan Vietnam (28). 

Dalam studi Kearney tersebut, dijelaskan bahwa Indonesia tetap 

menjadi pasar ritel menjanjikan dan memberikan peluang investasi ritel 

besar dalam jangka menengah ke jangka panjang meskipun dengan 

berbagai tantangan yang ada, terutama karena berhubungan dengan 

peraturan pemerintah yang semakin ketat. Hal ini termasuk aturan tentang 

jumlah maksimum gerai waralaba modern yang diperbolehkan (termasuk 

yang asing), yang ditutup pada 150, dan aturan tentang proporsi “muatan 

lokal” di antara produk yang dijual setidaknya 80 persen dari jumlah dan 

jenis barang yang diperdagangkan. 

Walaupun muncul tantangan-tantangan seperti ini, secara umum 

dapat dikatakan bahwa pasar ritel Indonesia masih menarik bagi peritel 

asing. Hal ini dibuktikan dengan masuknya terus pengecer kelas dunia  

ke Indonesia pada tahun 2013, seperti Lotte Shopping (Korea Selatan), 
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Galeries Lafayette (Prancis) dan Uniqlo ( Jepang). Sementara itu, ada 

sejumlah pengecer asing lainnya yang juga telah mulai beroperasi di 

Indonesia pada tahun 2014, seperti IKEA (Swedia), Lawson Asia 

(Singapore), Parkson Group (Malaysia) dan Central Department Store 

(Thailand). 

Di Indonesia, industri ritel modern menjadi sektor industri strategis, 

terutama karena kontribusinya yang besar terhadap perekonomian 

nasional serta dapat memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat. Sektor 

industri ini juga mengalami perkembangan yang cukup pesat seiring 

dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang kuat, populasi penduduk 

yang besar, meningkatnya pendapatan per kapita dan pengembangan 

infrastruktur ritel yang lebih modern. Di sisi lain, perubahan pola budaya 

konsumerisme di masyarakat serta regulasi di sektor ritel turut mendukung 

dalam menciptakan pertumbuhan substansial ritel modern di Indonesia. 

Seiring dengan itu, pemerintah telah mengeluarkan beberapa regulasi 

yang berlaku secara nasional untuk memberikan penataan dan pembinaan 

terhadap ritel modern, pusat perbelanjaan, dan ritel  tradisional. Upaya 

ini dilakukan untuk memberikan ruang bagi tiap-tiap jenis ritel dalam 

menjalankan usahanya dengan saling melengkapi. Di samping regulasi 

dari pemerintah pusat dalam sektor ritel, pemerintah daerah di beberapa 

kabupaten dan kota juga mengeluarkan regulasi untuk mengatur bisnis 

ritel ini dengan baik. Beberapa regulasi yang mengatur ritel modern, pusat 

perbelanjaan, dan ritel tradisional sebagai berikut. 
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Tabel 1.2 Beberapa Regulasi Penataan Ritel Tradisional dan Ritel Modern di 

Tingkat Nasional, serta Tingkat Provinsi DKI Jakarta dan Bandung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Suryadarma et al., (2007) dan (2015) 
 Padatahun 2007 Pemerintahmengeluarkan Perpres No.112/2007 yang 

mengatur ritel tradisional dan ritel modern, khususnya yang terkait dengan 
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Tingkat Regulasi Regulasi 

Nasional 

 

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan 
No.107/MPP/Kep/2/1998 tentang Ketentuan dan Tata 
Cara Pemberian Izin Usaha Pasar Modern 

No.420/MPP/Kep/10/1997 tentang Pedoman Penataan 
 

Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Perindustrian 
dan Perdagangan dan Menteri Dalam Negeri No.57 dan 
145/MPP/Kep/1997 tentang Penataan dan Pembinaan 
Pasar dan Pertokoan; 

Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan 
No.12/MDAG/PER/3/2006 tentang Ketentuan dan Tata 
Cara 
Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Usaha Waralaba 
Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia 
Nomor: 53/MDAG/PER/2008 tentang Pedoman Penataan 
dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan  
dan Toko Modern 
Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No- 
mor: 70/MDAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penata- 
an dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan 
dan Toko Modern 

 
 

Provinsi 
 

(DKI Jakarta) 

DKI Jakarta: Perda Provinsi No. 2/2002 tentang Pasar 
Swasta di DKI Jakarta; 

Keputusan Gubernur No. 44/2003 mengenai Petunjuk 
Pelaksanaan Pasar Swasta di Jakarta. 

Kota 
 

(Kota Bandung) 

Kota Bandung: Perda No. 19/2001 tentang Manajemen 
Pasar di Kota Bandung; 

 

Perda Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2009 tentang 
Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko 
Modern 

 



zoning yang membatasi pembangunan pasar modern guna mereduksi 

dampaknya terhadap pasar tradisional, serta dibahas  pula  mengenai  

jam buka, perizinan sampai dengan masalah trading term yang sangat 

meresahkan pemasok pasar modern. Namun, persoalan dan kenyataan 

yang terjadi adalah sejauh mana aturan tersebut efektif diterapkan dan 

berdampak bagi pelaku usaha ritel. Tidak hanya itu, kemudian pada akhir 

tahun 2008 Pemerintah mengeluarkan aturan pendukung dari Perpres 

112/2007 yaitu Permendag No. 53 Tahun 2008. Dalam aturan ini lebih 

rinci lagi diatur mengenai masalah zoning serta trading term (Suryadarma, 

et al., 2007:10). 

Seyogianya semua regulasi yang dikeluarkan pemerintah untuk 

melakukan penataan dalam ritel modern dan ritel tradisional bertujuan 

harmonisasi, namun kenyataannya dari data Asosiasi Pedagang Pasar 

Tradisional Indonesia (2012:12) menyebutkan bahwa sejak tahun 2007 

jumlah pasar tradisional berjumlah 13.750 unit di seluruh Indonesia 

menurun menjadi sebesar 9.000 unit di tahun 2011. Selama periode waktu 

tersebut memberikan gambaran adanya penutupan pasar tradisional 

sebesar 3.800 unit. Sebaliknya, pada periode waktu yang sama  dari 

tahun 2007 hingga 2011 terjadi penambahan jumlah gerai ritel modern 

sebesar 8.000 unit. Hal ini menjadi sangat anomali dengan regulasi yang 

dikeluarkan oleh pemerintah yang melakukan penataan dan pembinaan 

pada ritel modern dan ritel tradisional agar sama-sama tumbuh, tetapi 

kenyataannya tidak dan ini menarik untuk dilihat. 

Di pihak lain, menurut Berman & Evans (2013:4) “ritel meliputi 

aktivitas bisnis dalam penjualan barang dan jasa ke konsumen untuk 

memenuhi kebutuhan pribadi mereka, keluarga dan rumah tangga. Ritel 

merupakan tahapan terakhir dalam proses distribusi”. Adapun Levy, 

Weitz & Grewel, (2015:7) menyebutkan bahwa “ritel adalah sekumpulan 

aktivitas bisnis yang menambahkan nilai pada produk dan jasa yang dijual 

ke konsumen secara kegunaan pribadi dan keluarga”. 

Sering kali orang berpikir bahwa ritel hanya menjual produk di toko-

toko, tetapi ritel juga termasuk penjualan berbagai macam jasa. 

Selanjutnya, bisnis ritel dapat diklasifikasikan menurut bentuk, ukuran, 
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tingkat modernitasnya, dan lain-lain, sehingga akan ditemukan berbagai 

jenis bisnis ritel. Namun, regulasi pemerintah mengenai bisnis ritel 

berada dalam arus pemikiran seperti pada umumnya karena cenderung 

menggunakan pendekatan yang membatasi bisnis ritel hanya pada instore 

retailing, termasuk dalam memberikan batasan mengenai ritel tradisional 

dan ritel modern. 

Perpres No 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar 

Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, memberikan batasan 

pasar tradisional dan toko modern dalam pasal 1 sebagai berikut: 

a. Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh 

Pemerintah,Pemerintah Daerah,Swasta,Badan Usaha Milik Negara, 

dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerja sama dengan swasta 

dengan tempat usaha berupa toko, kios, los, dan tenda yang dimiliki/ 

dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau 

koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses 

jual beli barang dagangan melalui tawar-menawar. 

b. Toko Modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri,menjual 

berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk minimarket, 

supermarket, department store, hypermarket, ataupun grosir yang 

berbentuk perkulakan. Batasan Toko Modern ini dipertegas di pasal 

3, dalam hal luas lantai penjualan sebagai berikut: a) Minimarket, 

kurang dari 400 m2 (empat ratus meter persegi); b) Supermarket, 400 

m2 (empat ratus meter persegi) sampai dengan 5.000 m2 (lima ribu 

meter persegi); c) Hypermarket, di atas 5.000 m2 (lima ribu meter 

persegi); d) Department Store, di atas 400 m2 (empat ratus meter 

persegi); e) Perkulakan, di atas 5.000 m2 (lima ribu meter persegi). 

Pasar tradisional di atas tampak kurang mewakili pengertian ritel 

tradisional secara utuh. Hal ini karena berbeda dengan batasan toko 

modern yang terperinci mulai dari bentuk yang terkecil (minimarket) 

hingga yang terbesar (hypermarket), batasan pasar tradisional hanya 

menjelaskan adanya tempat yang luas (atau cukup luas) untuk melokalisasi 
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toko, kios, dan petak-petak, sebagai tempat usaha milik para pedagang dan 

tempat masyarakat membeli barang-barang kebutuhan sehari-hari. 

Ketiga jenis ritel modern, yaitu minimarket, supermarket, dan 

hypermarket, mempunyai karakteristik yang sama dalam model penjualan, 

yaitu dilakukan secara eceran langsung pada konsumen akhir dengan cara 

swalayan.Artinya,pembelimengambilsendiribarangdarirak-rakdagangan 

dan membayar di kasir. Kesamaan lain, barang yang diperdagangkan 

adalah berbagai macam kebutuhan rumah tangga, termasuk kebutuhan 

sehari-hari. Perbedaan di antara ketiganya, terletak pada jumlah item dan 

jenis produk yang diperdagangkan, luas lantai usaha dan lahan parkir, dan 

mudal usaha yang dibutuhkan. 

Setelah diperkenalkan kali pertama di Indonesia pada era 1970-an, 

saat ini terdapat tiga jenis ritel modern yaitu minimarket, supermarket dan 

hypermarket. Perbedaan utama dari ketiganya terletak pada luas lahan usaha 

dan cakupan jenis barang yang diperdagangkan. Berikut karakteristik dari 

ketiga jenis ritel modern tersebut pada Tabel 1.3. 

 
Tabel 1.3 Karakteristik Ritel Modern di Indonesia 

 

Uraian Hypermarket Supermarket Minimarket 

Barang yang 

diperdagangkan 

Berbagai macam 

kebutuhan rumah 

tangga termasuk 

kebutuhan sehari- 

hari 

Berbagai macam 

kebutuhan rumah 

tangga termasuk 

kebutuhan 

seharihari 

Berbagai macam 

kebutuhan rumah 

tangga termasuk 

kebutuhan sehari-hari 

Jumlah Item >25.000 item 5.000-25.000 item <5.000 item 

Jenis Produk Makanan 

Barang-barang 

rumah tangga 

Makanan 

Barang-barang 

rumah tangga 

Makanan Kemasan 

Barang-barang 

higenis 
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Sumber: Perpres no.112/2007, APRINDO, Suryadarma, et al., (2007) 
 

Ritel modern sebenarnya adalah usaha dengan tingkat keuntungan 

yang tidak terlalu tinggi, berkisar 7―15% dari omzet. Namun, bisnis ini 

memiliki tingkat likuiditas yang tinggi karena penjualan ke konsumen 

dilakukan secara tunai, sementara pembayaran ke pemasok umumnya 

dapat dilakukan secara bertahap. Seperti ritel modern lainnya, umumnya 

peritel memiliki posisi tawar yang relatif kuat terhadap pemasok- 

pemasoknya. Hal ini karena peritel modern umumnya adalah perusahaan 

dengan skala yang cukup besar dan saluran distribusi yang luas sehingga 

pembelian barang ke pemasok dapat dilakukan dalam jumlah yang besar. 

Posisi tawar yang kuat memberi banyak keuntungan bagi peritel modern. 

Selain bisa mendapatkan kemudahan dalam hal jangka waktu pelunasan 

barang, diskon harga juga akan semakin mudah diperoleh dengan posisi 

tawar yang kuat tersebut. 

Keuntungan-keuntungan dari posisi tawar inilah yang membuat 

peritel modern mampu menerapkan harga murah dan bersaing dengan 

pasar tradisional di satu sisi. Di sisi lain, ritel modern tetap mampu 

mempertahankan kenyamanan gerai-gerainya. 
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Model Penjualan Dilakukan secara 

eceran, langsung 

pada konsumen 

akhir 

dengan cara 

swalayan 

Dilakukan secara 

eceran, langsung 

pada konsumen 

akhir dengan cara 

swalayan 

Dilakukan secara 

eceran, langsung 

pada konsumen akhir 

dengan cara swalayan 

(pembeli mengambil 

sendiri barang dari 

rak-rak dagangan dan 

membayar di kasir) 

Luas Lanati 

Usaha 

(Berdasarkan 

Perpres 

no.112/2007) 

>5.000 m2
  Maksimal 400 m2

 

Luas Lahan 

Parkir 

Sangat luas Standar  

Modal (diluar 

tanah dan 

bangunan) 

Rp.10 Milyar ke 

atas 

Rp. 200 juta – 

Rp.10 Milyar 

s/d Rp.200 juta 

 



B. Sebaran Geografis Bisnis Ritel 

Berdasarkan sebaran geografisnya, gerai-gerai ritel modern tersebut 

terkonsentrasi di Pulau Jawa. Pada tahun 2014, dari 21.258 gerai ritel 

modern, sekitar 86% di antaranya berlokasi di Pulau Jawa. Provinsi DKI 

Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur senantiasa menjadi daerah dengan 

jumlah gerai ritel modern terbanyak. Terpusatnya gerai-gerai ritel modern 

di Pulau Jawa tidak terlepas dari kondisi di mana terpusatnya penduduk 

dan pusat perekonomian Indonesia yang memang secara utama berada  

di pulau ini. Berikut dapat digambarkan sebaran gerai ritel modern di 

Indonesia pada Tabel 1.4. 

 
Tabel 1.4 Sebaran Gerai-Gerai Ritel Modern di Indonesia, Tahun 2014 Dalam 

(Unit) 

Provinsi Hypermarket Supermarket Minimarket Total 

Pulau Jawa 120 1,093 17,168 18,381 

DKI Jakarta 44 317 9,096 9,457 

Jawa Barat 33 247 2,837 3,117 

Banten 14 28 1,200 1,242 

Yogyakarta 6 56 508 570 

Jawa Tengah 5 215 1,224 1,444 

Jawa Timur 18 230 2,303 2,551 

Pulau Sumatra 23 254 1,380 1,657 

DI.Aceh 2 14 65 81 

Sumatera Utara 8 97 520 625 

Riau & Batam 4 78 120 202 

Sumatera Barat 1 23 205 229 

Bengkulu 2 10 20 32 

Sumatera Selatan 5 27 300 332 

Jambi 1 5 150 156 

Bali 4 65 250 319 

Pulau Sulawesi 10 72 156 238 

Sulawesi Selatan 6 58 135 199 

Sulawesi Utara 4 14 80 98 

Pulau Kalimantan 6 91 189 286 

Kalimantan Selatan 2 35 75 112 

Kalimantan Timur 2 32 60 94 
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Sumber: APRINDO (2014) 
 

Gambaran sebaran gerai ritel di atas, juga menunjukkan bahwa 

wilayah Indonesia Timur menjadi wilayah yang sebarannya paling sedikit. 

Wilayah Indonesia Timur yang dimaksud adalah Provinsi Papua, Papua 

Barat, Maluku dan Maluku Utara. Sebaran gerai ritel modern di wilayah 

Indonesia Timur tersebut hanya sebesar 0.23% dari seluruh jumlah gerai 

ritel modern Indonesia Timur. Hal ini juga tidak terlepas dari jumlah 

penduduk yang lebih sedikit dan tingkat kepadatan penduduk yang jarang 

dalam satu lokasi. 

Wilayah dengan sebaran gerai ritel modern terbanyak kedua sesudah 

DKI Jakarta adalah Provinsi Jawa Barat. Sebaran gerai ritel modern di 

Provinsi Jawa Barat dapat digambarkan pada Tabel 1.5 

Tabel 1.5 Sebaran Gerai Minimarket di Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 
 

No. Kabupaten/Kota Unit 

1 Kabupaten/Kota Bogor 325 

2 Sukabumi 125 

3 Kabupaten Bandung 275 

4 Kota Bandung 790 

5 Garut 25 

6 Tasikmalaya 75 

7 Ciamis 35 

8 Kuningan 50 

9 Cirebon 60 

10 Majalengka 20 

11 Sumedang 65 

12 Indramayu 115 

13 Subang 75 

14 Purwakarta 50 

15 Karawang 175 
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Kalimantan Barat 2 24 54 80 

Papua 1 13 35 49 

  183 145 328 

 164 1,771 19,323 21,258 

 



16 Bekasi 325 

17 Depok 150 

18 Cimahi 22 

19 Banjar 25 

20 Cianjur 55 

Jumlah 2.837 

Sumber: Hasil Survey Pendahuluan,( 2015) 
 

Dari gambaran sebaran gerai ritel modern di Provinsi Jawa Barat, 

terlihat bahwa Kota Bandung menempati jumlah gerai ritel modern yang 

paling banyak.Kota Bandung memiliki peran penting dalam perekonomian 

Jawa Barat. Kota Bandung adalah kota yang sangat dinamis. Pertumbuhan 

ekonominya selama 5 tahun terakhir (sekitar 8%  per  tahun)  selalu  

lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi nasional (6%). Sebagian besar 

pertumbuhan ekonomi tersebut ditopang oleh aktivitas ekonomi di sektor 

jasa. Sebagai kota jasa, dinamika aktivitas ekonomi di sektor tersebut juga 

terasa sangat jelas, termasuk berkembang dan tumbuh pesatnya gerai ritel 

modern baik ritel modern hypermarket, supermarket dan minimarket. 

C. Pertumbuhan dan Kompetisi di Bisnis Ritel 

Dari kondisi di atas menarik untuk meneliti ritel minimarket ini karena dari 

berbagai bentuk bisnis ritel yang sedang ekspansif, minimarket-lah yang 

mengalami pertumbuhan paling pesat sehingga menimbulkan berbagai 

perubahan lingkungan industri ritel yang fenomenal dari sisi daya tarik 

industri ritel modern dan keunikan kapabilitas sumber daya. Kompetisi 

yang terjadi juga sangat tinggi di sektor ini dengan perlunya membangun 

suatu kemitraan yang baik untuk keberlanjutan bisnis yang berdampak 

pada kinerja bisnis ritel modern yang superior. 

Menurut Nielsen (2015), dalam satu dekade terakhir (2000―2014) 

kontribusi penjualan minimarket mengalami pertumbuhan yang signifikan 

setiap tahunnya dibandingkan supermarket/hypermarket dan toko 

tradisional. 
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Gambar 1.1 Pertumbuhan Penjualan Ritel Modern dan Ritel Tradisional 

Indonesia Tahun 2002-2014 (Dalam %) 

Sumber: APRINDO, Nielsen,(2015) 

Pertumbuhan penjualan melalui ritel minimarket pada tahun terakhir 
mencapai 17.9% dari kontribusi semua penjualan ritel modern dan ritel 
tradisional. Dalam perkembangannya, pertumbuhan ritel modern mini- 
market tidak dapat dihindari dengan ketatnya persaingan di antara ritel 
modern minimarket, baik yang mempunyai merek nasional maupun 
merek lokal. 

Berkaitan dengan itu, dapat digambarkan juga perkembangan omzet 

ritel modern Indonesia dengan tiga format ritel yaitu hypermarket, 

supermarket, dan minimarket selama kurun waktu tahun 2010 hingga 

tahun 2014 sebagaimana yang dapat terlihat pada Gambar 1.2 berikut ini. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geliat Industri Ritel di Indonesia   13  



Gambar 1.2 Perkembangan Omset Ritel Modern Indonesia Berdasarka Ritelnya, 

2010—2014 (Rp.Triliun) 

 

 

Sumber: Aprindo, Business Monitor International, (2015) 

Dari gambaran di atas, perkembangan omzet ritel minimarket 

menunjukkan perkembangan yang sangat pesat jumlahnya mencapai 

sekitar Rp69 triliun dari industri ritel modern. 

D. Kinerja Bisnis Ritel dan Pengukurannya 

Berdasarkan bentuknya, minimarket dan hypermarket adalah ritel 

modern dengan kinerja yang sangat signifikan dalam kurun waktu lima 

tahun terakhir ini. Kinerja minimarket yang sangat baik terlihat dari laju 

pertumbuhan omzetnya. Pada 2010― 2014 omzet minimarket meningkat 

sangat tinggi, rata-rata 17.4% per tahun. Omzet hypermarket juga 

meningkat cukup tinggi, yakni 39.98% per tahun. Sementara pada periode 

2010―2014 tersebut, omzet Supermarket meningkat hanya 11.89 % per 

tahun. 
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Ada dua pelaku industri ritel yang mendominasi perkembangan omzet 

ritel modern Indonesia dengan minimarket yaitu alfamart dan indomaret 

(Pandin, 2009). Dominasi dua ritel minimarket nasional ini sering kali 

dijumpai hadir bertetangga dekat dan bahkan berdampingan dengan 

menawarkan berbagai layanan dan program promosi yang menarik. 

Pertumbuhan penjualan minimarket ini diduga dihasilkan dari ekspansi 

pembukaan toko baru setiap tahunnya, namun dalam kinerja bisnis toko 

per tokonya diduga mengalami fluktuatif seiring dengan meningkatnya 

tingkat kompetisi di sekitar toko tersebut. 

Beberapa peneliti menyatakan bahwa kinerja bisnis dapat diukur 

berdasarkan pertumbuhan penjualan, pangsa pasar, dan profitabilitas 

(Wheelen & Hunger, 2014; Best, 2009). Adapun menurut Hubbard dan 

Beamish (2011:140) bahwa kinerja bisnis dapat dilihat dari dua 

perspektif yakni pemasaran dan keuangan.Selanjutnya,banyak para ahli 

merekomendasikan bahwa pengukuran kinerja bisnis dapat dibagi 

menjadi dua dimensi  yakni kinerja fiansial ataupun kinerja nonfiansial. 

(Barney & Hesterly, 2012; Kaplan & Norton, 1996; MacDaougall & 

Pike, 2003). Namun, pengukuran dari perspektif tersebut mempunyai 

keterbatasan dalam pengukuran kinerja untuk tujuan-tujuan lain seperti 

tanggung jawab sosial dan pengembangan karyawan. 

Berkaitan dengan hal ini, salah satu alat pengukuran kinerja bisnis 

adalah Balance Scorecard (BSC) yang diaplikasikan terkait dengan uang 

dan termasuk tiga poin pandangan dari non-anggaran, yaitu menjadi 

klien tertentu, prosedur serta pembelajaran dan pengembangan (Kaplan 

& Norton, 1992, 1996). Selama bertahun-tahun, Balanced Scorecard 

telah berkembang menjadi alat pengukuran kinerja yang awalnya 

diperkenalkan oleh Kaplan & Norton (1992), alat untuk menerapkan 

strategi (Kaplan & Norton, 1996), dan kerangka kerja untuk menentukan 

keselarasan manusia organisasi, informasi dan modal organisasi dengan 

strategi (Kaplan & Norton, 2004). Balance Scorecard menjadi salah satu 

alat pengukuran kinerja yang paling sedikit dikritisi, paling populer, dan 

secara luas dapat diterima dan diimplementasikan sebagai alat mengukur 

kinerja (Paranpajape, Rossister, & Pantano, 2006; Evans, 2005). 
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Namun, berdasarkan pengamatan dan penelitian terdahulu, 

pengukuran kinerja bisnis yang menggunakan Balance Scorecard untuk 

bisnis ritel belum pernah ditemukan dan diteliti, maka kajian dalam buku 

ini menggunakan pendekatan Balanced Scorecard untuk mengukur 

kinerja bisnis ritel. 

Selanjutnya, dalam kondisi realitanya persaingan bisnis antar- 

perusahaan ritel minimarket yang bermerek nasional dan internasional  

di Indonesia sangat ketat yang didominasi oleh dua perusahaan ritel 

minimarket yaitu Alfamart dan Indomaret yang masing-masing menguasai 

pangsa pasar di atas 43%. (Tabel 1.6.) 

Tabel 1.6 Kinerja Ritel Minimarket Indonesia (5 Terbesar) Tahun 2010-2014 
 

No 
Minimarket/Kinerja 

Keuangan 
2010 2011 2012 2013 2014 

1 Alfamart  
17,600 

 
22,321 

 
29,658 

 
34,673 

 
22,321  Penjualan (Rp.Milyar) 

ROA (%) 6.41 6.00 6.35 6.38 5.75 

ROE (%) 19.83 21.12 23.79 19.38 19.43 

Pendapatan Bersih 
(Rp.Milyar) 345 333 591 415 398 

Market Share (%) 38.2 39.5 41.3 43.46 43.65 

2 Indomaret  
16,425 

 
18,372 

 
13,928 

 
9,023 

 
8,978  Penjualan (Rp.Milyar) 

ROA (%) 2.95 2.8 1.3 2.7 2.65 

ROE (%) 14.83 13.78 23.79 19.38 18.25 

Pendapatan Bersih 
(Rp.Milyar) 436 472 353 192.89 189.25 

Market Share (%) 37.15 39.35 40.67 42.89 42.97 

3 OMI  
735 

 
778 

 
745 

 
725 

 
705  Penjualan (Rp.Milyar) 

ROA (%) 1.95 2.15 2 1.88 1.75 

ROE (%) 8.05 11.1 11.5 10.8 9.75 

Pendapatan Bersih 
(Rp.Milyar) 

145 167 154 142 139 

Market Share (%) 4.14 4.19 4.16 4.1 3.95 

4 Ceriamart  
435 

 
465 

 
448 

 
475 

 
456  Penjualan (Rp.Milyar) 

ROA (%) 1.92 2.48 2.6 3.19 3.05 

ROE (%) 2.73 4.45 4.5 5.6 5.48 

Pendapatan Bersih 
(Rp.Milyar) 

44 56 48 65 57 

Market Share (%) 2.7 3.2 2.99 3.35 3.26  
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5 Circle K Indonesia  
396 

 
387 

 
425 

 
415 

 
408  Penjualan (Rp.Milyar) 

ROA (%) 1.96 1.85 2.7 2.5 2.2 

ROE (%) 3.2 2.9 3.8 3.6 3.25 

Pendapatan Bersih 
(Rp.Milyar) 

38 35 44 42 40.2 

Market Share (%) 2.35 2.26 2.45 2.41 2.37 

Sumber: Hasil Survey Pendahuluan, (2015) 
 

Berdasarkan tabel di atas dapat digambarkan bahwa kinerja keuangan 

ritel minimarket Indonesia, menunjukkan angka yang fluktuatif selama 

periode waktu lima tahun dari tahun 2010 sampai 2014 dari lima ritel 

minimarket yang terbesar di Indonesia. 

Disinyalir bahwa pertumbuhan pangsa pasar (market share) terjadi 

oleh pembukaan toko baru yang semakin meningkat setiap tahunnya. 

Pembukaan toko baru yang semakin banyak dan menyebar luas ini tentunya 

sangat potensial menggerus penjualan toko-toko lain di sekitarnya, di 

mana jarak antartoko minimarket sudah makin dekat, menyebabkan 

jumlah konsumen terbagi dan berpengaruh negatif terhadap penjualan   

di toko-toko yang telah dibuka sebelumnya. Seiring dengan tingkat 

persaingan yang berpengaruh negatif pada penjualan ini, terjadi kenaikan 

biaya operasional antara lain upah minimum Provinsi/Kota/Kabupaten, 

biaya listrik, biaya sewa ruko/tanah, biaya transportasi, biaya perizinan, 

dan sebagainya. Kondisi ini menyebabkan tingkat profitabilitas bisnis 

minimarket per tokonya pun mengalami penurunan dibandingkan tahun- 

tahun sebelumnya. 

Mengacu pada kondisi persaingan bisnis di atas, rendahnya kinerja 

bisnis minimarket di Indonesia, masih memiliki kelemahan dalam 

merancang strategibersaing.Strategibersaingmenghadapiperkembangan 

atribut yang mencirikan sebuah perusahaan dan membedakan kualitas itu 

untuk membuat dan menawarkan dalam korelasi dengan para pesaingnya 

(Porter, 1986), yaitu pusat berpikir tentang bagaimana perusahaan yang 

terbaik dapat bersaing di pusat komersial. 

Pearce & Robinson (2014;220) mengemukakan bahwa sejak adanya 

persaingan pada ritel yang telah berkembang dari waktu yang cukup 
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lama, menganggap pentingnya menambah teknik yang terfokus untuk 

keberhasilan atas memiliki semua ciri yang selalu berkembang. 

Mengingat bahwa ritel telah berubah menjadi industri dewasa ini 

dengan adanya kelebihan kapasitas, fokus tinggi, dan banyak waktu, sistem 

yang menampilkan biaya ikut telah mendorong toko agak homogen, 

pemisahan dari pesaing melalui peletakan tampaknya semakin mendasar 

(Wortzel, 1987; Walters & Lutut 1989). 

Seperti yang ditunjukkan oleh Porter (1986), strategi bersaing dapat 

dipahami sebagai latihan organisasi yang berusaha untuk mendapatkan 

keuntungan bersaing berkelanjutan dalam industri spesifik. Studi-studi ini 

ditentukan oleh tekanan pilihan pada keunggulan kompetitif tertentu yang 

organisasi ini berusaha untuk tercapainya, yaitu titik preferensi yang harus 

digunakan untuk mengangkat organisasi dari para pesaingnya. Keunggulan 

bersaing ini seharusnya untuk memenuhi kriteria tertentu (Simon, 1988; 

Aaker, 1992; Mintzberg, 1996; Walters & lutut, 1989; Brooksbank, 1994; 

Corstjens & Doyle, 1989). Ini harus berkaitan dengan kepemilikan yang 

layak dan signifikansi dengan fokus pada segmen pelanggan; dilihat oleh 

pelanggan; berkelanjutan, dan tidak mudah ditiru oleh pesaing. 

Keunggulan bersaing adalah menyeleksi perusahaan bukan hanya harus 

didasarkan pada sumber dayanya,kekuatan atau kemampuan keunikan relatif 

terhadap pesaing (Brooksbank, 1994). Akan tetapi, juga harus dirasakan oleh 

konsumen. Artinya, konsumen harus menyadari kemampuan ini. Hal ini 

menunjukkan titik konsumen dan pesaing-berorientasi bersamaan pandang 

dalam pengembangan strategi bersaing (Aaker, 1992). Dalam matriks akrab 

dengan dimensi “keunggulan kompetitif ” dan “tingkat operasi”, Porter 

(1986) memperkirakan bahwa pada dasarnya ada tiga jenis strategi bersaing 

generik (berdasarkan dua tipe dasar keunggulan bersaing): kepemimpinan 

biaya, diferensiasi dan fokus pada segmen target tertentu. Perusahaan harus 

membuat pilihan antara strategi generik yang berbeda, karena menjadikan 

semua hal untuk semua. 

Individu adalah formula untuk strategi yang biasa-biasa saja dan 

bawah rata-rata kinerja (Porter, 1985; Mintzberg, 1996,). Sementara itu 

biasanya diakui bahwa (penting) gagasan keunggulan bersaing dan strategi 

 

 

 

  18  Eksis di Bisnis Ritel 



bersaing relevan melintasi lebih di industri yang berbeda, para peneliti telah 

mengkritik konsep Porter dalam beberapa hal, termasuk dikotomi diduga 

disederhanakan dari kepemimpinan biaya vs diferensiasi (Miller & Dees, 

1993). Selain itu, atribut spesifik industri tertentu, termasuk (makanan) 

ritel, akan membutuhkan konsep yang lebih khusus dan memungkinkan 

keunggulan kompetitif yang berbeda daripada di industri lain (Harris & 

Ogbonna; 2001,Uncles;1998; Turock;1999 ). 

Hubbard dan Beamish (2011: 20) berpendapat strategi bersaing 

adalah bagaimana memposisikan bisnis lebih kompetitif dibandingkan 

dengan industri sejenis lainnya. Hal ini mirip dengan apa yang disebutkan 

oleh Wheelen & Hunger (2014:183) bahwa strategi bersaing berfokus 

pada pengembangan posisi kompetitif yang lebih baik dari unit usaha 

yang bergerak dalam barang dan jasa. Selanjutnya Irlandia, Hoskisson  

& Hitt (2009:90) mengungkapkan bahwa strategi bersaing merupakan 

integrasi dan koordinasi dalam merancang komitmen dan tindakan untuk 

memenangkan persaingan di pasar tertentu. 

Adapun menurut Pearce & Robbinson (2014:215) berpendapat 

bahwa strategi bersaing merupakan upaya untuk menciptakan keunggulan 

kompetitif yang berkelanjutan melalui keunikan kepemimpinan produk 

dan biaya. Beberapa konsep strategi bersaing di atas terungkap bahwa 

pada strategi bersaing intinya adalah perintah set rencana sistematis 

dalam memposisikan produk di pasar yang relatif lebih unggul jika 

dibandingkan dengan produk pesaing dengan harga yang lebih bersaing. 

Selanjutnya strategi bersaing menjadi dapat lebih cepat beradaptasi dengan 

lingkungan bisnis, di mana dimensi yang digunakan dalam mengukur 

strategi bersaing umumnya menggunakan konsep Porter, yang merupakan 

strategi kepemimpinan biaya, diferensiasi dan strategi fokus. Strategi 

bersaing dapat dicapai dengan menjalankan strategi generik beberapa 

berdasarkan biaya dan diferensiasi seperti yang terlihat di pemilik ritel 

harus mempertimbangkan tiga strategi: fokus pada biaya rendah, fokus 

pada diferensiasi dan orientasi nilai. Kadang-kadang dapat dicampur dan 

dicocokkan antara pengecer lini produk. 

Jusoh & Parnell (2008:15) berpendapat bahwa pengukuran lengkap 

dari strategi bersaing variabel terdiri dari: 1) Produsen efisien barang 
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dan jasa (produsen barang dan jasa yang efisien); 2) Sangat inovatif 

(sangat inovatif ); 3) Pelanggan merasa seolah-olah kita memahami 

mereka (pelanggan merasa dimengerti); 4) Kebanyakan selaras dengan 

permintaan pelanggan (paling selaras dengan permintaan pelanggan); 

5) Pemimpin dalam industri (pemimpin industri) 6) produk Market 

sangat baik (produk pasar yang baik); 7) respon cepat dan efektif kepada 

pelanggan (respon cepat dan efektif kepada pelanggan); 8) Berkonsentrasi 

pada inovasi (terkonsentrasi dalam inovasi); 9) produk dan jasa (produk 

dan layanan yang unik) Unik; 10) atribut yang berbeda dalam produk 

dan jasa (atribut produk dan jasa yang berbeda); 11) Penawaran mungkin 

Harga terendah (menawarkan harga serendah mungkin; 12) produk dan 

jasa (harga terendah untuk produk dan jasa). 

Parnell (2011) menyatakan bahwa pada akhirnya, studi tentang 

strategi bersaing telah menilai hubungan antara strategi dan kinerja 

dalam kerangka waktu yang tetap relatif singkat. Bisnis berkinerja tinggi 

menghasilkan keuntungan dan hasil positif lainnya untuk jangka waktu 

tertentu. Jadi strategi kompetitif adalah strategi untuk mendapatkan 

kinerja tinggi yang dapat menghasilkan keuntungan dan dampak positif 

lainnya dalam kurun waktu tertentu. 

Berman (2010) mengemukakan bahwa pelajaran bisnis dari berbagai 

perusahaan ritel kelas dunia di Amerika Serikat, telah dikembangkan 

lebih lanjut teori Kompetitif Strategi Porter, yaitu: Strategi Berdasarkan 

Biaya, Strategi Berdasarkan Diferensiasi, dan Strategi  Berdasarkan 

Nilai. Konsep strategi bersaing dalam penelitian tentang industri ritel 

minimarket mengacu pada konsep strategi bersaing dari (Porter,1986, 

Berman 2013), yang didefinisikan sebagai urutan set rencana sistematis 

dalam posisi produk di pasar yang relatif lebih unggul bila dibandingkan 

dengan produk pesaing, dan mampu lebih cepat beradaptasi lingkungan 

bisnis dengan dimensi, yaitu: Strategi Berbasis Biaya; Strategi Berbasis 

Diferensiasi, dan Strategi Berbasis Nila. 

Berikut adalah tiap-tiap dimensi dan indikator dari variabel strategi 

bersaing sebagai berikut: 1) Strategi berbasis biaya: a. Daya segar berbasis 

Strategi; b. efisiensi; c. Menjualkan. 2) Strategi Berbasis Diferensiasi: a. 
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Toko atmosfer; b. Barang dagangan; c. Layanan Pelanggan d. Kepercayaan. 

3) Strategi Berbasis Nilai: a. Kualitas produk; b. Nilai untuk uang; 

Pengalaman Layanan Pelanggan. 

Selanjutnya, menurut Barney (2012), strategi bersaing dapat dibentuk 

melalui strategi diferensiasi, strategi kepemimpinan biaya dan strategi 

kecepatan. Berdasarkan hasil survey pendahuluan yang dilakukan terhadap 

pemimpin gerai minimarket di kota Bandung sebanyak 30 orang, ketika 

ditanyakan ketepatan implementasi strategi bersaing terungkap bahwa 

strategi bersaing yang selama ini dilaksanakan pihak perusahaan ritel 

minimarket relatif masih belum sepenuhnya tepat. Hal ini diindikasikan 

dengan kemampuan pihak perusahaan masih kurang dalam menciptakan 

kepemimpinan biaya, diferensiasi, maupun kecepatan pihak perusahaan 

mengadaptasi tuntutan pasar dan kondisi persaingan. 

Gambar 1.3 Implementasi Strategi Bersaing Ritel Minimarket di Indonesia 

 

Sumber: Hasil Survey Pendahuluan, (2015) 
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Gambar di atas menggambarkan fenomena strategi bersaing 

perusahaan ritel minimarket di Indonesia dengan tepat atau tidaknya 

manajemen minimarket dalam menerapkan strategi bersaing dari dimensi 

cost leaderhip strategy, differentiation strategy, dan speed strategy. Terkait 

pada hasil survei tersebut terungkap bahwa ternyata pihak manajemen 

perusahaan ritel minimarket di  Indonesia  dewasa  ini  cenderung  

belum mampu secara optimal dalam merancang strategi bersaing. Hal  

ini diindikasikan bahwa produk yang ditawarkan selama ini cenderung 

harga jualnya tidak berbeda dengan harga produk yang ditawarkan pihak 

pesaing, pada sisi lain produk yang ditawarkan kepada pelanggan baik dari 

sisi kuantitas produk maupun kualitas produk, tampaknya tidak berbeda 

jauh dengan produk yang ditawarkan pihak pesaing. 

Di sisi lain, pihak manajemen cenderung belum mampu secara  

cepat dalam mengadaptasi gejolak tuntutan pasar dewasa  ini, hingga 

saat ini pihak perusahaan minimarket cenderung masih sulit berkreasi 

dalam melakukan pengembangan bisnisnya. Sedangkan pada bagian lain 

persaingan bisnis minimarket sudah sangat kompleks, hal ini diindikasikan 

dengan semakin banyaknya pesaing yang membuka tokonya yang sangat 

berdekatan dengan toko minimarket lainnya. Di lain pihak, perusahaan 

masih sulit untuk menciptakan produk dan layanan yang sulit ditiru oleh 

pihak pesaing. Perusahaan masih lemah dalam mengantisipasi perubahan 

lingkungan bisnis dan belum mampu menciptakan harga produk yang 

lebih kompetitif dibandingkan dengan produk pesaing. Perusahaan ritel 

minimarket masing-masing senantiasa bersaing untuk menawarkan harga 

menarik, produk terbaik, area belanja yang nyaman serta beragam 

program promosi yang menarik dan kreatif dalam menjangkau konsumen 

dengan berbagai strategi bersaingnya. 

Di samping itu, tidak optimalnya kinerja bisnis dan penentuan strategi 

bersaing diduga disebabkan karena strategi kemitraan belum dijalin 

secara optimal di kalangan perusahaan ritel minimarket. Beberapa peneliti 

menyebutkan bahwa aliansi strategis telah menjadi elemen yang semakin 

penting dalam portofolio perusahaan dari strategi dan dipandang sebagai 

sumber daya keunggulan bersaing. Yoshino & Rangan (1995) dan Gomes- 
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Casseres (1996) mendefinisikan aliansi sebagai usaha kooperasi antara 

perusahaan terletak dikontinum antara pasar dan hierarki, dan dibedakan 

dengan karakteristik beberapa: perusahaan independen; hubungan 

horizontal atau vertikal; hubungan yang tidak semata-mata transaksional; 

mitra membawa sumber daya, risiko saham dan manfaat tetapi memiliki 

kontrol terbatas; dan kontrak tidak lengkap. 

Namun aliansi  telah  terbukti  menguntungkan  perusahaan,  ada 

juga sisi gelap. Non-kerjasama untuk manfaat perusahaan, baik melalui 

kompetisi, perilaku oportunistik (Williamson, 1983), atau pembelotan, 

dapat menyebabkan kegagalan pasangan atau aliansi. Selanjutnya, aliansi 

strategis mempertemukan yang dinyatakan bahwa perusahaan independen 

untuk berbagi sumber daya dalam desain produk, produksi, pemasaran, atau 

distribusi. Aliansi dapat mengambil banyak bentuk, mulai dari perjanjian 

yang sederhana tanpa ikatan ekuitas untuk pengaturan yang lebih formal 

yang melibatkan kepemilikan dan kontrol manajerial bersama melalui 

kegiatan bersama. 

E. Strategi Bisnis Ritel Melalui Kemitraan 

Berdasarkan konsep Cravens  (2013:196)  kemitraan  adalah  upaya 

untuk bekerja sama dengan para pemangku kepentingan, di antaranya 

aliansi  strategis  yang  digunakan  oleh  banyak  perusahaan,  bersaing  

di seluruh dunia. Beberapa kekuatan menciptakan kebutuhan untuk 

mengembangkan kemitraan strategis dengan organisasi lain. Kekuatan 

ini meliputi keragaman, perubahan, dan faktor risiko lingkungan bisnis 

global; meningkatnya kompleksitas teknologi; membutuhkan sumber 

daya yang besar; perlu masuk gain ke pasar dunia; dan kemampuan jajaran 

teknologi informasi untuk mengkoordinasikan operasi antara perusahaan. 

Kekuatan ini dibagi menjadi dua kategori besar, yaitu: (1) keragaman dan 

Perubahan Lingkungan, dan (2) Keterampilan Kesenjangan dan Sumber 

Daya. Perubahan yang cepat, hubungan vertikal antara pemasok dan 

produsen maupun horizontal di antara anggota industri akan menimbulkan 
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kebutuhan keuangan untuk dapat bersaing di pasar dunia seringkali lebih 

besar dari kapasitas satu perusahaan. 

Akibatnya,banyakperusahaanharusmencarimitrauntukmendapatkan 

sumber daya yang penting untuk persaingan di banyak industri atau 

untuk menyebarkan risiko kerugian keuangan kepada perusahaan lain. 

Hubungan kerjasama terdiri dari kegiatan yang dibagi sebagai produk dan 

proses desain, bantuan implementasi, kontrak pasokan jangka panjang, 

dan program yang memasok barang tepat waktu (just-in-time). Jumlah 

kerjasama dapat bervariasi antara industri. Wheelen & Hunger (2014) 

menyatakan bahwa strategi kemitraan juga dapat digunakan untuk 

menciptakan keunggulan bersaing dalam industri dengan bekerja sama 

dengan perusahaan lain. 

Selanjutnya, strategi kemitraan membagi menjadi dua, yaitu: 1) strategi 

kolusi, dan 2) aliansi strategis. Menurut Barney & Hasterly (2012:268) 

strategi kemitraan ada dimana dua atau lebih organisasi yang independen 

bekerjasama dalam pembangunan, pabrikan, atau penjualan produk atau 

jasa. Strategi kemitraan di bagi dalam tiga kelompok besar yaitu non 

equality alliance, equity alliance, dan joint ventures. Sedangkan Cravens 

(2013) mengungkapkan bahwa strategi kemitraan yang baik adalah 

penjalinan kemitraan secara vertikal dan horizontal yang melibatkan 

berbagai stakeholder yang terkait. 

Perusahaan mitra untuk membawa sumber daya mereka untuk 

digabungkan dalam satu perusahaan yang dibentuk. Selanjutnya, Plazibat, 

Ivana; Filipovic, Davo, (2010), berpendapat bahwa globalisasi dan 

internasionalisasi bisnis telah memberlakukan perubahan struktural yang 

signifikan dalam industri ritel. Saat ini, strategi kemitraan yang paling 

menarik adalah kemitraan melalui aliansi strategis. Aliansi strategis bisa 

menjadi strategi bisnis yang luar biasa untuk pengecer di negara yang 

bersedia untuk belajar dan tumbuh tidak hanya secara lokal. 

Berdasarkan pemaparan dari konsep kemitraan di atas, maka 

membangun sebuah strategi kemitraan dalam penelitian ini mengacu 

pada konsep Organisasi 
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Hubungan (Cravens, 2013) yakni Kemitraan internal, Supplier 

Relationship, Customer Relationship dan Kemitraan Lateral ditambah 

dengan konsep strategis aliansi (Wheelen & Hunger, 2014), di mana lima 

dimensi ini cenderung sangat relevan dengan objek penelitian industri ritel 

(minimarket), terutama hari ini dalam menghadapi persaingan industri 

ritel modern. 

Gambar 1.4 berikut ini menunjukkan hasil survei pendahuluan 

tentang fenomena strategi kemitraan ritel minimarket di Indonesia. 

Gambar 1.4 Implementasi Strategi Kemitraan Ritel Minimarket di Indonesia 

 
 

Sumber: Hasil Survey Pendahuluan, 2015 

Dari hasil survei pendahuluan menggambarkan bahwa dewasa ini ada 

kecenderungan pihak manajemen belum sepenuhnya mampu melakukan 

pengembangan strategi kemitraan secara optimal. Hal ini diindikasikan 

dengan masih belum optimalnya hubungan bisnis antara pihak perusahaan 

minimarket dan para suppliers dalam hal trading term, private labels, dan 

distribution cost. Selain itu, pihak manajemen masih kurang efektif dalam 

menciptakan sinergi antar bagian di dalam perusahaan melalui strategi 

lintas fungsi, menjalin kerjasama antar bagian dalam melakukan kegiatan 

pemasaran produk dan kolaborasi antar bagian untuk saling melengkapi 
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dalam memecahkan masalah. Pihak manajemen juga belum optimal 

menggunakan pangkalan data pelanggannya untuk digunakan dalam 

program manajemen hubungan pelanggan secara efektif dan program 

marketing lainnya. Pihak manajemen relatif masih sulit bekerjasama 

secara solid dan optimal dengan asosiasi bisnis terkait seperti Asosiasi 

Pengusaha Ritel Indonesia (APRINDO), Asosiasi Pengusaha Pemasok 

Pasar Modern Indonesia (AP3MI), lembaga intermediasi maupun pihak 

pemerintah (dinas terkait). 

Berkaitan dengan daya tarik industri ritel, menurut Walker, et al 

(1992;57) daya tarik pasar/industri dapat diukur melalui market size, 

market growth, competitive intensity, price levels, profitability, sophistication, 

and government regulations. Sementara Day (1999;107) mengungkapkan 

bahwa daya tarik pasar dapat diukur melalui intervensi pemerintah, 

perubahan tekhnologi, dan perkembangan pasar, sedangkan Best 

(2004;107) secara lebih lengkap menyatakan bahwa daya tarik ritel/pasar 

dapat diukur melalui market size, competitive intensity, dan market access. 

Selanjutnya, Porter (2008:4) mengidentifikasikan lima kekuatan 

persaingan dalam suatu industri: meliputi masuknya pesaing baru,ancaman 

dari produk subtitusi, kekuatan tawar-menawar pembeli, kekuatan tawar- 

menawar pemasok dan persaingan di antara perusahaan yang beroperasi 

di industri. Menurut Hit, Ireland & Hoskinsson (2011:20) kelima 

kekuatan persaingan industri tersebut merupakan peralatan analisis yang 

dapat digunakan perusahaan dalam mengukur daya tarik pasar/industri. 

Potensi profitabilitas suatu industri adalah fungsi dari interaksi antara 

kelima kekuatan itu. Perusahaan ritel minimarket hingga kini masih sulit 

untuk mampu secara tepat dalam mencermati dan mengadaptasi daya 

tarik persaingan industri. Sesuai dengan hasil survey pendahuluan yang 

terlihat pada Gambar 1.5, diketahui adanya fenomena masalah daya tarik 

persaingan industri perusahaan ritel minimarket di Indonesia. 
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Gambar 1.5. Implementasi Daya Tarik Industri Ritel Minimarket di Indonesia 

 
 

Sumber: Hasil Survey Pendahuluan, 2015 

Perusahaan ritel minimarket masih sering terlambat dan belum 

optimal mengantisipasi daya tarik pendatang baru. Selain itu perusahaan 

ritel minimarket juga belum mampu secara efektif memenuhi ekspektasi 

pelanggan yang makin lama cenderung menjadi pembelanja cerdas dan 

pencari nilai.Seperti disebutkan sebelumnya bahwa belum adanya win-win 

solutions relationship di antara perusahaan minimarket dan para pemasok 

dalam hal trading term, private labels, dan distribution cost. Seiring dengan 

perubahan lingkungan industri, perusahaan minimarket masih belum 

mampu secara cepat mengantisipasi bertumbuh-kembangnya produk/ 

layanan subtitusi seperti speciality stores, eretailing dan bertumbuhnya sektor 

informal (small-micro entrepreneurs). Sementara itu, bisnis ritel minimarket 

masih terus berusaha bersaing dengan ketat dengan pesaing utamanya 

saat ini yang terus mengembangkan ritel modern format tokonya dengan 

berbagai strategi marketing yang menarik. 

Walaupun ada lima daya tarik persaingan industri tersebut, ternyata 

perusahaan minimarket menghadapi kendala dalam hal regulasi 

pemerintah. Pihak manajemen mau tidak mau harus selalu mengadaptasi 
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proses perijinan dan terus mencermati serta menyiasati regulasi 

pemerintah. Pihak manajemen harus siap mengadaptasi semua ketentuan 

formal maupun non-formal dengan melakukan koordinasi dengan pihak 

pemerintah daerah (berbagai dinas terkait) secara efektif dalam proses 

perijinan yang terkait dengan pembukaan minimarket. Dalam proses 

perijinan ini biasanya diperlukan biaya koordinasi yang tinggi dan nilainya 

tidak dapat ditentukan secara pasti. 

Di samping fenomena masalah daya tarik persaingan industri tersebut 

di atas, ternyata pihak manajemen perusahaan ritel minimarket hingga 

kini belum mampu secara efektif melakukan pengembangan sumberdaya 

(kapabilitas unik). Menurut Hit. Et al., 2011; Wheleen & Hunger (2008), 

umumnya sumberdaya perusahaan diklasifikasikan menjadi tiga kategori; 

meliputi sumberdaya fisik, sumberdaya manusia, dan sumberdaya 

organisasi. Sementara itu, Hill & Jones (2001:137) mengemukakan dua 

kategori sumberdaya perusahaan, yaitu asset tangible dan asset intangible. 

Adapun Collin & Montginery (1998:27-28) mengemukakan dua kategori 

sumber daya perusahaan ritel minimarket yaitu asset tangible,asset intangible, 

dan kapabilitas organisasi. Kemampuan perusahaan ritel minimarket di 

Indonesia dalam memahami dan mengembangkan secara terus-menerus 

tentang aspek-aspek ini merupakan syarat untuk sustainabilitas perusahaan 

yang bersangkutan. 

Keunikan kapabilitas sumberdaya yang berbeda dengan dimiliki 

pesaing merupakan keunggulan perusahaan dan efektif bilamana dapat 

memenuhi tuntutan konsumen. Menurut Cravens & Piercy (2009:7) suatu 

sumberdaya dikategorikan sebagai keunikan kapabilitas apabila superior, 

sulit ditiru dan dapat digunakan dalam berbagai situasi persaingan. 

Selanjutnya Porter (1986) dalam persaingan industri perusahaan dalam 

menggunakan strategi bersaing dengan cara melakukan pengembangan 

dalam lower cost strategy dan differentiation strategy. Dengan demikian 

melalui penelitian ini akan dijelaskan mengenai bagaimana strategi 

perusahaan dapat memiliki keunggulan bersaing di pasar internasional. 

Menurut Pearce & Robinson (2013:164), kepemilikan sumber daya yang 

memadai dalam hal sumber daya berwujud, sumber daya tidak berwujud 
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dan kapabilitas organisasi merupakan unsur penting dalam meningkatkan 

kinerja perusahaan. Sesuai dengan hasil survey pendahuluan terhadap 

kondisi masalah keunikan kapabilitas sumberdaya pada perusahaan ritel 

minimarket di Indonesia dapat dilihat pada Gambar 1.6. 

Gambar 1.6 Implementasi Keunikan Kapabilitas Sumberdaya Ritel Minimarket 

di Indonesia 

 

Sumber: Survey Pendahuluan, (2015) 

Pada bisnis ritel, lokasi merupakan tangible assets yang paling utama. 

Perusahaan ritel minimarket yang akan terus mengembangkan ekspansi 

tokonya, tidak mungkin membeli property asset berupa ruko atau tanah. 

Permodalan yang sangat besar dibutuhkan jika ritel minimarket membeli 

ruko atau tanah untuk pengembangan ritel minimarketnya. Hal ini 

tentunya akan sulit melakukan exit strategy dengan menutup tokonya dan 

kemudian menjualnya saat kinerja toko minimarket di suatu wilayah 

mulai menurun. Perusahaan ritel minimarket mengembangkan tokonya 

dengan sistem sewa lokasi (ruko atau tanah) dan sistem waralaba. 

Setelah melakukan survei lokasi ke suatu kawasan dan menentukan 

titik lokasi yang tepat, maka perusahaan minimarket tersebut akan 

melakukan proses sewa menyewa dengan pemilik lokasi (landlord). 

Proses sewa-menyewa dilakukan dengan negosiasi dan seringkali berebut 
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tawar-menawar dengan pesaing utama. Pada kondisi seperti ini landlord 

memiliki bargaining position yang sangat diuntungkan dengan memasang 

biaya sewa tertinggi. Kondisi demikian seringkali memunculkan praktik 

bisnis yang tidak etis sekaligus tidak terpuji, seperti markup biaya sewa, 

pembatalan sepihak, dsb. 

Akhirnya kondisi ini mengakibatkan cost of doing business yang sangat 

tinggi dengan melonjaknya biaya sewa lokasi. Maka untuk itu diperlukan 

suatu analisa break event point dan feasibility study yang cermat sebelum 

menentukan lokasi yang tepat dan memenangkan negosiasi biaya sewa 

lokasi tersebut. 

Sumber daya manusia yang siap pakai dan memiliki komitmen dalam 

pelayanan konsumen merupakan salah-satu permasalahan utama yang 

dihadapi oleh semua perusahaan minimarket di Indonesia. Ketersediaan 

SDM yang siap pakai dan memiliki komitmen dalam pelayanan konsumen 

ini belum didukung sepenuhnya oleh ketersediaan institusi pelatihan, 

pendidikan, dan pengembangan SDM, baik formal maupun informal. 

Ada beberapa lembaga pelatihan dan kursus pelatihan dan pengembangan 

SDM dalam bisnis ritel, dan juga ada beberapa perguruan tinggi yang 

memiliki mata kuliah pilihan, mata kuliah wajib hingga kurikulum 

peminatan dalam manajemen bisnis ritel. 

Namun, lulusan sarjana maupun peserta kursus pelatihan ini masih 

belum cukup mampu untuk terjun langsung dalam pekerjaan dan 

pelayanan konsumen. Berkaitan dengan itu perusahaan ritel minimarket 

menyusun program pelatihan internal, ada yang berbentuk program Basic 

Skill Training, Management Trainee, Management  Development  Program, 

dan sebagainya. Perusahaan minimarket ada juga yang mengirimkan 

talentnya untuk studi banding ke luar negeri untuk mempelajari proses 

bisnis ritel sejenis di negara lain yang lebih maju atau mengikuti seminar, 

workshops, conferences, trade fair, dan sebagainya di luar negeri. 

Kenaikan Upah Minimum Propinsi/Kota/Kabupaten mulai tahun 

2013 yang sangat signifikan, khususnya di wilayah Jabodetabek di atas 35% 

bahkan di Kabupaten Bogor di atas 70%, sangat memberatkan perusahaan 

ritel minimarket, karena kenaikan upah ini belum diikuti dengan kenaikan 
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tingkat produktivitas karyawan, sehingga kondisi ini mempengaruhi 

kinerja profitabilitas minimarket. 

Seiring dengan meningkatnya persaingan bisnis ritel, juga terjadi 

peningkatan labor turnover. Semakin banyak dibukanya minimarket baru 

dan berbagai bisnis ritel lainnya, akan membawa pengaruh positif bagi 

pengembangan karir karyawan, khususnya profesional di bisnis ritel. 

Intensitas iklan lowongan kerja yang agresif di media cetak, elektronik, 

job fairs, internet dan executive search yang menawarkan remuneration 

scheme yang lebih baik di perusahaan bisnis ritel yang sedang ekspansif. 

Perusahaan minimarket menghadapi permasalahan bagaimanakah 

retaining program yang efektif agar orang-orang kuncinya tidak berpindah- 

kerja ke perusahaan lain. 

Gudang Pusat Distribusi sebagai jantung distribusi barang dagangan 

ke seluruh ritel minimarket yang dihubungkan secara online dengan 

sistem aplikasi teknologi informasi dan komunikasi yang handal menjadi 

salah satu kapabilitas sumber daya yang perlu dimiliki oleh perusahaan 

minimarket untuk dapat bertahan lama dalam persaingan bisnis yang 

sangat ketat dan berubah sangat cepat. Pada dekade ini kita mengenal 

beberapa aplikasi teknologi dan komunikasi dalam bisnis ritel seperti 

Enterprise Resource Planning (ERP), Space Management, Electronic Data 

Interchange (EDI), Supply Chain Management (SCM), Distribution Center, 

Retail Management System, Customer Relationship Management, e-retailing, 

dan masih banyak yang lainnya. Namun, untuk memiliki keunikan 

kapabilitas sumber daya tersebut di atas dibutuhkan modal investasi yang 

sangat besar. Setiap perusahaan minimarket harus jeli dan cermat dalam 

menganalisis kebutuhan dan kemampuan finansialnya serta mencermati 

costs and benefits nya bagi bisnis ritel minimarket. 

Berangkat dari fenomena permasalahan tersebut di atas dan penelitian 

terdahulu yang menjadi referensi dalam penyusunan disertasi ini adalah 

bahwa belum pernah ada penelitian yang khusus mengkaji daya tarik 

industri ritel dan keunikan kapabilitas sumberdaya dan pengaruhnya 

terhadap strategi bersaing dan strategi kemitraan serta implikasinya pada 

kinerja bisnis minimarket di Jakarta dan Bandung. 
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Berdasarkan uraian tersebut di atas, strategi yang tepat sangat 

dibutuhkan bagi ritel minimarket di Indonesia khususnya Jakarta dan 

Bandung dalam  menghadapi  fenomena-fenomena  yang  terjadi.  Hal 

ini karena strategi merupakan upaya yang mengadaptasi daya tarik 

bersaing dan keunikan kapabilitas sumberdaya. Strategi dikembangkan 

dari  respon  yang  kreatif  terhadap  perubahan-perubahan   internal   

dan eksternal perusahaan. Strategi juga merupakan instrumen untuk 

mengembangkan dan memantapkan daya saing perusahaan. Merumuskan 

dan mengimplementasikan strategi bisnisnya, ritel minimarket harus 

menyadari perlunya mengadaptasi daya tarik industri ritel dan keunikan 

kapabilitas sumberdaya secara sistematis untuk menciptakan dan menjaga 

serta meningkatkan keberlanjutan kinerja bisnis ritel minimarket. 

Belum optimalnya kinerja bisnis ritel minimarket dewasa ini disinyalir 

disebabkan karena ritel minimarket masih belum optimalnya dalam 

perancangan strategi bisnisnya khususnya strategi bersaing dan strategi 

kemitraan. Lingkungan industri disaat ini yang semakin kompetitif juga 

menuntut ritel minimarket untuk mampu beradaptasi dengan perubahan- 

perubahan yang terjadi agar dapat tetap bertahan lama dalam persaingan 

bisnis ritel. Setiap ritel minimarket harus memiliki keunggulan bersaing, 

yaitu sumber-sumber daya yang dapat menciptakan nilai bagi peritel, 

sulit ditiru, bersifat langka, dan tidak ada substitusi. Keunggulan bersaing 

dapat dicapai melalui pengeloaan dan pemanfaatan sumber-sumber 

keunggulan bersaing ritel minimarket tersebut, baik berupa sumber daya 

fisik, kemampuan teknologi maupun sistem yang baik dan tepat. 

Melihat dari berbagai fenomena di atas jelas bahwa ritel minimarket 

saat ini belum mampu secara efektif melakukan pengembangan keunikan 

kapabilitas karena cenderung masih terbatasnya sumber daya serta  

masih sulitnya melakukan pengembangan kapabilitas SDM dan sarana 

penunjang.Saat ini lingkungan industri yang semakin kompetitif menuntut 

ritel minimarket untuk mampu beradaptasi dengan perubahan-perubahan 

yang terjadi agar dapat tetap bertahan lama dalam persaingan bisnis ritel, 

namun pada bagian lain pihak manajemen cenderung belum sepenuhnya 

mampu mencermati dan mengadaptasi persaingan industri retail tersebut. 
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Buku ini lebih jauh akan memaparkan daya tarik industri ritel dan 

keunikan kapabilitas sumber daya terhadap strategi bersaing dan strategi 

kemitraan serta implikasinya pada kinerja bisnis minimarket dengan 

mengambil studi kasus di Jakarta dan Bandung pada periode 2015. 

Pemaparandidalambukuinisetidaknyadiharapkandapatmemberikan 

saran bagi (a) ritel minimarket, menjadi acuan dan sumbangan pemikiran 

dalam mencermati dan mengadaptasi daya tarik industri ritel, keunikan 

kapabilitas sumberdaya,strategi bersaing,strategi kemitraan,dan mengukur 

kinerja bisnis minimarket di Jakarta dan Bandung, (b) pemerintah, menjadi 

masukan untuk penyempurnaan regulasi yang berkaitan dengan industri 

ritel modern di Indonesia khususnya Jakarta dan Bandung, (c) pemangku 

kepentingan, menjadi sumber informasi yang berguna bagi pihak terkait 

dengan industri ritel, baik minimarket, pemasok, karyawan, pesaing dan 

pemangku kepentingan lainnya dalam mengambil keputusankeputusan 

yang sesuai dengan dinamika perkembangan industri ritel di Indonesia 

khususnya Jakarta dan Bandung. 
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FAKTOR-FAKTOR 
YANG MELEJITKAN 
KINERJA 

 
A. Landasan Teoretikal 

ada penelitian ini, yang menjadi grand theory adalah manajemen 

strategis,sedangkan yang menjadi middle range theory adalah strategi 

bisnis, dan manajemen ritel serta yang menjadi applied theory-nya 

adalah daya tarik industri ritel, keunikan kapabilitas sumberdaya, strategi 

kemitraan, strategi bersaing dan kinerja bisnis. Grand theory merupakan 

dasar lahirnya teori-teori lain dalam berbagai level, disebut makro karena 

teori-teori ini berada pada level makro. Middle Range Theory merupakan 

teori yang berada pada level mezo/menengah, di mana fokus kajiannya 

makro dan mikro. Applied Theory merupakan teori yang berada di level 

mikro dan siap diaplikasikan dalam konseptualisasi (Dougherty & 

Pfaltzgraff 1990, 10-11) 
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Grand theory dalam penelitian ini adalah manajemen strategik. 

Menurut David (2015:5-6) manajemen strategik yang bisa disebut juga 

perencanaan strategis adalah seni dan pengetahuan dalam merumuskan, 

mengimplementasikan serta mengevaluasi keputusan-keputusan lintas 

fungsional yang memampukan sebuah organisasi mencapai tujuannya. 

Manajemen strategik berfokus pada usaha untuk mengintegrasikan 

manajemen, pemasaran, keuangan atau akuntansi, produksi atau operasi, 

penelitian dan pengembangan, serta sistem informasi 

komputer untuk mencapai keberhasilan organisasional. Perencanaan 

strategis terdapat tiga tahap penting yang tidak dapat dilewatkan oleh 

perusahaan ketika akan merencanakan strategi yaitu perumusan strategi, 

implementasi/penerapan strategi dan evaluasi strategi. 

Middle  Range  Theory  dalam  penelitian  ini  adalah  strategi bisnis. 

Strategi bisnis adalah keputusan untuk memfokuskan pada peningkatan 

posisi bersaing produk/ jasa perusahaan dalam industri atau segmen pasar 

tertentu yang dilayani oleh perusahaan. Strategi bisnis terdiri dari dua 

jenis strategi yaitu competitive strategy dan cooperative strategy. (Wheelen 

& Hunger, 2014). Porter (1986) menawarkan dua strategi bersaing secara 

umum untuk mengungguli perusahaan lain  dalam  industri  tertentu, 

yaitu strategi biaya rendah (Lower Cost Strategy) dan strategi diferensiasi 

(Differentiation  Strategy).  Strategi  biaya  rendah  adalah  kemampuan 

perusahaan untuk mendesain, memproduksi dan memasarkan produk/ 

layanan yang sebanding secara lebih efisien dibanding kompetitor. 

Strategi diferensiasi adalah kemampuan menyediakan produk/layanan 

yang unik dan hebat dalam hal kualitas produk, fasilitas/layanan khusus, 

dan layanan purna jual kepada pembeli. Sedangkan manajemen ritel 

merupakan suatu teori dalam mengelola suatu usaha ritel modern yang 

menyampaikan produk ke pengguna akhir untuk memenuhi  keiginan 

dan kebutuhan mereka. Usaha ritel modern dapat dikelompokkan dalam 

kategori kepemilikan, luas toko, atmosfir tokonya, dan jenis produk dan jasa 

yang ditawarkan ke konsumen, dan sebagainya. (Berman & Evans, 2013). 

Sedangkan Levy, Weitz & Grezwal, (2015) membagi tiga kelompok ritel 

modern masing-masing hypermarket, supermarket dan convenience store/ 

grocery store. 
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Selanjutnya adalah applied theory yang merupakan teori yang berada di 

level mikro dan siap diaplikasikan dalam konseptualisasi sebagai pedoman 

dalam melakukan penyusunan formulasi variabel penelitian. Pada 

penelitian ini, applied theory terdiri atas: daya tarik industri ritel, keunikan 

kapabilitas sumberdaya, strategi bersaing, strategi kemitraan, dan kinerja 

bisnis minimarket 

Secara bersamaan landasasan teori yang digunakan dalam penelitian 

ini dirumuskan ke dalam Grand Theory (Manajemen Strategik), Middle 

Range 

Theory (Manajemen Ritel dan Strategi Bisnis) dan Applied Theory 

(Daya Tarik 

Industri Ritel, Keunikan Kapabilitas Sumberdaya, Strategi Bersaing, 

Strategi Kemitraan dan Kinerja Bisnis Ritel Minimarket). Serta hubungan 

antarvariabelpenelitianyangdikaitkandenganhasilpenelitiansebelumnya, 

dapat digambarkan pada gambar 2.1. Diagram Teori Penelitian dibawah 

ini. 

 

 

 

Gambar 2.1 Diagram Teori Penelitian (2016) 
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Manajemen Strategik 

 
Sejarah Perkembangan Konsep Manajemen Strategik 

Perkembangan konsep manajemen strategik di mulai dari prinsip-prinsip dasar 

strategi yang telah dibahas oleh Homer, Euripides, dan banyak penulis utama 

lainnya. Strategi kata kami berasal dari bahasa Yunani strategos, “umum”, yang 

pada gilirannya berasal dari kata yang berarti “tentara” dan “memimpin.” Kata 

kerja Yunani STRATEGO berarti merencanakan penghancuran seseorang musuh 

melalui penggunaan sumber daya secara efektif. Konsep strategi dalam konteks 

militer atau politik tetap menonjol sepanjang sejarah, dan telah dibahas oleh 

penulis besar seperti Shakespeare, Montesquieu, Kant, Mill, Hegel, Clausewitz, 

Liddell Hart, dan Tolstoy. Konsep Strategis yang dikembangkan oleh penulis 

tersebut telah digunakan oleh banyak ahli militer dan ahli politik, seperti 

Machiavelli, Napoleon, Bismarck, Yamamoto, dan Hitler. 

Salah satu yang dikenal menerapkan strategi ke bisnis terjadi ketika Socrates 

menghibur Nichomachides, seorang anggota militer Yunani yang kalah pemilu 

untuk posisi jendral untuk Antisthenes, seorang pengusaha Yunani. Socrates 

membandingkan tugas-tugas seorang jendral dan seorang pengusaha serta yang 

ditunjukkan Nichomachides dan menunjukkan Nichomachides bahwa dalam 

kedua kasus satu rencana penggunaan sumber daya seseorang untuk memenuhi 

tujuan. Sudut pandang ini telah menghilang, untuk semua tujuan praktis, dengan 

jatuhnya negara-kota Yunani dan tidak bangkit lagi sampai setelah berakhirnya 

Revolusi Industri bisnis. (Bracker, 1980: 1-2). 

Kebutuhan konsep strategi yang berkaitan dengan bisnis menjadi lebih besar 

setelah Perang Dunia II, sebagai bisnis pindah dari lingkungan yang relatif stabil 

menjadi lebih cepat berubah dan lingkungan hidup kompetitif. Ansoff (1965:7) 

telah dikaitkan dengan perubahan ini dengan lingkungan dua faktor penting: 

(1) percepatan ditandai laju perubahan dalam perusahaan, dan (2) percepatan 

penerapan ilmu dan teknologi untuk proses manajemen. 

Para penulis modern pertama yang mengkaitkan konsep strategi untuk bisnis 

adalah Von Neumann & Morgenstern (1947), dengan teori mereka yang dikenal 

games theory. Suatu perbandingan konsep-konsep penulis modern ini disajikan 
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oleh Hofer dan Schendel (1978). Mereka menemukan bahwa di antara para 

penulis, ada ketidaksepakatan besar di tiga bidang utama: (1) luasnya konsep 

strategi bisnis, (2) komponen, jika ada, strategi, dan (3) proses formulasi strategi 

yang inklusif. 

Namun, perbandingan Hofer dan Schendel gagal untuk membahas kesamaan 

dalam konsep strategi bisnis. Untuk itu berikut disajikan ringkasan definisi penulis 

utama strategi bisnis modern pada Tabel 2.1. menunjukkan dalam huruf miring 

adalah istilah kunci yang mengidentifikasi perbedaan di definisi ini. 

 

 

Date Contributor and Source Definition 

1947 Von Neumann& 
Morgenstern, Theory of 
Games and Economic 
Behavior (79-84) 

Strategy is a series of actions by a firm that are 
decided on according to the particular situation 

1954 Drucker, The Practice of 
Management (17) 

Strategy is analyzing the present situation and 
changing it if necessary. Incorporated in this is 
findingo ut what one’s resources are or what 
they should be 

1962 Chandler, Strategy and 
Structure: Chapters ithe 
History of American 
Industrial Enterprise (13) 

Strategy is the determinator of the basic 
longterm goals of an enterprise, and the 
adoption of courses of action and the allocation 
of resources necessary for carrying out these 
goals. 

1965 Ansoff, Corporate Strategy: 
An Analytic Approach to 
Growth and 
Expansion (118-121) 

Strategy is a rule for making decisions 
determined by product/market scope, growth 
vector,c ompetitive advantage, 
and synergy 

1968 Cannon, Business Strategy 
and Policy ( 9) 

Strategies are the directional action decisions 
which are required competitively to achieve the 
company’s purpose 

1969 Learned, Christenson, 
Andrews,& 
Guth, 
Business Policy: Text and 
Cases (15) 

Strategy is the pattern of objectives, purposes, 
or goals and major policies and plans for 
achieving these goals, stated in such away as to 
define what business the company is in or is to 
be in and the kind of company it is or is to be. 

1971 Newman & Logan, Strategy, 
Policy, and 
Central Management (70) 

Strategies are forward-looking plans that 
anticipate change and initiate action to take 
advantage fo opportunities that are integrated 
into t he concepts or mission of the company 

1972 Schendel & Hatten, 
Business policy or strategic 
management, Academy of 
Management Proceedings 
(4). 

Strategy is defined as the basic goals and 
objectives of the organization the major 
programs of action chosen to reach these 
goals and objectives, and the major pattern 
of resource allocation used to relate the 
organization to its environment 
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Tabel 2.1Perkembangan Definisi Strategy (Lanjutan) 

 

Date 
 

Contributor and Source 
 

Definition 

1973 Uyterhoeven, Ackerman, & 
Rosenblum, Strategy and 
Organization: Text and 
cases in 
General Management (9-10) 

Strategy provides both direction and 

cohesion to the enterprise and is composed 

of several steps: strategic profile, strategic 

forecast, resource audit,strategic alternatives 

explored, tests for consistency and, finally, 

strategic choice 

1974 Ackoff, Redesigning the 
Future 
(29) 

Strategy is concerned with long-range 
objectives and ways of pursuing them that 
affectt he system as a whole 

1975 Paine & Naumes, Strategy Strategies are specific major actions or 
 And patterns of actions for the attainmet of the 
 Policy Formation: An firm’s objective 
 Integrative Approach (7)  

1975 McCarthy, Minichiello&, Strategy is an analysis of the environment 
and selection of economic alternatives that 
will match the corporate resources and 
objectives at a risk commensurate with the 
profit and viability which the alternatives 
offer. 

 Curran, Business 
 Policy and Strategy: 
 Concepts and 
 Readings 
 (19) 

1976 Glueck, Business Policy: 

Strategy Formation and 

Management Action, 2nd 

ed. (3) 

Strategy is a unified,comprehensive, and 
integrated plan designed  to  assure  that  
the basic objectives of the enterprise are 
achieved 

1977 McNichols, Policy Making Strategy is embedded in policy formulation: it 
 And comprises a series of decisions reflecting the 
 Executive determination of basic business objectives 
 Action, 5th ed. (9) and the utilizationo f skills and resources to 

  attain these goals. 

1977 Steiner & Miner, 
Management 
Policy and 
Strategy: Text, Readings, 
and Cases (19) 

Strategy is the forging of company missions, 
setting objectives fort he organizationin light 
of external and internal forces, formulating 
specific policies and strategies to achieve 
objectives,and ensuring their proper 
implementation so that the basic purposes 
and objectives of the organization will be 
achieved. 

1979 Mintzberg, The Strategyi s a mediating force between the 
 Structuring of organization and its environment: consistent 
 Organizations patterns in streams of organizational 

 (25) decisions to deal with the environment. 

1979 Schendel & Hofer, Strategy provides directional cues to the 
 Strategic Management: organization that permit it to achieve 
 A New View of Business its objectives, while responding to the 

 Policy and Planning ( 516) opportunities and threats in its environment 

Sumber: Bracker, 1980, The Historical Development of the Strategic Management 

Concept 
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Pada tabel di atas menunjukkan bahwa stategi bisnis memiliki karakteristik 

sebagai berikut: analisis lingkungan dan situasi yang digunakan untuk menentukan 

postur perusahaan dalam bidangnya, dan kemudian sumberdaya perusahaan yang 

digunakan dengan cara yang tepat untuk mencapai tujuan utamanya. Manajemen 

strategi bagi organisasi langsung menerapkan konsep strategi bisnis yang telah 

dikembangkan di ranah akademik. Artinya, manajemen strategis memerlukan 

analisis lingkungan internal dan eksternal dari sebuah perusahaan untuk 

memaksimalkan pemanfaatan sumber daya dalam kaitannya dengan pencapaian 

tujuan. Pernyataan ini dapat dianggap sebagai definisi makro konsep strategi 

bisnis, atau managemen strategis. 

Kepentingan utama manajemen strategis adalah memberikan organisasi 

suatu kerangka kerja dalam mengembangkan kemampuan untuk mengantisipasi 

dan mengatasi perubahan. Hal ini juga membantu untuk mengembangkan 

kemampuan untuk menangani dengan pasti dalam jangka panjang dengan 

mendefinisikan prosedur untuk mencapai tujuan. Tabel 2.2. memberikan 

gambaran singkat dari pendekatan untuk operasionalisasi manajemen strategis; 

lebih luas gambaran literatur dapat ditemukan di Hofer (1976) dan Schendel & 

Hofer (1978). 

Tabel 2.2 

Pendekatan Operasionalisasi Manajemen Strategik 

Date Author Explanaition Work 

1967 Mueller A 2SLS regression model of strategic resource 
allocation to investigate the funds-allocation 
process in a number of firms 

1968 Boston Consulting 
Group 

A process modeld ealingw ithc ost/volume 
relationships of a variety of products. A. number of 
strategic conclusions regarding cost, volume,market 
share, and profitability are developed 

1972 Elliott A  strategic  analysis  using  a  simultaneous equation 
model of the major elements of corporate performanc 

1973 Macintosh,T surumi, 
and Tsurumi 

A 2SLS regression model linking th e largest Canadian 
me at packer to a model of the Canadian economy 
for the purpose of environmental perception, 
analysis,and determining optimal strategic action. 

1974 Schoeffler, Buzzell, 
and Heany 

A study of the strategic relationship between market 
share and other factors and profitability (P IMS). 

1975 Buzzell, Gale, and 
Sultan 

A study of the strategic relationship between market 
share and other factors and profitability (P IMS). 
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1975 Kirchhof An analysis of internal factors contributing to return 
on investment; uses an SPSS stepwise regression 
model. 

1976 Schendel, Patton, 
and Riggs 

A strategic OLS regression model of corporate 
turnaround strategies 

1976 Schendel and Patton A 3SLS regression model of corporate strategy to 
overcome the multiple goal problem and to capture 
complex patterns of the strategic, operating, 
and environmental variables that influence goal 
attainment. 

1978 Bass A strategic model formulated for consumer 
durabless pecifying the price level for each period 
of a product’sli fet hatw illm aximizet he firm’s 
discounted cash flow. Merges an earlier Bass 
demand model with the Boston Consulting Group’s 
experience curve. 

1978 Hatten, Schendel, 
and Cooper 

An OLS regression model of the U.S. brewing industry 
relating strategic (controllable) and environmental 
(noncontrollable) variables to a firm’s return on 
equity.nd 

 

Sumber: Bracker, 1980, The Historical Development of the Strategic Management 

Concept 

 

Sejak zaman Yunani awal, konsep strategi bisnis telah berubah dari makro ke 

mikro dan kembali ke sudut pandang makro (lihat Tabel 2.3). Sekarang peneliti 

bisnis dan praktisi perlu untuk bergerak dari suatu perhatian dengan definisi 

konsep ke suatu konsolidasi terminologi. 

 
Tabel 2.3 

Sejarah Ruang Lingkup Manajemen Strategi 

 

 
Time 

Macro Micro Macro 

3000 
BC 

Fall 
of Greek 
City- States 

Roman 
Empire 

Industrial 
Revolution 

Post World 
War II 

Future 

Rationale National markets 
Large,complex 
interrelated 
organizations 

Oligopolistic 
environment 

Unlimited 
resource availability 

Dynamic 
environment 

New technology 

Ability to anticipate 

  Lack of national 
markets Change National 

markets 

  Lack of ability to 
anticipate change 
Stable environment 

Ability to deal with 

Uncertain future 
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Strategy 
Definition 

Effective use of 

resources to meet 

objectives 

Effective use of 
resources to meet 
objectives 

Analysis of internal 
and external 
environments of 
the firm in order to 
m a x i m i z e 
utilization  of 
resources in 
relation to 
objectives 

Major 

Contributors 

Early Greek writers 
such  as 
Homer,Euripides, and 

Shakespeare, 

Montesquieu, Kant, 

Von Neumann 
& Morgenstern, 
Drucker, 

 Socrates Mill Hegel, , 
Clausewitz, 

Chandler,Ansoff, 
Glueck, 

  Tolstoy M Nichols, Stteiner, 

   MinerM, intzbergH, 
ofer, 

   Schende 

Application 
of Strategy 

Business, Military, and 

Government 

Military and 
Government 

Business, Military, 
and 

Government 
 

Sumber: Bracker, 1980, The Historical Development of the Strategic Management 

Concept 

 

Konsolidasi tersebut memfasilitasi pengujian empiris hipotesis sebagai 

bagian dari upaya untuk memvalidasi atau menolak konstruks tradisional dan 

mengembangkan aplikasi yang berguna untuk lingkungan organisasi. 

 

Proses Manajemen Strategik 
 

Strategi dapat berupa suatu rencana atau tindakan yang terdiri dari aturan atau pola 

pengambilan keputusan yang berkaitan dengan aktivitas dan posisi perusahaan 

untuk mencapai tujuan yang menitikberatkan pada sumber daya yang dimiliki 

sehingga perusahaan tersebut memiliki rencana yang terpusat pada tujuan dan 

tindakan yang akan diambil dengan mengadaptasi lingkungan bisnis secara terus 

menerus. Menurut Wheelen & Hunger (2014:15), yang mengeksplorasi bahwa 

proses manajemen strategi terdiri atas beberapa langkah seperti yang terungkap 

pada gambar berikut: 
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Seperti yang terlihat pada gambar di atas, manajemen strategik merupakan 

suatu sistem sebagai satu kesatuan memiliki berbagai komponen yang saling 

berhubungan dan saling mempengaruhi, dan bergerak secara serentak ke arah 

yang sama pula. Komponen pertama adalah analisa situasi bisnis yang menyangkut 

kekuatan dan kelemahan internal perusahaan yang kemudian diikuti oleh proses 

pengantisipasian peluang bisnis dan ancaman bisnis yang ada selama ini. Langkah 

selanjutnya adalah melakukan formulasi strategi diawali dari perancangan visi, 

misi, tujuan bisnis dan model dari objek bisnis. Setelah melakukan formulasi 

strategi kemudian masuk kepada perancangan implementasi strategi yang 

menyangkut program pencapaian target bisnis, penentuan anggaran yang diakhiri 

dengan perancangan prosedur internal bisnis proses yang berdasarkan pengaturan 

sumber daya yang dimiliki pada lini fungsi dan kegiatan operasional. Setelah hal 

tersebut dilaksanakan maka tahapan terakhir adalah mengevaluasi strategi. 

Setiap perusahaan dalam upaya mengimplementasikan manajemen strategi, 

terdapat beberapa tahapan sebagai berikut: (1) strategi tingkat korporat, (2) 

strategi tingkat bisnis, dan (3) strategi tingkat fungsional. Strategi di tingkat 

korporat menganalisis lingkungan eksternal untuk menetapkan misi perusahaan 
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yang diimplementasikan ke dalam penetapan maksud dan tujuan perusahaan, 

strategi pengembangan secara umum, dan pendayagunaan sumber daya. 

Sementara strategic business unit (SBU) menetapkan kebijakan operasional 

dalam menentukan tujuan perusahaan, strategi kompetitif, dan pendayagunaan 

sumber daya berdasarkan penyesuaian produk dan pasar. Strategi fungsional 

merupakan strategi yang lebih rinci yang dapat langsung diterapkan dalam 

perencanaan serta dapat terukur (measurable). Strategi pada tingkat ini meliputi: 

strategi pemasaran untuk memasuki kesesuaian produk dan pasar tertentu, strategi 

dan perencanaan riset dan pengembangan, strategi dan perencanaan SDM, serta 

strategi dan perencanaan operasional. 

 
Manajemen Ritel 

Ritel berasal dari bahasa Perancis “retailer” yang dalam bahasa Inggris berarti 

“breaking bulk” atau pemecahan barang atau produk dalam jumlah besar menjadi 

unit-unit yang lebih kecil untuk dijual (Hemashree, 2008). Pengecer membeli 

barang atau produk dalam jumlah yang lebih besar dari produsen atau importir, 

baik secara langsung atau melalui grosir, dan kemudian menjual dalam jumlah 

kecil kepada masyarakat umum atau pengguna akhir. Ritel adalah link terakhir 

yang menghubungkan konsumen individu dengan proses produksi dan rantai 

distribusi. 

Ritel modern adalah sektor industri yang bergerak dinamis ke berbagai arah, 

vertikal dan horizontal, dan mengalami pertumbuhan yang pesat dalam waktu 

sehingga gambaran definitif yang utuh mengenai sektor ini sulit didapatkan. 

Literatur awal mengaitkan ritel modern dengan self-service, ragam produk dan 

jasa, dan toko merchandise (Hollander, 1960; Regan, 1961; Cundiff, 1965). Tahun 

1970 dan 1980-an, fokus literatur ritel modern lebih dikaitkan dengan budaya 

(Goldman, 1974) dan aspek evolusi pada pengembangan dan modernisasi ritel 

secara bertahap (Kaynak, 1982; Savitt, 1984). Di tahun 1990-an, distribusi dengan 

koneksi terhadap Supply Chain Management (SCM) dan format toko (Tordjman, 

1994; Feeny, 1996; Myers, 1997) telah mendominasi literatur dalam ritel modern. 

Dewasa ini koneksi dengan SCM dianggap dapat memfasilitasi ritel modern 

dengan konsep yang lebih maju dan sistematis (Panfilov & Chernovolov, 2007). 

Konsep saluran distribusi dalam ritel modern mengacu pada proses pergerakan 

barang dari produsen awal kepada konsumen akhir. Garis pertukaran ini dikenal 
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sebagai “rantai distribusi”. Dalam rantai ini, ritel adalah titik akhir. Pengecer 

melakukan beberapa fungsi seperti bulk breaking, mengemas, menyimpan, 

pengawasan layanan sebagai bagian dari upaya untuk mningkatkan kepuasan 

dan loyalitas pelanggan. Para produsen dan wholesaler berharap pengecer menjadi 

bagian utama dari saluran distribusi ini yang dapat mengalirkan umpan balik dari 

pelanggan kembali kepada mereka. 

Proses konsentrasi dalam perekonomian juga telah mempengaruhi perubahan 

lebih lanjut dalam pemasaran ritel modern, sehingga konsep pemasaran komersial 

secara individual tidak lagi digunakan. Berbagai bentuk kemitraan dikembangkan 

antara perusahaan-perusahaan ritel dan perusahaan produksi sebagai bagian dari 

strategi aliansi, termasuk dalam manajemen rantai pasokan (SCM). Pada kondisi 

ini, konsep-konsep manajemen baru, khususnya manajemen strategis, yang 

berkaitan dengan perusahaan ritel modern berukuran besar, sedang dikembangkan 

di mana kedua elemen pemasaran dan saluran logistik sama-sama penting. Pada 

ritel modern, SCM menjadi elemen kegiatan yang penting, kerjasama antara 

perusahaan diperluas baik dari sisi pasokan dan sisi permintaan, sehingga peruses 

pemasaran, produksi, dan logistik dapat dikendalikan (Segetilja, 2009, 2015). 

Secara luas sektor ritel dapat diklasifikasikan dalam dua kategori (Hemashree, 

2008), yaitu sektor ritel terorganisir (organized retail sector) dan sektor ritel tidak 

terorganisir (unorganized retail sector). Sektor ritel terorganisir (organized retail 

sector) mengacu pada kegiatan perdagangan yang dilakukan oleh pengecer 

berlisensi, yaitu perusahaan yang terdaftar dalam pajak penjualan, pajak 

penghasilan, dll. Ritel jenis ini umumnya disebut sebagai ritel modern, termasuk 

di dalamnya adalah hypermarket, supermarket dan minimarket yang didukung 

dengan rantai ritel. Kegiatan usaha pada jenis ritel ini tidak hanya menjual tetapi 

juga bagaimana perusahaan mengontrol manajemen rantai pasokan  (SCM)  

yang efisien, hubungan vendor berkembang, perhatian pada kualitas layanan, 

merchandising yang efisien dan kampanye promosi yang tepat waktu. 

Sektor ritel tidak terorganisir mengacu pada format ritel tradisional, misalnya, 

toko-toko lokal, toko-toko umum yang dikelola oleh pemiliknya, convenience 

stores, dll. Ritel tradisional ini dicirikan oleh pengecer yang biasanya kecil, lebih 

rentan terhadap penghindaran wajib pajak dan kurangnya pengawasan hukum 

perburuhan. Ritel tradisional ini lebih sering terjadi di negara berkembang 

(Hemashree, 2008). 

 

 

  46  Eksis di Bisnis Ritel 



Ravi & Deepika (2011) juga memberikan gambaran tentang sejumlah besar 

pemain yang aktif di ritel makanan (food retailing), yang diklasifikasikan menjadi 

empat kategori: sektor ritel informal tradisional, koperasi, sistem distribusi publik 

yang disubsidi pemerintah, dan ritel modern. 

Soliha (2008) dalam analisisnya tentang industri ritel di Indonesia, 

menggolongkan bisnis ritel di Indonesia berdasarkan sifatnya, yaitu ritel yang 

bersifat tradisional atau konvensional dan yang bersifat modern. Ritel yang bersifat 

tradisional adalah sejumlah pengecer atau pedagang eceran yang berukuran kecil 

dan sederhana, misalnya toko-toko kelontong, pengecer atau pedagang eceran 

yang berada di pinggir jalan, pedagang eceran yang berada di pasar tradisional, 

dan lain sebagainya. Kelompok bisnis ritel ini memiliki modal yang sedikit dengan 

fasilitas yang sederhana. Ciri bisnis ritel tradisional yaitu kurangnya pemilihan 

lokasi yang tepat, tidak memperhitungkan potensi pembeli, jenis barang dagangan 

yang tidak terarah dan tidak ada seleksi merek (Nurbiyanto et al., 2013). 

Sedangkan ritel modern adalah sejumlah pedagang eceran atau pengecer 

berukuran besar, misalnya dengan jumlah gerai yang cukup banyak dan memiliki 

fasilitas toko yang sangat lengkap dan modern (Soliha, 2008). Ciri dari bisnis ritel 

modern yaitu lokasi strategis yang merupakan faktor penting dalam bisnis ritel, 

prediksi cermat terhadap potensi pembeli, pengelolaan jenis barang dagangan 

yang terarah,dan seleksi merek yang sangat ketat. Tersedianya sistem informasi 

yang canggih, memungkinkan bisnis ritel modern mampu menyediakan 

produkproduk baru, pelayanan yang sangat cepat, teliti, dan mampu memuaskan 

pelanggan (Nurbiyanto et al, 2013). 

Berdasarkan penggolongan sifat ritel tersebut, maka sektor ritel modern 

dapat dibedakan dari sektor ritel lainnya berdasarkan kepada : 

1. Penyelenggaraan bisnis yang lebih terorganisir. 

2. Pemainnya adalah pengecer yang berlisensi, yaitu perusahaan yang terdaftar 

dalam pajak penjualan, pajak penghasilan, dll. 

3. Skala bisnis yang besar, memiliki jumlah gerai yang cukup banyak dan 

tersedia hampir di setiap daerah. 

4. Fasilitas yang lengkap dan modern, didukung dengan sistem informasi 

yang canggih. 

5. Kegiatannya tidak hanya menjual, juga didukung dengan bagaimana 

perusahaan mengelola dan mengontrol rantai pasokan (SCM), dan 

hubungan dengan vendor berkembang. 
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6. Perhatian pada kualitas layanan, lokasi yang strategis, merchandising dan 

seleksi merek yang efisien, serta kampanye promosi yang intensif. 

 

B. Karakteristik Horizontal dan Vertikal Ritel 

Ritel adalah subyek dari sejumlah pemicu perubahan yang berdampak pada 

lingkungan di mana ritel beroperasi. Efek keseluruhan dari pemicu ini di industri 

ritel modern dapat secara luas dipahami dalam tiga keadaan, yaitu: konsentrasi 

bisnis, tekanan harga dan biaya, dan komplikasi (Burt & Sparks, 2003). 

1. Konsentrasi bisnis muncul dalam arti pengecer besar akan terus 

mengembangkan bisnisnya dalam ekonomi ritel skala global. Konsentrasi 

juga muncul dalam fokus pada lokasi ritel, atau konsentrasi spasial, yang 

didorong oleh perencanaan dalam penggunaan lahan dan keinginan untuk 

memberikan layanan kualitas tinggi dengan lokasi yang kompak. 

2. Tekanan harga dan biaya merupakan hal yang tak terelakkan di industri 

ritel mengingat parameter operasi ritel membutuhkan berbagai pasokan. 

Menjadi lebih efisien dalam penggunaan sumber daya dan operasi 

merupakan salah satu respon, tetapi juga tetap perlu mencari sumber 

pasokan terbaik yang lain. 

3. Komplikasi muncul dari fragmentasi konsumen dan volatilitas mereka. 

Hal ini pada gilirannya menambah tekanan pada pengecer untuk lebih 

responsif. 

Pemicu perubahan ini akan berdampak, dan telah berdampak pada, struktur 

sektor ritel. Sektor ritel secara umum dapat dipahami sebagai sektor yang terus- 

menerus berusaha melakukan perluasan, polarisasi, inovasi dan lebih terbuka 

(Alexander & Myers, 2000). Sektor itu sendiri berkembang di kedua dimensi 

horisontal dan vertikal sebagai pengecer yang mengambil lebih banyak kegiatan 

dan mengembangkan strategi yang lebih luas (Burt & Sparks, 2003). Bila ini 

berhasil, maka polarisasi dalam meningkatkan sektor ritel sebagai perusahaan yang 

lebih besar akan terus tumbuh, sehingga mereka mampu beroperasi pada skala ritel 

yang lebih besar. Inovasi demikian telah dianggap penting untuk pengembangan 

dan telah terjadi mulai dari pengaturan format toko, operasi, produk dan branding. 

Sehingga akhirnya, pasar ritel akan terbuka, yang memungkinkan pengecer di 

luar negeri mudah masuk dan dengan demikian akan meningkatkan kompetisi. 
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Peritel nasional juga seharusnya mulai memperluas jaringan pasar ke luar negeri 

untuk mencari pasar baru dan untuk mengeksploitasi keuntungan yang lebih 

besar (Flavian & Polo, 1998). 

 

 
Karakteristik Horizontal 

 

Menurut Burt & Spark (2003) bahwa karakteristik horizontal ritel adalah tumbuh 

dalam ukuran fisik outlet; batas-batas produk tradisional tidak lagi digunakan. 

Pelebaran permintaan dan harapan konsumen, peningkatan kecanggihan 

pengendalian stok dan sistem informasi manajemen, ditambah munculnya pasar 

produk baru, semuanya melibatkan tekanan yang telah mendorong ritel modern 

untuk berpikir dan beroperasi “di luar kotak” produk ritel tradisional. 

 
Karakteristik Vertikal 

 

Karakteristik vertikal ritel dapat digambarkan melalui perubahan dalam mengelola 

tugas-tugas dan aktivitas saluran (Samiee, 1993). Pandangan ritel tradisional 

umumnya melihat itu sebagai salah satu fungsi atau kegiatan dalam saluran 

distribusi yang menghubungkan pasokan atau produksi dengan permintaan atau 

konsumsi. Tugas, kegiatan dan peran dalam proses saluran ini telah digambarkan 

dengan jelas. Pengecer tradisional pada dasarnya pasif dalam menanggapi merek 

produsen.Tetapi ritel modern menggunakan skala organisasi yang meningkat, dan 

mengembangkan kontrol atas akses pelanggan dan informasi untuk memimpin 

saluran distribusi. Karenanya tugas dan aktivitas manajemen dalam ritel modern 

telah berubah secara vertikal. Pengecer modern telah mengambil peran proaktif 

dalam rantai permintaan (sebagai lawan rantai pasokan) untuk mengelola proses 

distribusi secara keseluruhan. Kebutuhan untuk memenuhi berbagai kebutuhan 

dan harapan pelanggan dan prioritas pada pelanggan telah memaksa pengecer 

untuk mengelola biaya dan kegiatan dalam saluran distribusi menjadi lebih 

terkoordinasi, dan pendekatan kegiatan yang lebih terpadu (Burt & Sparks, 2003). 
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C. Teori Ritel 

Beberapa teori telah diusulkan untuk menjelaskan struktur ritel, evolusi ritel dan 

perubahan yang terjadi di lingkungan bisnis ritel: 

 
A. Retail Life Cycle 

Mason dan Mayer (1990) menyatakan bahwa ritel melalui serangkaian tahapan 

yang dilalui untuk bergerak dari awal pertumbuhan sampai terjadinya penurunan 

dan hilangnya dari struktur ritel.Tahapan ini dinamakan dengan siklus hidup ritel 

(retail life cycle), yang terdiri dari: development and introduction, growth, maturity, 

dan decline: 

1. Development and introduction stage. Pada tahap ini, tujuan manajemen 

adalah untuk menghasilkan kesadaran konsumen terhadap jenis outlet baru 

dan untuk merangsang patronase awal. 

2. Growth stage. Pada tahap ini terjadi ekspansi ke pasar baru dan lini barang 

dagangan baru terjadi selama tahap pertumbuhan. 

3. Maturity stage. Pada tahap ini pertumbuhan pasar mandeg, hingga pada saat 

jatuh tempo persaingan harga menjadi brutal, perusahaan berusaha untuk 

meningkatkan pangsa pasar dan untuk memenangkan loyalitas pelanggan. 

Perusahaan fokus pada segmen pertumbuhan terkuat dan meningkatkan 

efisiensi biaya secara keseluruhan menjadi lebih rendah. 

4. Decline stage. Pada tahap penurunan, pengeluaran untuk mendukung 

strategi bersaing dikurangi ke tingkat yang moderat. Pesaing terus ke luar 

dari pasar. Manajemen berusaha untuk mempertahankan arus kas positif 

untuk selama mungkin tanpa investasi baru. 
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Gambar 2.3 Siklus Hidup Ritel 

Sumber: Mason dan Mayer, (1990). 
 

Tahapan siklus hidup ritel sangat mempengaruhi standar penilaian terhadap 

gerai ritel. Menempati posisi lemah dalam growth market sedikit kurang kritis 

dibandingkan posisi yang sama di pasar ritel matang atau pasar decline. Persaingan 

ritel lebih mencair pada tahap awal dari siklus hidup. Peluang pasar mengalami 

percepatan, yang meningkatkan kesempatan untuk bersaing dengan sukses. Pasar 

ritel yang matang menyajikan hambatan yang lebih besar untuk masuk, misalnya, 

manajemen akan memiliki waktu yang sulit membangun kesempatan lebih besar 

untuk sukses di pasar yang baru muncul daripada di mature market, terutama 

ketika mulai beroperasi dari posisi yang lemah. 

B. Wheel of Retailing 

Teori kedua yang dianggap mampu menjelaskan struktur ritel dan perubahan 

di sektor ritel modern adalah teori Roda Ritel (Wheel of Retailing). 

Teori ini digunakan terutama ketika ritel melibatkan kompetisi yang tak 

terbatas, permintaan konsumen yang tak terbatas untuk jenis produk dan layanan 

baru, dan kondisi lingkungan yang selalu berubah. Teori ini diusulkan oleh 

Malcolm P. McNair dari Harvard lebih dari 3 dekade lalu, dan telah dianggap 

sebagai salah satu konsep dominan dalam pendidikan, pengajaran, dan praktek 

bisnis di bidang ritel (Melvin & Harriet, 1992). 

McNair menyatakan bahwa bentuk inovasi efisien lembaga ritel (seperti 

diskon) memasuki pasar dan menjadi daya tarik bagi publik dengan pemotongan 
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harga, biaya rendah dan operasi marjin rendah. Karena daya tarik harga ini, ritel 

mendapatkan penerimaan konsumen dan memiliki pengaruh yang signifikan 

pada gambaran ritel. Saat ritel menjadi populer, pengecer lainnya memasuki 

bidang mereka dan meniru mereka. Menghadapi kompetisi yang meningkat, 

inovator secara bertahap meningkatkan pelayanan mereka, barang, fasilitas dan 

sebagainya. Karena biaya operasional meningkat, mereka menunjukkan margin 

keuntungan yang lebih rendah dan pertumbuhan mereka melambat. 

Siklus ini datang ke akhir ketika inovator mencapai kematangan dan biaya 

operasi menjadi mahal sehingga membuka untuk tantangan baru, misalnya inovasi 

harga rendah. Sebuah siklus baru dimulai lagi dan roda ritel siap bergulir kembali. 

 

Gambar 2.4 Roda Ritel 

Sumber: Lewison & Delozier, (1982). 

 
Hipotesis teori Roda Ritel terdiri dari empat elemen: 

1. Inovasi sektor ritel menembus sistem pasar atas dasar daya tarik harga. 

2. Harga rendah, mencirikan level institusi ritel baru yang dicapai melalui 

pengurangan biaya operasional (segila mungkin) dengan penghapusan 

layanan toko dan penurunan kualitas fisik toko. 

3. Setelah menjadi populer dalam sistem ritel, institusi ritel baru terlibat 

dalam proses perdagangan serupa. Terjadi persaingan yang meningkat. 
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4. Meningkatnya persaiangan dalam perdagangan ritel menyebabkan inovasi 

kelembagaan baru di sektor ritel. 

Teori Roda Ritel memiliki beberapa keterbatasan karena tidak semua 

institusi ritel dimulai dengan marjin biaya operasional yang rendah dan kualitas 

layanan yang rendah. Misalnya department store, mesin penjual otomatis, dan 

pusat perbelanjaan di kota-kota besar tidak mengikuti model ini. Sehingga para 

inovator matang melakukan kebijakan penjualan lebih berdasarkan pada kualitas 

barang dan jasa daripada melalui daya tarik harga. 

 
C. Retail Accordion 

Teori lain untuk menjelaskan perubahan dalam struktur ritel adalah teori Retail 

Accordion. Para pendukung teori ini menyatakan bahwa perubahan dalam 

merchandising mix (bukan lagi fokus pada harga dan margin), merupakan 

penjelasan lain untuk perubahan dalam struktur ritel untuk mengadaptasi 

perubahan lingkungan. 

Teori ini didasarkan pada premis bahwa lembaga ritel berkembang dari 

waktu ke waktu, dari outlet berbasis luas dengan aneka produk yang besar hingga 

yang terspesialisasi, jalur menyempit. Seiring berjalannya waktu, outlet mulai lagi 

menawarkan berbagai macam produk, sehingga membentuk pola khusus-umum. 

Evolusi ini dinamakan dengan istilah accordion, yang mencerminkan kontraksi 

dan perluasan lini barang dagangan dengan pola umum-khusus-umum. 

Contoh kasus, evolusi ritel modern di US dimulai dengan toko-toko umum 

yang menawarkan berbagai macam barang dagangan untuk seluruh pasar. Outlet 

umum ini menyediakan segala sesuatu dari sepatu, makanan hingga barang suku 

cadang, dll. Toko umum biasanya muncul ketika populasi terlalu jarang untuk 

mendukung outlet yang lebih khusus. Tahun 1950-an, ritel umum di US tumbuh 

pesat, meskipun spesialisasi tidak menghilang. Namun, mulai awal tahun 1995- 

an, single-line dan outlet mulai lagi terspesialisasi, seperti toko buku, toko kaset, 

toko peralatan kebun dan toko obat, mulai marak kembali di US. 

 
D. Dialectic Process 

Penjelasan lain untuk perubahan struktur ritel adalah Proses Dialektika. Model 

dialektika menyiratkan bahwa pengecer saling beradaptasi dalam menghadapi 

persaingan dengan para pesaing. Jadi, ketika ditantang oleh pesaing dengan 
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keunggulan diferensial, sebuah institusi ritel yang didirikan akan mengadopsi 

strategi dan taktik ke arah keunggulan itu, sehingga meniadakan beberapa 

atraksi inovator. Inovator, sementara itu, tidak tetap tinggal diam. Inovator akan 

cenderung untuk meng-upgrade atau memodifikasi produk dan institusi ritel. 

Dengan demikian, ia bergerak menuju “negated institution”.  

Sebagai hasil dari adaptasi bersama, dua pengecer secara bertahap bergerak 

bersama dalam hal penawaran, fasilitas, layanan, dan harga. Sehingga mereka 

menjadi lebih sulit untuk bisa dibedakan, atau setidaknya menjadi sangat mirip 

dengan memasuki area institusi ritel baru, yang disebut: “sintesis ritel”. Institusi 

ritel baru ini kemudian rentan terhadap penegasian oleh pesaing baru sebagai 

proses dialektika yang dimulai lagi (Maronick & Walker, 1974). Pada 

esensinya, penjelasan dialektika terhadap perubahan ritel didasarkan pada 

pepatah: "Jika anda tidak bisa mengalahkan mereka, maka bergabung dengan 

mereka” (“If you can’t beat them, join them”).  

Misalnya, department store awalnya dikembangkan sebagai ritel yang 

menawarkan beragam barang dan layanan, dan fasilitas lingkungan yang 

menarik (tesis). Institusi yang menantang (antitesis) adalah toko yang 

menggunakan diskon. Toko berdiskon tersebut mirip dengan department store 

tetapi dengan biaya fasilitas lingkungan yang rendah, dan tanpa layanan seperti 

transaksi dengan kartu kredit atau layanan delivery. Department store yang 

beradaptasi tersebut (sintesis) kemudian muncul sebagai perpaduan kekuatan 

kompetitif dari department store lama dan toko diskon. 
 

Gambar 2.5 Proses Dialektika Ritel Modern 

Sumber: Maronick dan Walker, (1974). 
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D. Bisnis Ritel di Indonesia 

Konteks globalisasi perkembangan bisnis ritel di Indonesia secara umum tidak 

jauh berbeda dengan yang terjadi di negara-negara besar lain, dengan beberapa 

pengecualian pada isu-isu persaingan antara ritel modern dan ritel tradisional 

yang lebih sering terjadi di negara-negara berkembang (KPPU, 2011; 

Soliha, 2008; Adam, 2013; Kasmirudin, 2012; Andriany, et al., ; 2013; 

Utomo, 2011). Akibat terjadinya persaingan dan kapabilitas sumber daya yang 

tidak seimbang, arah dinamika ritel secara strategis akan kurang menguntungkan 

dalam jangka panjang, sehingga peran pemerintah Indonesia dalam hal ini sangat 

strategis dalam mengeluarkan regulasi di sektor ritel, dalam beberapa hal, sehingga 

kinerja ritel secara keseluruhan diharapkan berjalan optimal dan berkontribusi 

secara maksimal terhadap perekonomian Indonesia (KPPU, 2011; Adam, 2013). 

Di Indonesia, industri ritel merupakan industri yang strategis dalam 

kontribusinya terhadap perekonomian nasional. Berdasarkan berita resmi statistik 

yang dikeluarkan oleh BPS tentang Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan 

II tahun 2013, industri ritel (termasuk di dalam perdagangan, hotel dan restoran) 

memiliki kontribusi terbesar ketiga terhadap pembentukan PDB setelah Sektor 

Industri Pengolahan dan Sektor Pertanian. Industri ritel juga berperan penting 

bagi perekonomian Indonesia, khususnya dalam menciptakan lapangan kerja bagi 

masyarakat Indonesia. Industri ritel menempatkan diri sebagai industri kedua 

tertinggi dalam penyerapan tenaga kerja Indonesia setelah industri pertanian. 

Hal ini mengindikasikan bahwa banyak penduduk Indonesia menggantungkan 

hidupnya pada industri ritel (KPPU, 2011). 

Selain itu, dalam konteks global, potensi pasar ritel Indonesia tergolong cukup 

besar, sehingga hal tersebut akan meningkatkan kompetisi, terutama dengan 

semakin banyaknya peritel asing yang tertarik menginvestasikan modalnya 

dalam jumlah besar untuk beroperasi di pasar ritel Indonesia. Jumlah penduduk 

Indonesia yang besar (terbesar ketiga di Asia, serta ke empat di dunia) merupakan 

daya tarik tersendiri bagi perkembangan ritel modern di Indonesia. 
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 Tahapan Evolusi Perkembangan Ritel di Indonesia 

 

Menurut Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (APRINDO), bisnis ritel modern 

di Indonesia mulai berkembang pada tahun 1980an seiring dengan pelaksanaan 

pembangunan nasional. Peta industri ritel modern di Indonesia mulai 

diramaikan oleh pelaku asing sejak dilakukannya liberalisasi perdagangan pada 

tahun 1998. Sejak saat itu persaingan antar peritel semakin ketat. Peritel asing 

tersebut sangat aktif untuk melakukan investasi terutama dalam skala besar 

seperti dalam format hypermarket dan department store. Ketatnya persaingan 

menyebabkan peta industri ritel sering mengalami perubahan, terutama akibat 

intensitas keluar-masuknya peritel asing serta akuisisi yang dilakukan peritel. 

Akuisisi cenderung dilakukan peritel besar untuk mengembangkan usaha ritelnya 

menjadi format yang beragam (multi format), seperti minimarket, supermarket dan 

hypermarket (KPPU, 2011). Tahapan dalam evolusi perkembangan industri ritel 

di Indonesia secara adalah sebagai berikut: 

 
Tabel 2.4 

Tahapan Evolusi Perkembangan Ritel di Indonesia 

Era Perkembangan Ritel 

Sebelum tahun 1960-an Era perkembangan ritel tradisional. 

Tahun 1960-an Era perkenalan ritel modern dengan format 
departement store. 

Tahun 1970-1980 Era perkembangan ritel modern dengan format 
supermarket dan departement store. 

Tahun 1990-an Era perkembangan convenient store, minimarket, high 
class departement store, format ritel cash and carry. 

Tahun 2000-an hingga 
saat ini 

Era perkembangan hypermarket, waralaba, dan 
e-retailing yang berbasis pada pengguna internet. 

Sumber: Soliha, (2008); KPPU, (2011). 
 

Saat ini banyak jenis format ritel modern. Secara umum berbagai banner 

(brand) pelaku ritel di Indonesia dapat dikelompokkan sebagai berikut: 
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Tabel 2.5 

Ritel Dalam Berbagai Format

 

Sumber: KPPU, (2011). 
 

Kinerja Ritel di Indonesia 

Kinerja bisnis ritel di Indonesia secara nasional cenderung menunjukkan hasil 

yang menggairahkan. Salah satu buktinya adalah daya tahan ritel Indonesia 

terhadap krisis keuangan global yang terjadi tahun 2008 tidak secara signifikan 

mempengaruhi kinerja bisnis ritel di Indonesia. Secara berkesinambungan 

industri ritel bahkan tumbuh cukup pesat dengan angka omset meningkat 21,1% 

pada tahun 2008 menjadi sebesar Rp. 94,5 triliun. Bahkan sampai dengan bulan 

April 2009, total omset industri ritel Indonesia telah mencapai Rp. 31,98 triliun, 

meningkat sebesar 7,4% dari tahun sebelumnya (KPPU, 2011). 

Berdasarkan “success story” tersebut, maka ritel modern harus mulai 

merumuskan pendekatan strategi baru, karena kinerja ritel tidak bisa dinilai hanya 

dari determinan kondisi moneter semata dengan adanya value-added pada modal 

yang diinvestasikan, tetapi daya tarik untuk menjalin kemitraan dengan sektor 

UMKM (ritel tradisional), yang terbukti paling bertahan di saat krisis keuangan 

global, dapat menjadi pertimbangan strategis di masa depan. 
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Regulasi Sektor Ritel di Indonesia 

 

Regulasi mengenai industri ritel di Indonesia tertuang dalam: 

1. Surat Keputusan Bersama Menteri Perindustrian dan Perdagangan dan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 145/MPP/Kep/5/97 tentang Penataan dan 

Pembinaan Pasar dan Pertokoan. 

2. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan 

Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern. 

3. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pedoman 

Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko 

Modern. 

4. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor. 68 Tahun 2012 tentang Waralaba. 

5. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53 Tahun 2012 tentang Waralaba 

untuk Jenis Usaha Toko Modern. 

6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 7 Tahun 2013 tentang 

Pengembangan Kemitraan dalam Waralaba untuk Jenis Usaha Jasa 

Makanan dan Minuman. 

E. Perilaku Konsumen Indonesia Secara Umum 
 

Konsumen merupakan salah satu determinan kunci dalam pendekatan strategi 

berbasis pasar (market-based approach). Perilaku konsumen merupakan faktor 

penting yang dapat berpengaruh pada segala (atau beberapa) aspek di sektor ritel, 

termasuk dalam mempengaruhi format ritel. 

Menurut hasil riset dari Nielsen (2009), 93% konsumen Indonesia telah 

menganggap bahwa berbelanja merupakan salah satu bentuk rekreasi. Karenanya 

belanja telah memberikan peran emosional, yang tidak semata-mata bersifat 

fungsional. Hal tersebut juga secara tidak langsung mengindikasikan bahwa 

format toko ritel yang ada telah menuju ke arah apa yang diinginkan oleh 

konsumen. 
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Gambar 2.6 Persepsi Konsumen Indonesia dalam Berbelanja 
Sumber: Ritel Indonesia Nielsen, (2009). 

 

 

F. Strategi Bisnis Minimarket  

Pengertian Strategi 

Menurut istilah kata “Strategi”, berasal dari bahasa Yunani, yaitu Strategos, yang 

terbentuk dari kata Stratos, berarti militer dan –ag yang berarti memimpin. 

Penerapan strategi militer dalam dunia bisnis sampai sekarang masih menjadi 

subjek perdebatan. Akan tetapi pada prinsipnya mereka setuju bahwa strategi 

militer maupun bisnis sama-sama memiliki kebutuhan akan strategi. Keduanya 

memiliki tujuan: pada militer tujuan ini dibentuk oleh pemerintah, sedangkan 

pada perusahaan dibentuk oleh dewan direksi. 

Evans, Dean, & Reviews (2006:47) memberikan definisi strategi sebagai 

berikut: 

A strategy is a pattern or plan that integrates an organization,s major goals, 

policies, and action sequences into a cohesive whole. A well formulated strategy 

helps to marshal and allocate organization’s resources into a unique and viable 
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posture based on its relative internal competencies and shortcomings, anticipated 

changes in the environment, and contingent moves by intelligent opponents. 

 
Wheelen & Hunger (2014:12), menyatakan bahwa 

A strategy of a corporation forms a comphrehensive master plan stating how the 

corporation will achieve its mission and objectives. 

 
Thompson & Strickland (1999:25) mendefinisikan 

Strategy is the pattern of actions and business approaches managers employ to 

please customers, buildanattractivemarketposisition, andachieveorganizational 

objectives; a company’s actual strategy is partly planned and partly reactive to 

changing circumstances. 

 
Stamatis (1996: 44) mengajukan definisi strategi sebagai berikut, 

Strategy is a clear and well comminicated statement of the organization’s position 

and goals on customer service. 

 
Beberapa pemaparan pengertian strategi tersebut di atas  mengatakan  

bahwa strategi adalah serangkaian pola tindakan dan pendekatan bisnis dalam 

membangun posisi pasar yang menarik untuk mencapai tujuan dan misi organisasi 

bisnis dengan lingkungan yang selalu berubah dinamis. 

Pengertian Strategi Bisnis 
 

Thompson & Strickland (2003:48); menyatakan bahwa 

Business Strategy concerns the actions and the approaches crafted by management 

to produce successful performance in one specific line of business; tha central 

business strategy issue is how to build a stronger longterm competitive position. 
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 Pengertian strategi bisnis dapat didiskripsikan dalam Gambar 2.8. berikut di 

bawah ini. 

 

 
Wheelen & Hunger (2014:113) menyatakan bahwa: 

Business Strategy focus on improving the competitive position of company’s or 

business unit’s products or services within the specific industry or market segment 

that the company or business unit serves. Business strategy can be Competitive 

(battling against all competitors for advantage) and/or Cooperative (working 

with one or more competitors for advantage against other competitors). Just as 

corporate strategy asks what industry(ies) the company should be in, business 

strategy asks how the company or its units should compete or cooperate in each 

industry. 

Hitt, Hoskisson & Ireland (2014:100) mendefinisikan: 

Strategy-level business is an integrated and coordinated set of commitments 

and actions the firm uses to gain a competitive advantage by exploiting core 

competencies in specific product markets. 

Dari penjelasan di atas dapat dikatakan bahwa strategi bisnis merupakan suatu 

upaya terpadu dan terintegrasi yang terpusat untuk memperbaiki posisi 

persaingan perusahaan atau unit bisnis produk dan jasa dalam meraih 

keunggulan dari kompetitornya. Strategi bisnis itu bisa berupa strategi bersaing 

dan strategi kemitraan untuk memperoleh keunggulan bersaing dan 

memperoleh kinerja bisnis yang berkelanjutan. 
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Gambar 2.7 Strategi Bisnis 

Sumber: Thompson dan Strickland,( 2003:48) 



 Bisnis Minimarket 

Menurut Levy & Weitz (2015), bisnis ritel adalah serangkaian aktivitas bisnis 

yang menambahkan nilai pada produk dan layanan yang dijual kepada konsumen 

untuk digunakan secara pribadi maupun oleh keluarga. Peritel menambahkan 

nilai dalam penyediaan suatu ragam produk (barang dan/atau layanan) yang 

dapat dibeli oleh konsumen di suatu lokasi. 

Sementara itu, menurut Berman & Evans (2013), fungsi ritel dalam distribusi 

adalah merupakan tahap akhir dalam saluran distribusi yang terdiri dari usaha- 

usaha dan orang-orang yang terlibat dalam perpindahan fisik dan penyerahan 

kepemilikan barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Ritel dalam saluran 

distribusi mempunyai peranan penting sebagai perantara antara pengusaha 

manufaktur, pedagang besar, serta pemasok lain ke konsumen akhir. 

Menurut Kotler & Keller (2014), jenis perusahaan ritel berbentuk toko (store 

retailer) adalah : 

1) Specialty Store, yaitu suatu toko yang mempunyai lini produk terbatas 

tetapi dengan berbagai keragaman dalam hal produk 

itu.Contoh: toko olah raga, toko furnitur, toko pakaian, dan toko buku. 

2) Department Store, yaitu toko serba ada yang  memiliki  beberapa 

lini produk, khususnya pakaian, alat-alat rumah tangga, dan 

perlengkapan rumah, di mana setiap lini  produk  dioper- 

asikan sebagai sebuah departemen yang terpisah yang dikelola oleh 

pembeli barang khusus. 

3) Supermarket, yaitu suatu toko yang cukup besar, menyediakan 

makanan, minuman, kebutuhan rumah tangga, barang-barang kos- 

metik, bahkan obat-obatan. 

Convenience Store, yaitu toko kebutuhan sehari-hari secara relative 

merupakan toko yang kecil yang berada pada dekat wilayah-wilayah 

pemukiman. 
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4) Super Store merupakan yang lebih besar daripada pasar swalayan kon- 

vensional dengan ruang jual seluas 35.000 kaki persegi, toko ini bertu- 

juan memenuhi kebutuhan total konsumen untuk jenis-jenis makanan 

yang dijual secara rutin dan jenis-jenis non makanan. 

5) Toko gabungan merupakan diversifikasi dari pasar swalayan dengan 

memasuki produk obat-obatan dengan resep, toko ini rata-rata mem- 

punyai ruang jual 55.000 kaki persegi. 

6) Hypermarket lebih luas daripada toko gabungan, yaitu 80.000 

hingga 220.000 kaki persegi. Pasar hyper ini merupakan kombina-  

si antara pasar swalayan, toko diskon, dan prinsip-prinsip pedagang 

eceran gudang. 

7) Discount Store, yaitu toko yang menjual barang-barang standar dengan 

harga lebih rendah daripada pedagang konvensional yang menetap- 

kan marjin yang lebih rendah dan volume lebih tinggi. 

8) Warehouse Store, yaitu toko tanpa embel-embel diskon, menguran- 

gi operasi pelayanan yang menjual dengan volume tinggi pada harga 

rendah. 

9) Catalog Showroom, merupakan prinsip-prinsip katalog dan pemoton- 

gan harga terhadap pilihan-pilihan produk yang banyak dengan 

penggembungan (mark up) yang tinggi, perputaran cepat ( fast mov- 

ing), dan bermerek. 

Dalam rangka keteraturan niaga dan kelancaran distribusi barang dan jasa 

serta perlindungan konsumen didalam negeri, dibuatlah regulasi pemerintah 

mengenai keseragaman pengertian dan ruang lingkup kegiatan lembaga-lembaga 

perdagangan di dalam tata perdagangan dan distribusi nasional; pada tahun 

1998 pemerintah telah menerbitkan Keputusan Menteri Perindustrian dan 

Perdagangan 
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Nomor 23/MPP/Kep/1/1998 tentang Lembaga-Lembaga Usaha 

Perdagangan. Pada Pasal 1 didefinisikan mengenai pedagang pengecer (peritel), 

sebagai berikut: 

“Pedagang Pengecer (peritel)adalah perorangan atau badan usaha yang kegiatan 

pokoknya melakukan penjualan secara langsung kepada konsumen akhir dalam 

partai kecil.“ 

Selanjutnya Peraturan Presiden No.112  Tahun  2007  tentang  Penataan  

dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern – 

mendefinisikan minimarket, supermarket dan hypermarket adalah toko modern yang 

menjual secara eceran barang konsumsi terutama produk makanan dan produk rumah- 

tangga lainnya. Luas lantai penjualan minimarket<400 m2, supermarket 400 m2 

– 5.000 m2, dan hypermarket 5.000 m2 <. 

Definisi tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan No. 53 

Tahun 2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, 

PusatPerbelanjaan dan Toko Modern yang disebutkan pada pasal 1 angka 5 dan 

6 disebutkan bahwa: 

“Toko Modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri,menjual 

berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk Minimarket, Supermarket, 

Department Store, Hypermarket ataupun grosir yang berbentuk Perkulakan. 

“ dan “ Pengelola Jaringan Minimarket adalah pelaku usaha yang melakukan 

kegiatan usaha di bidang Minimarket melalui satu kesatuan manajemen dan 

sistem pendistribusian barang ke outlet yang merupakan jaringannya.“ 

 
Beberapa konsep bisnis ritel dan regulasi pemerintah yang telah dipaparkan 

sebelumnya terkait dengan penelitian mengenai industri minimarket ini, maka 

penulis menyimpulkan konstruk bisnis minimarket adalah perusahaan yang 

melakukan kegiatan usaha berbentuk toko modern dengan luas lantai penjualan 

<400m2 yang menjual barang konsumsi terutama produk makanan dan produk- 

produk rumah-tangga lainnya secara eceran kepada konsumen akhir melalui 

satu kesatuan manajemen dan sistem pendistribusian barang ke outletoutlet yang 

merupakan jaringannya. 
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G.  Daya Tarik Industri Ritel 

Cravens & Piercy (2013:137) menyatakan bahwa Retail/market 

attractiveness can be measured by market growth rate projections and 

attractiveness assessment made by management. Sementara itu, Walker, Boyd, 

and Larre‟ che‟  (1999:57) mengungkapkan bahwa daya tarik pasar dapat 

diukur melalui market size, market growth, competitive intensity, price levels, 

profitability, technology, sophistication, and government regulation. 

Menurut Day (1999:107) menyatakan bahwa daya tarik ritel/pasar diukur 

melalui intervensi pemerintah, perubahan teknologi, dan perkembangan pasar. 

Sedangkan Best (2013:275) secara lebih lengkap mengemukan bahwa daya tarik 

ritel/pasar dapat diukur melalui market forces, competitive intensity, and market 

access. Secara lebih rinci dapat dilihat pada Gambar 2.7 dibawah. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daya tarik ritel dan posisi persaingan bisnis dapat mendukung perusahaan 

untuk merumuskan strategi pemasaran. Proses strategi pemasaran meliputi 

empat tahapan, yaitu: analisis situasi stratejik, penyusunan strategi pemasaran, 

pengembangan progam pemasaran, serta implementasi dan pengendalian strategi 

pemasaran. Pada penelitian yang dilakukan oleh Bruce (1999) mengungkapkan 

bahwa tujuan mengevaluasi daya tarik retail yang potensial adalah untuk menjadi 

acuan bagi penyusunan strategi pemasaran dengan indikator market size, market 

growth dan number of competitiors unit contribution. Sehingga diharapkan agar 

manajer perusahaan ritel modern format minimarket di Jakarta dan Bandung 

dapat mempertimbangkan keputusannya pada daya tarik industri ritel dengan 

melihat kepada karakteristik pasar saat ini dalam konteks priority performance 

yang mempengaruhi penilaian terhadap daya tarik ritel/pasar. Berkaitan dengan 

ini, maka dalam penelitian ini digunakan teori yang dikemukakan oleh Best 
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Gambar 2.8 Faktor-Faktor yang Membentuk Daya Tarik Ritel/Pasar  

Sumber: Best (2013:275) 



(2013:379) dengan dimensi diantaranya kekuatan pasar/fokus pasar (market 

forces) yang terdiri dari cakupan pasar yang dilayani (market size), tingkat 

pertumbuhan produk/jasa (growth rate), kekuatan daya beli pelanggan (buyer 

power), dan loyalitas pelanggan (customer loyalty), Intensitas bersaing (competitive 

intensity) yang terdiri dari jumlah pesaing (number of competitors), harga pesaing 

(price of rivalry), kemudahan dalam memasuki pasar (easy of entry), dan produk/ 

jasa pengganti (subtitutes), dan Akses pasar (market access) yang terdiri dari akses 

pelanggan (customer), keterkenalan produk/jasa 

(familiriaty), kemudahan dalam mendapatkan produk/jasa (channesl access), 

permintaan penjualan (sales requirement) dan kemudahan dalam pengelolaan dan 

pengembangan pasar (company fit). 

 

H. Keunikan Kapabilitas Sumberdaya 

Dalam konsepnya Wheelen & Hunger (2014:138): 

“Capabilities refer to corporation ability to exploit its resources.A Competency 

is a cross-functional integration and coordination of capabilities”. Distinctive 

competencies: when core competencies are superior to those of the competition 

Resources are an organization’s assets and are thus the basic building block of 

organization. They include tangible assets, such as its plant, equipment, finances, 

and location, human assets, in terms of the number of employess, their skill and 

motivation, and intangible assets, such as its technology (patents and copyrights) 

culture and reputation. 

Dari ungkapan tersebut tergambar bahwa keunikan kapabilitas sumberdaya 

merupakan upaya pihak perusahaan dalam melakukan optimalisasi sumber daya 

di mana sumber daya tersebut relatif lebih superior bila dibandingkan dengan 

pihak pesaing. 

Menurut Barton (1992) bahwa keunikan kapabilitas sumberdaya dianggap 

sebagai sekumpulan kapabilitas inti atau core capabilities yakni kapabilitas yang 

secara strategis membuat suatu perusahaan berbeda  dengan  perusahaan  

lainnya baik yang memiliki maupun yang tidak memiliki keunikan kapabilitas 

sumberdaya. Perusahaan dapat mencapai keunggulan kompetitif dan tentunya 

kinerja yang berkelanjutan jika keunikan kapabilitas sumberdaya dimanfaatkan 
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secara efektif dan efisien. Keunikan kapabilitas sumberdaya suatu perusahaan 

dapat dikelompokkan menjadi tangible assets (asset yang berwujud), intangible 

assets (Asset yang tidak berwujud) dan organizational asset (Asset Organisasi). 

Ketiga kelompok ini dapat diperkecil menjadi dua kelompok saja, jika Asset 

Organisasi dimasukkan ke dalam intangible assets. Asset berwujud misalnya: 

gedung perkantoran, mesin-mesin, sedangkan kapabilitas yang tidak berwujud 

dapat berupa, kompetensi sumber daya manusia yang bagus, reputasi bisnis yang 

sudah mapan, lokasi usaha yang strategis dan banyak lagi. Pemanfaatan 

keunikan kapabilitas sumberdaya akan mendorong perusahaan dengan mudah 

mencapai tingkat bisnis yang lebih baik dan menjadikan keunggulan bersaing 

mudah diperoleh dan sekaligus menciptakan nilai yang superior bagi pelanggan. 

Menurut Wheelen & Hunger (2014), salah satu cara untuk mengukur apakah 

sumber daya yang dimiliki oleh suatu perusahaan merupakan sumber kekuatan 

atau kelemahan, maka dapat dilakukan dengan cara membandingkan sumber 

daya yang dimilikinya saat ini dengan sumber daya yang dimiliki sebelumnya atau 

dapat pula dibandingkan dengan sumber daya yang dimiliki oleh pesaing utama 

dan industri secara umum. Kompetensi sumber daya yang merupakan sumber 

utama keunikan suatu perusahaan dapat diciptakan melalui asset fisik, seperti: 

tanah, peralatan, dan lokasi; asset sumber daya manusia, seperti jumlah pegawai 

dan keahlian, serta asset organisasi, seperti: budaya dan reputasi. 

Hal ini senada dengan Collins & Montgomery (1995) yang menyatakan 

pengelompokan sumber daya perusahaan atas tiga kelompok, yakni: asset 

berwujud (asset tangible), asset tidak berwujud (asset intangible) dan asset organisasi 

(organization asset). Pemahaman ini didukung oleh Pearce & Robinson (2014) 

yang menjelaskan adanya tiga sumber daya dasar yang diperlukan oleh suatu 

perusahaan, yakni asset berwujud, asset tidak berwujud dan asset organisasi. Asset 

berwujud adalah asset yang paling mudah diidentifikasi dan dapat ditemukan 

pada neraca suatu perusahaan. Selanjutnya termasuk pula kedalam asset berwujud 

misalnya: fasilitas produksi, sumber daya finansial, bahan mentah, dan lain-lain. 

Asset berwujud ini umumnya berupa asset fisik dan finansial yang digunakan oleh 

perusahaan untuk menciptakan nilai bagi para pelanggannya. Selanjutnya asset 

yang tidak berwujud misalnya: reputasi, moral organisasi, pengetahuan teknis, 

hak paten, merek dagang, dan keahlian serta akumulasi pengalaman dari suatu 

perusahaan. Sekalipun asset tidak berwujud tidak dapat dilihat, namun jenis asset 

ini sering memberi sumbangan yang penting terhadap keunggulan kompetitif. 
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Dalam mendiskusikan kapabilitas suatu organisasi, maka terdapat dua hal yang 

saling terkait, yakni: kompetensi dan komitmen organisasi di mana kompetensi 

adalah refleksi dari kemampuan organisasi secara teknis, sedangkan komitmen 

organisasi sangat terkait dan mendorong terciptanya motivasi dan budaya 

perusahaan dalam pengembangan bisnis dan perusahaan. 

Day (1994:38-39) mengemukakan bahwa 

“ Day states that distinctive capabilities are “complex bundles of skills and 

accumulated knowledge, exercised through organizational processes, that enable 

firms to make use of their assets... and... functions like a key success factor”. They 

enable the firm “...to deliver value to customers in an appreciably more cost 

effective way”. Capabilities are “...the glue that brings ... assets together and 

enables them to be deployed advantageously”. 

 
Menurut Linder & Parker (2006:1-14) disebutkan bahwa ”some 

organizations are able to generate successfull product and process innovations 

over and over again. They develop a distinctive capability in this area, one of 

the building blocks of a high-performance business. An important part of their 

success, of course, stems from the superior management process and organizational 

structures they use to bring new ideas to market”. 

 
Organisasi yang mampu menghasilkan inovasi produk dan yang sukses terus 

menerus adalah mereka yang mengembangkan kapabilitas unik sebagai salah satu 

blok bangunan bisnis yang berkinerja tinggi. Suatu bagian penting dari kesuksesan 

mereka berasal dari proses manajemen yang unggul dan struktur organisasi yang 

digunakan untuk membawa ide-ide baru ke pasar. 

Menurut Levy & Weitz (2015), untuk mengembangkan keunggulan bersaing 

yang berkelanjutan, perusahaan ritel harus memiliki tujuh sumber daya (sources of 

advantage), yakni: 

1) customer loyalty –membangun brand image melalui hubungan emosional dengan 

pelanggan, menggunakan database pelanggan untuk mengembangkan dan 

memahami pelanggan lebih mendalam, 

2) location– menciptakan lokasi berbelanja yang nyaman, 
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3) human resource management–menciptakan sumber daya manusia yang memiliki 

komitmen dan pengetahuan yang memadai, 

4) distribution and information systems–menyediakan system yang terhubung secara 

sinergis dengan para pemasok, 

5) unique merchandise–menciptakan produk unggulan yang ekslusif (private 

labels), 

6) vendor relations–menciptakan hubungan dan koordinasi pembelian barang secara 

efektif, dan mampu menyediakan produk-produk unik, 

7) customer service–menciptakan pramuniaga yang siap membantu dan memiliki 

pengetahuan yang memadai. 

Berdasarkan penjelasan konsep keunikan kapabilitas tersebut di atas, maka 

konstruk keunikan kapabilitas sumberdaya dalam penelitian ini adalah suatu 

kekuatan yang dimiliki oleh perusahaan serta digunakan untuk mengoptimalkan 

strategi pasar dalam rangka memperbaiki kinerja perusahaan. 

Keunikan kapabilitas sumberdaya terdiri dari dimensi dan indikator sebagai 

berikut: 

1. Asset Fisik : 

a. Lokasi Toko yang Strategis 

b. Tampilan Fasilitas dan Peralatan 

c. Karyawan yang Kompeten 

2. Asset Tidak Berwujud : 

a. Reputasi Perrusahaan 

b. Layanan Pelanggan 

c. Penggunaan Sistem dan Teknologi 

3. Asset Organisasi : 

a. Pengembangan Organisasi 

b. Pengembangan Karir 

c. Pengembangan Budaya Perusahaan 
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I. Strategi Bersaing 

Hubbard & Beamish (2011:20) menyatakan bahwa strategi bersaing adalah 

bagaimana organisasi memposisikan bisnisnya lebih kompetitif dibandingkan 

dengan industri sejenis lainnya. Hal ini senada dengan apa yang diungkapkan 

oleh Wheelen & Hunger (2014:183) bahwa strategi bersaing memfokuskan 

pada pengembangan posisi kompetisi unit bisnis baik yang bergerak dalam 

bidang barang dan jasa. Selanjutnya Ireland, Hoskisson & Hitt (2009:90) 

mengungkapkan bahwa strategi bersaing merupakan integrasi dan kordinasi 

dalam melakukan perancangan komitmen dan tindakan untuk memenangkan 

persaingan dalam pasar yang bersifat spesifik. Kemudian menurut Pearce & 

Robbinson (2014:215) mengutarakan bahwa strategi bersaing adalah upaya 

untuk mengkreasikan keunggulan bersaing yang berkelanjutan melalui keunikan 

produk dan kepemimpinan biaya. 

Konsep strategi bersaing di atas beberapa mengungkapkan bahwa pada 

intinya strategi bersaing adalah merupakan seperangkat tatanan rencana yang 

sistematis dalam memposisikan produk di pasar yang relatif lebih unggul bila 

dibandingkan dengan produk pesaing dengan harga yang lebih kompetitif, serta 

mampu secara lebih cepat mengadaptasi kondisi lingkungan bisnis. Dimensi 

yang digunakan dalam melakukan pengukuran strategi bersaing adalah pada 

umumnya menggunakan konsep Porter, yakni berupa strategi kepemimpinan 

biaya, diferensiasi dan strategi fokus.  
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Strategi bersaing dapat dicapai dengan menjalankan beberapa strategi generik yang 

berdasarkan pada biaya dan diferensiasi seperti tampak pada Gambar 2.9.  
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Gambar 2.9 Strategi Generik berdasarkan Pada Biaya Dan Diferensiasi 

Sumber: Porter (1986) 
 

Keterangan: 

1. Cost Leadership (Keunggulan Biaya) 

a) Suatu organisasi menjadi produsen dengan biaya rendah dalam industrinya. 

b) Keuntungan diperoleh dengan menyamakan diri dengan pesaing baik 

melalui harga dan memperoleh keuntungan yang lebih besar  atau  den- 

gan membangun volume melalui harga di bawah pesaing. 

c) Agar berhasil, maka perusahaan harus menjadi produsen biaya rendah. 

2. Differentiation (Diferensiasi) 

a) Perusahaan berusaha menjadi beda dalam beberapa dimensi yang memiliki 

nilai bagi pelanggan. 

b) Perusahaan yang dapat memperoleh dan memelihara perbedaan akan 

memperoleh kinerja di atas rata-rata apabila harga premium yang 

ditetapkan melebihi biaya tambahan yang dikeluarkan untuk memper- 

oleh keunikan. 

c) Berbeda dengan strategi  keunggulan  biaya,  ada  lebih  dari  satu  

strategi diferensiasi yang berhasil dalam satu industri jika terdapat banyak 

atribut yang di anggap penting oleh para pembeli. 

3. Differentiation Focus (Fokus Diferensiasi) 

a) Menjadi berbeda melalui dimensi nilai dalam suatu pasar sasaran yang khas. 

b) Perusahaan menggunakan strategi ini untuk mengidentifikasi pesaing  
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     yang kinerjanya di bawah (memberikan nilai kurang). 
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4. Cost Focus (Fokus Biaya) 

a) Perusahaan menciptakan keunggulan harga dalam pasar  sasaran  

(contoh, menyediakan program biaya rendah dalam segmen tertentu) 

b) Perusahaan menggunakan strategi ini seringkali mencari pesaing yang ki- 

nerjanya di atas rata-rata (contoh, memberikan  manfaat  dan  biaya 

tinggi yang ingin dimiliki oleh segmen). 

 
Parnell (2008) dalam penelitiannya membahas mengenai strategi bersaing; 

kehadiran Wal-Mart ke suatu kota menyebabkan pengecer lokal mengerut dan 

mati, semestinya tidak terjadi. Pengecer yang berhati-hati dalam menganalisis 

kekuatan dan kelemahan mereka sendiri vis a vis Wal-Mart dapat bertahan hidup 

dan berkembang. Pemilik ritel harus mempertimbangkan tiga strategi: fokus pada 

biaya rendah, fokus pada diferensiasi, dan orientasi nilai. 

Kadang-kadang bisa dicampurkan dan dicocokkan di antara lini produk 

pengecer. Sementara itu, Jusoh & Parnell (2008:15) mengemukakan pengukuran 

yang lengkap mengenai variabel strategi bersaing yang terdiri dari: 

1) Efficient producer of goods and service (produsen barang dan jasa yang efisien). 

2) Highly innovative (sangat inovatif ). 

3) Customers feel as if we understand them (pelanggan merasa 

dimengerti). 

4) Most in tune with customer demands (paling selaras dengan 

permintaan pelanggan). 

5) Leader in the industry (pemimpin dalam industri). 

6) Market products exceptionally well (memasarkan produk yang baik). 

7) Quick and effective response to customers (respon yang cepat dan efektif 

terhadap pelanggan). 

8) Concentrate on innovation (berkonsentrasi dalam inovasi). 

9) Unique products and services (produk dan jasa yang unik ). 

10) Different attributes in product and services (atribut produk dan jasa yang 

berbeda). 

11) Offer lowest possible price (menawarkan harga semurah mungkin. 

12) Lowest priced product and services (harga produk dan jasa terendah). 
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Selanjutnya menurut Parnell (2011) bahwa studi mengenai strategi bersaing 

pada akhirnya telah menilai hubungan antara strategi  dan kinerja dalam  

bingkai waktu yang tetap relatif singkat. Bisnis berkinerja tinggi menghasilkan 

keuntungan dan hasil positif lainnya selama jangka waktu tertentu. 

Jadi strategi bersaing merupakan strategi untuk mendapatkan kinerja tinggi 

yang dapat menghasilkan keuntungan (profit) dan dampak positif lainnya dalam 

kurun waktu tertentu. 

Yan (2010:6) mengemukakan pengukuran strategi bersaing sebagaimana 

dikemukakannya: 

“The competitive strategy variables were measured using 5-point Likert scales 

ranging from 1 “not at all important” to 5 “extremely important”. Competitive strate- 

gy includes four variables:cost, differentiation,innovation and strategic alliance, which 

determine SMEs’ competitive advantage. Cost was measured by a four-item scale: (1) 

access to low cost labor; (2) access to low cost raw materials; (3) reducing cost in opera- 

tion management, and (4) reducing cost in administration activities. Differentiation 

strategy attempted to capture a company’s ability to market and sell products effec- 

tively and efficiently, and achieve marketing performance (Hann et al., 2002). 

A four-item scale was partly adopted from Chew et al.(2008) as follows: (1) develop 

brand identification;(2) achieve high quality beyond the requirements in the specifications; 

(3) adopt bidding strategy with competitive price; and (4) deliver constructed facilities 

ahead of schedule. Five items were identified for innovation strategy as follows: (1) 

technical and managerial expertise; (2) competence in technology and process; (3) IT 

technology; (4) innovation in finance; and (5) innovation in operation mechanism. 

Strategic alliance presented as an important way of improving performance through the 

direct benefits accruing to both parties involved. Strategic alliance was measured by four 

items: (1) subcontractor of a large enterprise; (2) partnering with customer on a long- 

term basis; (3) cooperation with reliable suppliers, and (4) cooperation with research 

institutes and universities. 

 
Berman (2011) menyatakan dalam Competing in Though Times (Berkompetisi 

dalam Masa-Masa Sulit) yang merupakan business lessons dari berbagai perusahaan 

ritel kelas dunia di Amerika Serikat, telah mengembangkan lebih lanjut teori 

Strategi Bersaing Porter, yaitu: Cost-Based 
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Strategy (Strategi Berbasis Biaya), Differentiation-Based Strategy(Strategi 

Berbasis Diferensiasi), dan Value-Based Strategy (Strategi Berbasis Nilai), secara 

lengkapnya, sebagai berikut: 

1. Strategi Berbasis Daya Tawar : 

a. Negosiasi harga yang lebih baik dengan vendor utama melalui sentralisasi 

pesanan untuk beberapa unit atau melalui pengembangan produk private 

labels . 

b. Sentralisasi pesanan pembelian, 

c. Mengurangi jumlah vendor untuk meningkatkan daya tawar dengan 

masing-masing vendor. 

d. Mengembangkan merek private labels untuk meningkatkan daya tawar 

dengan vendor merek nasional . 

e. Mengambil keuntungan penuh dari situasi pembelian oportunistik yang 

disebabkan oleh penawaran khusus dari pemasok rutin dan tidak tetap . 

f. Mengambil keuntungan penuh dari kesempatan membeli ke depan 

(stock gains). 

2. Meningkatkan efisiensi : 

a. Mengendalikan biaya melalui manajemen rantai pasokan yang efektif. 

Diantara strategi yang harus dipertimbangkan termasuk persediaan vendor 

dikelola, manajemen persediaan respon cepat, dan lebih baik menggunakan 

hubungan komunikasi antara toko kelontong dan mitra manajemen rantai 

pasokan dan pengiriman toko langsung, dan penggunaan lokasi sewa yang 

lebih rendah. 

b. Menggunakan peralatan AC, lampu dan electricity lainnya yang hemat 

energy dan efisien yang tinggi. 

c. Penjadwalan kerja karyawan yang difokuskan pada hari-hari dan jamjam 

tersibuk di toko. 

d. Penggunaan karyawan paruh waktu yang berkualitas tinggi, seperti 

pensiunan baru, ibu-ibu dengan anak usia sekolah, dan sebagainya, dapat 
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dijadikan strategi pendukung. 

e. Mengoptimalkan penggunaan space kosong di depan toko untuk mendisplay 

produk-produk promosi dan seasonal 

f. Mengalokasikan ruang rak efektif berdasarkan tingkat penjualan produk 

dan margin keuntungan. 

g. Mengurangi proliferasi (penyebaran/perluasan) produk dengan memangkas 

item dengan perputaran persediaan rendah. 

h. Mempelajari solusi manajemen kategori yang berkaitan dengan variasi dan 

perencanaan berbagai merek manufacturer brands maupun private labels. 

i. Memotivasi pekerja untuk menjadi lebih efisien dan efektif melalui bonus 

dan insentif opsi saham dikaitkan dengan pengukuran produktivitas. 

j. Menggunakan web lebih efektif.Contohnya termasuk menjual produk slow- 

moving di web, mempromosikan produk spesial melalui web, menjelaskan 

product knowledge di web dan di dalam toko agar karyawan toko bekerja 

lebih efisien, memonitor persediaan stok barang di toko, memungkinkan 

pelanggan memesan barang dan mengambilnya di toko. 

k. Mengurangi godaan untuk meningkatkan biaya operasi dengan 

menambahkan layanan yang tidak sesuai dengan 

l. Benchmarking kinerja toko terhadap toko yang paling efisien dalam 

perusahaan 

3. Trade-offs antara biaya yang lebih rendah terhadap penjualan ya 

berpotensi menurun dan kepuasan pelanggan : 

a. Menggunakan lokasi sewa rendah dan lokasi  bekas  disewa  (yang  

sudah tersedia floorings, lightings dan store front) untuk toko baru. Juga 

menggunakan secara selektif fixtures dan equipments bekas toko tutup atau 

membelinya dari vendor-vendor barang bekas. 

b. Memberlakukan biaya tambahan untuk jenis layanan yang sekarang 

digabung ke dalam struktur harga jual ketika berbelanja, seperti MDR 

charge kartu kredit, delivery service, dsb. 

c. Mempelajari jam buka toko. Salah satu solusinya adalah tutup toko lebih 
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awal pada hari-hari tertentu atau mungkin tentukan satu took yang buka 

24 jam dalam suatu wilayah geografis tertentu. 

1. Diferensiasi berdasarkan atmosfir toko: 

a. Menghapus seketika berbagai pengalaman yang menyenangkan karena 

antrian panjang pada kasir, pramuniaga yang kasar, stockouts, dan 

kesulitan dalam menemukan produk di rak penjualan. 

b. Tampilkan counter penjualan yang menarik di dalam toko seperti coffee- 

bar, snacks and salad bar, dsb 

c. Tunjukkan bagaimana makanan segar dibuat, biarkan pelanggan 

mengamati roti yang dipanggang, pasta segar sedang dipersiapkan, 

daging sapi yang dipotong, kopi yang diseduh, dan sebagainya. Kondisi 

ini dapat meyakinkan pelanggan terhadap kebersihan toko. 

d. Menciptakan suasana  yang  menyenangkan  ketika  berbelanja  

dengan berbagai product sampling, free-taste, dsb. 

e. Mendorong staf untuk memberikan sampel makanan untuk anak- anak 

(berdasarkan persetujuan orang tua ). 

f. Merencanakan dan menciptakan suasana ruangan yang ditata dengan 

baik dan nyaman, fixtures dan lightings disesuaikan dengan suasana 

berbelanja dan produk/layanan yang disediakan. 

2. Diferensiasi berdasarkan barang dagangan : 

a. Mengembangkan produk private label yang unik dengan spesifikasi 

khusus, 

b. Menjual private labels sesuai dengan sub-kategori unggulan dari produk 

manufacturer brands. 

c. Seleksi barang dagangan dari vendor yang berkualitas tinggi, kemudahan 
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penggunaan, dan fitur khusus. 

d. Komunikasi-kan kepada pelanggan kelebihan-kelebihan produk private 

labels melalui berbagai jenis in store promotions, store signage, pada web, 

dsb. agar para konsumen dapat mudah melihat dan mengetahuinya. 

e. Mengembangkan kemasan yang menarik untuk private labels. 

f. Mendisplay produk private labelssama baiknya dengan produk 

manufacturer brands. 

g. Memberikan product sampling gratis dari private labels untuk digunakan 

di rumah. 

 
3. Diferensiasi berdasarkan layanan pelanggan : 

a. Memberdayakan karyawan untuk memperbaiki hal-hal yang salah, 

b. Memiliki personil toko yang membantu pelanggan memuat barang 

belanjaan yang berat kedalam kendaraan mereka dengan menegakkan 

kebijakan no-tipping. 

c. Memungkinkan pelanggan untuk memesan barang dagangan 

menggunakan web, atau memungkinkan pelanggan untuk memverifikasi 

bahwa toko tertentu memiliki jumlah yang diinginkan barang dalam 

persediaan. 

d. Melatih karyawan untuk mengantarkan pelanggan ke lokasi gang yang 

tepat, bukan hanya menunjuk ke arah lorong rak saja, ketika pelanggan 

meminta ditunjukkan lokasi rak tempat barang tertentu. 

e. Merekrut karyawan yang memiliki gairah untuk berinteraksi dengan 

orang-orang, suka membantu orang lain, dan menikmatinya. 

f. Merekrut karyawan yang memiliki minat dan gairah pada produk yang 

dijual. 

g. Melatih karyawan melalui kelas khusus, kunjungan lapangan ke vendor, 

atau product sampling gratis untuk dibawa pulang. 
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4. Diferensiasi berdasarkan kepercayaan : 

a. Pretest dan pretaste semua produk  yang  ditawarkan  dalam  

penjualan. 

b. Menolak untuk menjual barang dagangan berkualitas rendah terlepas 

dari potensi penjualan mereka atau kemampuan untuk menghasilkan 

lalu lintas toko. 

c. Penawaran check jika penjualan barang dagangan sudah habis. 

d. Tawarkan jaminan tanpa syarat untuk money-back guarantee. 

e. Tentukan kebijakan tertulis yang berkaitan dengan tanpa pengawet, 

tanpa bahan buatan untuk makanan , dan tidak ada mebel kayu dari 

bahan daur-ulang. 

f. Cantumkan informasi gizi/nutrisi pada semua produk makanan 

private label. 

g. Co-branding private labels dengan produk national manufacturer brands. 

h. Mempekerjakan karyawan yang memiliki pengetahuan dan yang terlatih 

dengan baik sehingga dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada 

pelanggan. 

i. Jelas mengkomunikasikan informasi tentang produk ingat kepada pe- 

langgan yang terkena dampak. 

j. Kompensasi karyawan berdasarkan gaji, bukan komisi. Cara ini, insen- 

tif untuk banyak menjual tidak ada lagi. 

k. Hindarkan menjual barang dagangan yang sekiranya akan 

tidak diminati atau dikomplain oleh para pelanggan. 

l. Mengembangkan standar keamanan yang tinggi sesuai dengan pers- 

yaratan dan regulasi yang berlaku. 
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a. Kualitas produk secara keseluruhan ( termasuk garansi ), 

b. Kenyamanan produk ( sebelum dicuci, sebelum dipotong-potong), 

c. Produk masih panas ketika akan disantap “heat and eat”, 

d. Kemudahan pemasangan produk (instalasi), 

e. Kesehatan produk (rendah garam, rendah lemak, rendah kolesterol, 

keamanan produk), 

f. Presentasi produk dan cara penyajian. 

2. Value for Money: 

a. Perubahan gratis untuk pakaian, 

b. Hak menukarkan barang dan jaminan uang kembali, 

c. Harga jual private label lebih rendah dibandingkan produk sejenis dari 

„merek nasional‟  

d. Gratis biaya pengiriman, biaya perakitan, persyaratan kredit. 

3. Pengalaman Layanan Pelanggan: 

a. Kualitas proses layanan pelanggan yang positif (dukungan pelanggan 

tingkat tinggi, tingginya kualitas interaksi pramuniaga), 

b. Upaya pemulihan pelayanan yang sukses (apa yang toko akan  

lakukan ketika ada sesuatu yang salah), 

c. Kemudahan menemukan item, 

d. Daftar tunggu yang singkat, 

e. Pengalaman yang „menyenangkan‟  di dalam toko, 

f. Tempat parkir yang memadai. 

g. Pengalaman checkout (atribut kualitas proses) pada transaksi kasir san- 

gat penting dalam pengambilan keputusan pelanggan untuk dating 

berbelanja kembali. 
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Berdasarkan penjelasan konsep strategi bersaing di atas, maka konsep 

strategi bersaing pada penelitian mengenai industri minimarket ini mengacu 

konsep strategi bersaing dari Porter (2008) yang dirumuskan sebagai seperangkat 

tatanan rencana yang sistematis dalam memposisikan produk di pasar yang relatif 

lebih unggul bila dibandingkan dengan produk pesaing, serta mampu secara lebih 

cepat mengadaptasi kondisi lingkungan bisnis dengan dimensinya yaitu: 

(1) Strategi Berbasis Biaya, 

(2) Strategi Berbasis Diferensiasi, 

(3) Strategi Berbasis Nilai. 

 
Berikut adalah masing-masing dimensi dan indikator dari variabel Strategi 

Bersaing sebagai berikut : 

1) Strategi Berbasis Biaya : 

a. Strategi Berbasis Daya Tawar 

b. Efisiensi 

c. Trade Off 

 
2) Strategi Berbasis Diferensiasi: 

a. Atmosfir Toko 

b. Barang Dagangan 

c. Layanan Pelanggan Kepercayaan 

3) Strategi Berbasis Nilai : 

a. Kualitas Produk 

b. Value for Money 

c. Pengalaman Layanan Pelanggan 

d. Strategi Kemitraan 
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Berdasarkan konsep Cravens (2013:196) kemitraan merupakan  suatu  

upaya untuk melakukan kerjasama dengan stakeholders, dimana aliansi strategis 

digunakan oleh banyak perusahaan yang bersaing di seluruh dunia. Kemitraan 

meliputi hubungan secara vertikal yang terdiri dari hubungan dengan supplier 

dan customer (pelanggan) serta horizontal yang terdiri dari kemitraan lateral dan 

internal. Berikut jenis-jenis kemitraan perusahaan yang dikembangkan Cravens 

(2013), sebagai berikut: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.10 Jenis-Jenis Hubungan Organisasi 
 

Sumber: Cravens (2013:196) 

 

Sebuah cara yang bermanfaat untuk mengetahui kemitraan perusahaan 

adalah dengan menyelidiki apakah jalurnya vertikal atau horizontal. Pusat 

kebijakan mungkin berperan di kedua-duanya. Pada masa lampau, perusahaan 

mengembangkan hubungan untuk mencapai tujuan taktis. Hubungan strategis 

antar perusahaan dimasa sekarang mempertimbangkan unsur-unsur kekuatan 

persaingan secara keseluruhan teknologi, biaya, dan pemasaran. Tidak seperti 

hubungan taktis, keefektifan dari persetujuan strategis antar perusahaan ini dapat 

memberikan efisiensi jangka panjang dalam bisnis. 

Beberapa kekuatan menciptakan kebutuhan untuk mengembangkan 

kerjasama strategis dengan organisasi lainnya. Kekuatan-kekuatan ini meliputi 

keragaman, perubahan dan faktor risiko dari lingkungan bisnis global; 

peningkatan kompleksitas teknologi; kebutuhan sumber daya yang besar; 

kebutuhan memperoleh jalan masuk ke pasar dunia; dan kemampuan dalam 
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susunan impresif teknologi informasi untuk mengkoordinasikan operasi antar 

perusahaan. Kekuatan-kekuatan ini terbagi dalam dua kategori besar, yaitu: (1) 

Keanekaan dan Perubahan Lingkungan, dan (2) Kesenjangan Keterampilan 

dan Sumber Daya. Menanggulangi keragaman melibatkan baik organisasi 

internal maupun hubungannya dengan organisasi lain. Keanekaan lingkungan 

mengurangi kemampuan organisasi untuk menanggapi dengan cepat kebutuhan 

konsumen dan mengembangkan produk baru. Organisasi menghadapi tantangan 

ini dengan mengganti struktur organisasi internal mereka dan mengembangkan 

hubungan strategis dengan organisasi lain. Keanekaragaman lingkungan 

menyebabkan kesulitan untuk menghubungkan pembeli dengan barang dan jasa 

guna memenuhi kebutuhan dan keinginan pembeli dalam pasar. Oleh karena 

kesulitan ini, perusahaan bersatu untuk memenuhi kebutuhan pasar yang 

terpecah-pecah dan teknologi yang kompleks. 

Strategi ini dapat melibatkan kerjasama antar pemasok dan produsen, aliansi 

strategis antar pesaing, perusahaan patungan antar anggota industri, dan jaringan 

organisasi yang mengkoordinasikan kerjasama dan kemitraan dengan banyak 

organisasi lain. Lingkungan bisnis menciptakan risiko bagi organisasi yang 

tidak dapat membuat perubahan cepat. Perubahan disebabkan oleh 

pembaruan/keusangan teknologi yang dirangsang/didorong oleh gerak 

pertumbuhan dalam pengetahuan dan perkembangannya. Sebuah tanggapan 

bagi perubahan dan risiko adalah mengembangkan hubungan yang fleksibel 

dengan organisasi lain, serta menghindari investasi kepemilikan dalam sumber 

pasokan, produksi, dan distribusi. Kepemilikan seluruh sistem nilai tambah 

dapat kurang efektif dan lebih berisiko dalam lingkungan yang berubah. 

Selama dua dasawarsa terakhir, pengeluaran untuk penelitian dan 

pengembangan telah meningkat tiga kali lebih cepat dari pembelanjaan modal 

usaha. Kebutuhan akan keterampilan dan sumber daya teknologi dalam banyak 

industri sering melewati batas kemampuan sebuah organisasi tunggal. Jadi, 

pembagian teknologi dan risiko yang saling melengkapi merupakan unsur penting 

bagi aliansi strategis. Sebagai tambahan bagi teknologi, hambatan keuangan, 

jalan masuk ke pasar, dan kemampuan sistem informasi dapat mendorong 

pengembangan hubungan di antara organisasi-organisasi yang berdiri sendiri. 

Jalan masuk ke teknologi dan kemampuan lainnya, keuntungan spesialisasi, dan 
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kesempatan untuk meningkatkan nilai produk merupakan motivasi penting bagi 

pengembangan hubungan antar organisasi. Hubungan ini dapat secara vertikal 

antara pemasok dan produsen atau secara horizontal antar anggota industri. 

Kebutuhan keuangan untuk dapat bersaing dalam pasar dunia seringkali lebih 

besar dari kapasitas yang dimiliki sebuah perusahaan tunggal. Sebagai akibatnya, 

banyak perusahaan harus mencari mitra untuk mendapatkan sumberdaya yang 

penting bagi persaingan dalam banyak industri atau untuk menyebarkan risiko 

kerugian keuangan dengan perusahaan lain. Hubungan organisasional juga 

penting untuk memperoleh jalan masuk ke pasar. Strategi 

McDonnell Douglas mendapatkan jalan masuk ke pembeli pesawat komersial 

Asia, dapat memberikan ilustrasi. Produk secara tradisional didistribusikan 

melalui perantara pemasaran seperti pedagang besar dan eceran dengan maksud 

untuk memperoleh jalan ke pasar pemakai akhir.Saluran distribusi secara vertikal 

ini pentinguntukmenghubungkan penawaran dan permintaan. Selama tahun 

1980an, beberapa hubungan horisontal dikembangkan di antara perusahaan yang 

saling bersaing untuk memasuki pasar dunia dan segmen pasar lokal yang tidak 

terlayani oleh perusahaan yang bekerja sama. Persetujuan kerjasama pemasaran 

ini mengembangkan saluran tradisional lingkup distribusi dan memperoleh 

manfaat tentang pengetahuan pasar di pasar internasional. 

Teknologi informasi membuat hubungan organisasi berkembang menjadi nyata 

dalam kaitannya dengan waktu, biaya, dan efektivitas. Kemajuan teknologi informasi 

menyediakan sumber daya yang penting bagi peningkatan efektivitas, baik komunikasi 

internal dan antar-organisasi. Kemajuan teknologi informasi dan telekomunikasi telah 

menggeser banyak hambatan komunikasi yang mencegah perusahaan mendapatkan 

sumber daya teknis dari luar negeri. Kemampuan memindahkan dokumen dan gambar 

desain, dari satu bagian dunia ke bagian dunia lainnya melalui surat elektronik (e-mail), 

adalah lebih efisien dengan bekerjasama secara global dalam pengembangan produk 

secara langsung. Sistem Informasi memungkinkan organisasi berkomunikasi secara 

efektif sekalipun kerjasama perusahaan secara geografis cukup tersebar. Penggunaan 

sistem informasi untuk analisis pemasaran, perencanaan, dan pengawasan. 

Metode khusus menggeser produk melalui tingkatan proses nilai tambah yang 

berbeda merupakan hubungan pemasok pabrikasi, distributor, dan pelanggan serta 

pemakai akhir dari barang dan jasa ke dalam hubungan vertikal. Spesialisasi dan 

efisiensi fungsional menciptakan kebutuhan akan jenis organisasi yang berbeda. 
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Sebagai contoh,pedagang besar menyediakan barang dan menyebarkannya kepada 

pengecer bila diperlukan. Hal ini mengurangi waktu pemesanan langsung dari 

pedagang besar. Kita melihat pada hubungan saluran distribusi dan pelanggan- 

pemasok untuk meneliti hubungan vertikal antar-perusahaan. Pemasok dan 

pembeli bahan mentah, bahan pengganti dan komponen, perlengkapan, dan jasa 

(seperti konsultasi dan perawatan) dihubungkan bersama-sama dalam saluran 

distribusi vertikal. Hubungan antara pemasok dan pelanggan bervariasi mulai dari 

yang bersifat transaksi sampai pada kerjasama perusahaan. Hubungan kerja yang 

bersifat transaksi (dapat diperjual- belikan) merupakan pertukaran sederhana 

dari produk dasar pada harga yang bersaing. Sebaliknya asosiasi kerjasama jauh 

lebih berinteraktif dan melakukan penyesuaian secara alami. Persatuan tersebut 

membentuk hubungan sosial, ekonomi, jasa, dan teknis yang kuat untuk jangka 

waktu yang lama. 

Hubungan kerjasama terdiri atas kegiatan yang terbagi seperti  desain  

proses dan produk, bantuan penerapan, kontrak pemasokan jangka panjang, dan 

program penyediaan barang tepat waktu (just-in-time). Jumlah kerjasama dapat 

bervariasi diantara industri. Lebih-lebih, dalam situasi persaingan tertentu, 

sebuah perusahaan mungkin mengikuti derajat/tingkatan kerjasama yang 

berbeda berdasarkan pelanggannya. Beberapa hubungan pemasok-pelanggan 

dapat diperjualbelikan, tetapi pemasok yang sama mungkin mencari hubungan 

kerjasama dengan pelanggan lainnya. Hubungan kerjasama  antara  pemasok 

dan pelanggannya dianjurkan secara luas  oleh  penguasa  bisnis.  Kerjasama  

ini merupakan unsur penting dari program manajemen mutu total (total 

quality  managernent/TQM).  Meskipun  demikian,  keputusan  pemasok untuk 

mengembangkan hubungan kerjasama yang kuat harus mencakup penilaian 

faktor-faktor berikut: 

1) Filosofi melaksanakan bisnis. Pendekatan mitra usaha terhadap bisnis harus 

dapat disesuaikan. Sebagai contoh, jika sebuah perusahaan telah menyerap 

filosofi TQM dan mitra usaha lain tidak mengutamakan TQM, konflik 

kemungkinan besar berkembang dalam hubungan kerjasama. 

2) Ketergantungan relatif terhadap mitra usaha. Hubungan kerjasama 

kemungkinan besar lebih berhasil jika ketergantungan tersebut penting 

dan sebanding di antara kedua organisasi. 
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3) Kontribusi teknologis. Pembeli dapat mewakili kesempatan bagi  

pemasok untuk mengembangkan produk dan prosesnya yang disebabkan 

oleh tuntutan pelanggan terhadap produk dan jasa pemasok. 

Kriteria yang sama ini dapat dievaluasi dari perspektif pelanggan untuk 

memperkirakan nilai dan keterbatasan pengembangan hubungan kerjasama yang 

solid. Menurut Walker (2009), motivasi suatu perusahaan melakukan kerjasama 

adalah bertujuan untuk: (1) Transfer Teknologi, (2) Akses Pasar, (3) 

Pengurangan biaya, (4) Pengurangan resiko, (5) Perubahan struktur Industri. 

Kerjasama ini didasarkan dari rasa saling percaya, keterbukaan berbagai resiko 

dan manfaat dalam meningkatkan strategi bersaing untuk menghasilkan kinerja 

yang lebih baik dibanding bila tidak berkolaborasi. 

Wheelen & Hunger (2014) menyatakan bahwa strategi kemitraan dapat juga 

digunakan untuk menciptakan keunggulan bersaing dalam suatu industri dengan 

cara bekerjasama dengan perusahaan lain. Lebih jauh Hunger & Wheelen 

membagi strategi kemitraan menjadi dua, yaitu: 

1) Collusion  Strategy  (Strategi Kolusi),  yaitu suatu teknik kooperatif 

perusahaan yang aktif di suatu industri untuk mengurangi jumlah output, 

menaikkan harga produk dengan tujuan untuk tetap berada di hukum 

permintaan dan penawaran ekonomi yang normal. Kolusi bisa secara 

eksplisit dilakukan dimana perusahaan saling bekerja sama secara terang- 

terangan suatu industri melalui komunikasi dan negosiasi perjanjian kerja 

sama. Selain itu, kolusi bisa secara implisit dilakukan dimana perusahaan 

saling bekerja sama tanpa adanya komunikasi langsung antara dua belah 

pihak. 

2) Strategic Alliances (Kemitraan Strategis), merupakan partnership atau 

bentuk kemitraan strategis antara dua atau lebih perusahaan atau unit bisnis 

untuk mencapai tujuan secara strategis yang  saling menguntungkan.  

Jenis Kemitraan Strategis dapat distrukturkan berdasarkan degree of 

ownership and control (tingkat kepemilikan dan pengendalian) dan extent of 

investment and risk (tingkat investasi dan risiko yang ditanggung). Semakin 

tinggi kepemilikan dan pengendalian maka semakin tinggi tingkat investasi 

dan risiko yang ditanggung, serta sebaliknya. 
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Jenis-jenis strategi kerjasama tersebut adalah: 

1) Consortium, kerjasama yang melibatkan banyak perusahaan yang memiliki 

perbedaan dalam produk/jasa yang dihantarkannya. Konsorsium dibentuk 

untuk menyelesaikan suatu proyek dengan tujuan untuk menarik 

sumberdaya keuangan dan manajerial serta mengurangi resiko. 

2) Licensing (pemberian ijin) adalah transaksi berdasarkan kontrak dimana 

perusahaan  pemililk  merek  (licensor)  menawarkan  sejumlah   aset 

tidak nyata (merek) kepada perusahaan asing (license) dalam rangka 

memperoleh royalti. 

3) Franchising (waralaba) adalah transaksi berdasarkan kontrak seperti 

lisensi untuk mereplikasi suatu model bisnis. Pemilik model bisnis 

(franchisor) memberikan hak kepada pihak perusahaan lain (franchisee) 

untuk menggunakan nama merek dagang dan pengetahuan lainnya dari 

pemilik model bisnis dalam rangka memperoleh royalty. 

4) Contract  Manufacturing (maklun) adalah kerjasama yang dilakukan 

perusahaan pemilik merek dan pabrikan untuk memproduksi sejumlah 

bagian suatu produk atau seluruh bagian dari suatu produk. 

5) Joint Venture (patungan) adalah kemitraan antara dua atau lebih perusahaan 

dengan membentuk suatu perusahaan baru. Perusahaan mitra membawa 

sumber dayanya masing-masing untuk digabungkan dalam satu perusahaan 

yang dibentuk. 

Plazibat,et al.,(2010),mengemukakanbahwaglobalisasidaninternasionalisasi 

bisnis telah memberlakukan perubahan struktural yang signifikan dalam industri 

ritel. Saat ini, strategi kemitraan yang paling menarik adalah kemitraan melalui 

aliansi strategis. Kaitan positif antara perusahaan Kroasia yang memasuki 

aliansi strategis dan memperkuat keunggulan kompetitif merupakan kontribusi 

ilmiah makalah ini. Dengan kata lain, hipotesis tentang kemampuan perusahaan 

ritel Kroasia untuk membentuk aliansi strategis sebagai alat untuk mencapai 

keunggulan kompetitif sedang dibangkitkan. Aliansi strategis bervariasi dari 

bentuk kontrak bilateral sederhana berdasarkan pertukaran pengetahuan dan 

pengalaman untuk mempersulit usaha seperti usaha patungan aliansi strategis. 

Aliansi strategis bisa menjadi strategi bisnis yang luar biasa untuk pengecer 

dalam negeri yang bersedia untuk belajar dan tumbuh tidak hanya secara lokal. 
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Hipotesis bahwa perusahaan ritel Kroasia mampu untuk membentuk aliansi 

strategis sebagai sumber keunggulan kompetitif mereka dikonfirmasi tetapi 

dengan signifikansi statistik minimal. 

Konsep kemitraan yang telah dijelaskan tersebut di atas, maka konstruk 

strategi kemitraan dalam penelitian ini merujuk konsep Organizational 

Relationship (Cravens, 2013) yaitu Internal Partnership, Supplier Relationship, 

Customer Relationship dan Lateral Partnership ditambah dengan konsep 

Strategic Alliances (Wheelen & Hunger, 2014), dimana kelima dimensi ini 

cenderung sangat relevan dengan objek penelitian industri ritel minimarket, 

khususnya dewasa ini dalam menghadapi kekuatan persaingan industri ritel 

modern 

Berikut adalah penjelasan dari masing-masing dimensi dan indikator 

strategi kemitraan, sebagai berikut : 

 
1) Kemitraan dengan Internal (Internal Partnership): 

a. Sinergitas internal 

b. Kerjasama antar bagian 

c. Kolaborasi antar bagian 

 
2) Kemitraan dengan Pemasok (Supplier Relationship) : 

a. Suppliers dan distributor barang dagangan 

b. Kontraktor renovasi toko 

c. Perusahaan penyedia layanan distribusi 

d. Suppliers perlengkapan IT, kantor dan toko 

 
3) Kemitraan dengan Pelanggan (Customer Relationship): 

a. Pengelolaan saran dari pelanggan 

b. Pengembangan program loyalitas pelanggan 

c. Informasi kepada pelanggan 
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4) Kemitraan dengan Lateral (Lateral Partnership): 

a. Institusi pendidikan dan Pelatihan 

b. Pemerintah 

c. Lembaga komunitas lateral 

 
5) Kemitraan Strategis (Strategic Alliances): 

a. Keunggulan perusahaan dibandingkan perusahaan mitra 

b. Keuntungan perusahaan dalam kemitraan strategis 

c. Kepentingan perusahaan dalam kemitraan strategis 

 
J.  Kinerja Bisnis Minimarket 

Menurut Wheelen & Hunger (2014:332) bahwa kinerja bisnis dapat diukur dari 

penjualan, pangsa pasar dan profitabilitas. Sementara menurut Best (2009:66), 

kinerja bisnis merupakan output atau hasil dari penerapan  segala  aktivitas 

yang berhubungan dengan kegiatan bisnis, kinerja bisnis indikatornya adalah 

pertumbuhan penjualan dan profitabilitas. 

Menurut  Hubbard  &  Beamish  (2011:140),  indikator  kinerja  bisnis  

dapat dilihat dari aspek pemasaran dan melalui kinerja keuangan perusahaan. 

Pengukuran kinerja bisnis melalui kinerja pemasaran dapat diukur diantaranya 

dengan penjualan, pertumbuhan pasar, dan pangsa pasar. Perspektif kinerja 

keuangan diukur dengan menggunakan ukuran: (1) return on investment (ROI), 

(2) bauran pendapatan (revenue mix), (3) pemanfaatan aktiva (diukur dengan asset 

turn over), dan (4) berkurangnya biaya secara signifikan. 

Pengukuran-pengukuran yang digunakan untuk menilai kinerja tergantung 

pada bagaimana unit organisasi akan dinilai dan bagaimana sasaran akan dicapai. 

Beberapa ukuran seperti Return on Invesment (ROI), Return on Equity (ROE), 

Earning per Share (EPS), Economic Value Added (EVA) adalah ukuran yang baik 

untuk mengevaluasi kemampuan perusahaan atau divisi dalam mencapai sasaran 

profitabilitas. Namun demikian, pengukuran seperti ini memiliki keterbatasan 

dalam mengukur sasaran lainnya seperti tanggung jawab sosial perusahaan atau 

pengembangan karyawan. Singkatnya, melalui kinerja bisnis dapat disajikan 
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efisiensi dan efektivitas perusahaan dengan mengukur dan mengevaluasi kinerja 

bagian keuangan, karyawan, bisnis, dan organisasi. 

Penelitian  ini  digunakan  pendekatan  balance  scorecard  untuk  mengukur 

kinerja bisnis minimarket, karena balance scorecard merupakan sekelompok 

tolok ukur kinerja yang terintegrasi yang berasal dari strategi perusahaan dan 

mendukung strategi perusahaan di seluruh organisasi. Tujuan dan ukuran dalam 

balance scorecard lebih dari sekedar sekumpulan ukuran kinerja finansial dan non 

finansial khusus, namun semua tujuan dan ukuran dari suatu proses dari atas   

ke bawah (top down) yang digerakkan oleh misi dan strategi bisnis. Pendekatan 

balance scorecard, manajemen puncak menjabarkan strateginya kedalam tolok ukur 

kinerja sehingga karyawan memahami dan dapat melaksanakan sesuatu untuk 

mencapai strategi tersebut. 

 Konsep Balance Scorecard 

Konsep Balanced Scorecard dikembangkan oleh Kaplan & Norton (1996:39). Pada 

intinya Kaplan & Norton mendefinisikan: 

Balanced scorecard is a method for the organization to systematically consider 

what it should do to develop an internally consistent and comprehensive system 

of planning and control and a basis for understanding the difference between 

successful and unsuccessful organization. 

 
Balanced Scorecard merupakan suatu sistem manajemen strategis atau lebih 

tepat dinamakan suatu, “Stratregic based responsibility accounting system”, yang 

menjabarkan misi dan strategi suatu organisasi ke dalam tujuan operasional   

dan tolok ukur kinerja untuk empat perspektif yang berbeda, yaitu perspektif 

keuangan, perspektif pelanggan, perspektif proses usaha internal, dan perspektif 

pembelajaran dan pertumbuhan. Model balanced scorecard ditunjukkan dalam 

Gambar 2.11 
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Gambar 2.11 

 

Sumber: Kaplan & Norton, (1996:76) 
 

 

 Perspektif dalam Balanced Scorecard 

Pengukuran keberhasilan kinerja unit bisnis berdasarkan pendekatan balanced 

scorecard dibagi menjadi empat perspektif, (Kaplan & Norton, 1996), yaitu: 

1) Perspektif Keuangan (Financial Perspective). Balanced scorecard tetap 

menggunakan perspektif keuangan karena ukuran keuangan sangat penting 

dalam memberikan ringkasan konsekuensi tindakan ekonomis yang sudah 

diambil. Ukuran kinerja keuangan memberikan petunjuk apakah strategi 

perusahaan, implementasi dan pelaksanaannya memberikan kontribusi 

atau tidak terkait peningkatan laba perusahaan. Tujuan keuangan biasanya 

berhubungan dengan profitabilitas, yang diukur misalnya oleh laba operasi, 

return on capital employed (ROCE) atau nilai tambah ekonomis (economic 

value  added).  Tujuan  keuangan  lainnya  mungkin  berupa  pertumbuhan 

penjualan yang cepat atau terciptanya arus kas. 

2) Perspektif Pelanggan (Customer Perspective). Dalam perspektif pelanggan 

balanced scorecard, para manajer mengidentifikasi pelanggan dan segmen 

pasar dimana unit bisnis tersebut bersaing. Perspektif ini terdiri atas 
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beberapa ukuran utama atau ukuran generik keberhasilan perusahaan dari 

strategi yang dirumuskan dan dilaksanakan dengan baik. Ukuran utama 

tersebut terdiri atas kepuasan pelanggan, dan pangsa pasar di segmen 

sasaran, akuisisi pelanggan baru, profitabilitas pelanggan, dan pangsa 

pasar di segmen sasaran. Selain itu, perspektif pelanggan juga mencakup 

berbagai ukuran tertentu yang menjelaskan tentang proporsi nilai yang 

akan diberikan perusahaan kepada pelanggan segmen pasar sasarannya. 

3) Perspektif Proses Bisnis Internal (Internal Business Process Perspective). 

Pada perspektif proses bisnis internal, para manajer melakukan identifikasi 

berbagai proses yang sangat penting untuk mencapai tujuan pelanggan dan 

pemegang saham. Dalam balanced scorecard, tujuan dan ukuran perspektif 

proses bisnis internal diturunkan dari strategi eksplisit yang ditujukan 

untuk memenuhi harapan para pemegang saham dan pelanggan sasaran. 

Setiap bisnis memiliki rangkaian proses tertentu untuk menciptakan nilai 

bagi pelanggan dan memberikan hasil finansial yang baik. Model rantai 

nilai generik memberi suatu template yang dapat disesuaikan oleh setiap 

perusahaan dalam mempersiapkan perspektif setiap bisnis internal. Model 

ini terdiri atas tiga proses bisnis utama, yaitu: inovasi, operasi, dan layanan 

purna jual. Dalam proses inovasi, unit bisnis meneliti kebutuhan pelanggan 

yang sedang berkembang atau yang masih tersembunyi, kemudian 

menciptakan produk atau jasa yang memenuhi kebutuhan tersebut. Proses 

operasi, langkah utama kedua dalam rantai nilai internal generik, adalah 

tempat dimana produk dan jasa diproduksi dan disampaikan kepad 

pelanggan. Langkah utama ketiga dalam rantai nilai internal adalah 

layanan kepada pelanggan setelah penjualan atau penyampaian produk 

dan jasa. Sebagaian perusahaan mempunyai strategi yang eksplisit untuk 

menyediakan layanan purna jual yang istimewa. 

4). Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan (Learning and Growth 

Perspective).  Perspektif terakhir pada balanced scorecard adalah 

mengembangkan tujuan dan  ukuran  yang  mendorong  pembelajaran  

dan pertumbuhan perusahaan. Tujuan yang ditetapkan dalam perspektif 

keuangan, pelanggan, proses bisnis internal mengidentifikasikan apa  

yang harus dikuasai perusahaan untuk menghasilkan kinerja yang 

istimewa. Tujuan dalam pespektif pembelajaran dan pertumbuhan adalah 

menyediakan infrastruktur yang memungkinkan tujuan ambisius dalam tiga 
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perspektif lainnya dapat dicapai. Tujuan dalam perspektif pembelajaran 

dan pertumbuhan merupakan faktor pendorong dihasilkannya kinerja 

yang istimewa dalam tiga perspektif scorecard yang pertama. Balanced 

scorecard menekankan pentingnya menanamkan investasi bagi masa 

datang, dan bukan dalam bidang investasi tradisional saja, seperti peralatan 

baru, riset, dan pengembangan produk baru. Investasi peralatan dan 

litbang jelas sangat penting, tetapi tampaknya tidak cukup hanya dengan 

itu saja. Perusahaan juga harus melakukan investasi dalam infrastruktur 

para pekerja, sistem dan prosedur jika ingin mencapai tujuan pertumbuhan 

keuangan jangka panjang yang ambisius. Kaplan dan Norton (1996:110), 

mengungkapkan tiga kategori utama untuk perspektif pembelajaran dan 

pertumbuhan, yaitu: kapabilitas pekerja, kapabilitas sistem. 

Berdasarkanpemaparankonsep balancescorecard di atas,makadalampenelitian 

ini konstruk untuk kinerja bisnis minimarket dengan mengukur empat dimensi 

masing-masing, dimensi perspektif keuangan, perspektif pelanggan, perspektif 

proses bisnis internal, dan perspektif pertumbuhan dan pembelajaran. 

Sedangkan untuk indikator pengukuran masing dimensi adalah sebagai 

berikut: 
 

1. Perspektif Keuangan 

a. Pencapaian pendapatan 

b. Pengembalian modal 

c. Pengembalian investasi 

d. Pertumbuhan profit 

2. Perspektif Pelanggan 

a. Pangsa pasar 

b. Retensi pelanggan 

c. Pelanggan baru 

d. Kepuasan pelanggan 

3. Perspektif Proses Bisnis Internal 

a. Proses bisnis inovasi 
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b. Proses operasi 

c. Proses layanan purna jual 

4. Perspektif Pertumbuhan dan Pembelajaran 

a. Kemampuan tenaga kerja 

b. Kemampuan system informasi 

c. Motivasi, pemberian wewenang dan kesejajaran. 

 

K. Penelitian Terdahulu 

Beberapa penelitian terdahulu yang terkait dan menjadi referensi dalam penelitian 

tentang daya tarik industri ritel, keunikan kapabilitas sumberdaya, strategi 

bersaing, strategi kemitraan dan kinerja bisnis diringkas dalam Tabel 2.6 berikut 

ini. 
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Tabel 2.6 Penelitian Terdahulu 
 

 
 

No 

 

Peneliti, Judul, dan 

Tahun 

Penelitian 

 
 

Tujuan Penelitian 

 
 

Persamaan 

 
 

Perbedaan 

 
 

Hasil Penelitian 

1 Young Ki Lee, Membahas hubungan 

antara faktor 

manajemen puncak, 

orientasi pasar 

franchisor dan strategy 

persaingan serta 

kinerja bisnis 

Daya tarik pasar Diteliti dalam 

industri 

waralaba 

pelayanan 

makanan 

hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

faktorfaktor 

manajemen puncak 

seperti penekanan 

manajemen dan 

penghindarin resiko 

yang bisa menuju 

ke orientasi pasar 

dan oirentasi 

pasar waralaba 

ditemukan memimpin 

perbedaaan dan 

strategi biaya 

yang sebaliknya 

meningkatkan 

finansial dan kinerja 

bisnis 

 
Soon-Ho Kim, 

 

 
Min-Kyo Seo, 

 

 
S.Kyle Hight 

 

 
(2015) 

 

  
“Market 

 

 
Orientation 

and Business 

Performance: 

evidence from 

franchising 

industry” 

 

2 Cristoph Teller, 

Thomas Reutterer 

(2008) 

 

 
“The evolving 

concept of retail 

attractiveness : 

what makes retail 

agglomerations 

attractive when 

customers shop 

them” 

Membahas untuk dapat 

berkontribusi untuk 

dapat pemahaman 

lebih menyeluruh dari 

penliaian anglomerasi 

ritel ketika 

pembelanja membuat 

pilihan tujuan belanja 

mereka 

Daya tarik 

ritel 

Industri 

waralaba 

makanan 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

gabungan penyewa 

di pusat 

perbelanjaan dan 

atmosfer, tidak 

seperti parkir 

dan aksesbilitas, 

mengarahkan 

berdampak besar 

pada dimensi yamg 

berbeda dari daya 

tarik 

yang diterima 

3 Samuel Obino 

 
Mokaya, Beatrice 

Wakhungu, 

Raphael Mwiti 

Gikunda 

(2012) 

“The Application 

of McKinsey Matrix 

in Determination 

of Route 

Attractiveness and 

Resource Allocation 

in 

Kenya Airways” 

Untuk melakukan 

pengujian kekuatan 

pasar dengan daya 

tarik industri terhadap 

strategi bersaing 

Daya tarik 

industri Strategi 

bersaing 

Diteliti pada 

industri 

penerbangan 

Hasi penelitian 

menunjukkan adanya 

hubungan dan 

pengaruh daya tarik 

industri terhadap 

kekuatan bersaing, 

daya tarik industri 

dan kekuatan bisnis 

secara signifikan 

berpengaruh terhadap 

alokasi sumberdaya 
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4 K. Campo, Melakukan pengujian 

dampak karakteristik 

lokasi terhadap daya 

tarik 

relatif dari kategori 

produk dalam sebuah 

took, dan 

merumuskan implikasi 

micromarketing bagi 

kategori alokasi ruang 

toko 

Daya tarik relatif Lokasi toko Hasil riset 

 

menunjukkan bahwa 

toko ritel nasional 

eropa 

terkonfirmasi dampak 

 

karakteristik lokasi 

terhadap daya tarik 

kategori lokasi 

 
E.Gijsbreccht, 

 
Eceran Eropa 

 
T.Goossens, 

A.Verhetsel, 

  

 
(2000) 

  

 
“The impact of 

location factors on 

the attractiveness 

and optimal space 

shares of product 

categories” 

  

5 Zhou, Brown, Dev 

 

(2009) 

 

 
 

“Market orientation 

competitive 

advantage and a 

demand-based 

perspective 

 

performance” 

Untuk mengkaji 

pengaruh orientasi 

pasar terhadap 

keunggulan bersaing 

Pengaruh keunggulan 

bersaing terhadap 

kinerja bisnis 

Daya tarik pasar 

Strategi bersaing 

Kinerja bisnis 

Industri 

perhotelan 

global 

Dari hasil penelitian 

terungkap bahwa 

makin baik layanan, 

maka makin tinggi 

mencapai orientasi 

pasar. Terdapat 

pengaruh antara 

orientasi pasar 

terhadap keunggulan 

bersaing. 

Keunggulan bersaing 

yang inovatif mampu 

meningkatkan kinerja 

bisnis 

6 O‟Regan, Menunjukkan 

bagaimana strategi 

dikembangkan dan 

diimplementasikan 

dalam sebuah 

organisasi dengan 

model kepemilikan 

yang tidak biasa. 

Strategi Pertumbuhan 

Organik Ritel 

Menawarkan wawasan 

yang unik ke dalam 

alasan di balik 

keputusan strategis 

dalam kemitraan 

yang sukses yang 

telah tumbuh secara 

organik di  pasar 

ritel yang sangat 

kompetitif. Studi 

kasus ini menyoroti 

langkahlangkah 

strategis dalam 

kemitraan. 

 Nicholas, Kemitraan  

 
Ghobadian, Abby Ritel 

 

 
John Lewis 

  

 
(2012) 

  

  
“Partnership 

lessons in logical 

incrementalism and 

organic 

growth” 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geliat Industri Ritel di Indonesia   95  



7 Plazibat, Meneliti mengenai 

strategi aliansi sebagai 

strategi kemitraan 

dalam kaitannya 

dengan keunggulan 

bersaing di bisnis ritel 

Kroasia 

Strategi Aliansi Aliansi strategis bisa 

menjadi strategi 

bisnis yang luar biasa 

untuk pengecer dalam 

negeri Kroasia yang 

bersedia untuk belajar 

dan tumbuh tidak 

hanya secara local. 

 
Ivana; Filipovic, Kemitraan Strategis 

 
Davo 

(2010) 

Ritel Ritel 

 
“Strategic 

  

 
Alliances As 

  

 
Source Of 

  

 
Retailers 

  

 
Competitive 

  

 
Advantage” 

  

8 J.Wilson and Membahas analogi 

evolusi dan coevolusi 

dalam suatu kontek 

bisnis 

Strategi 

kemitraan 

Sebuah 

tinjauan 

literature dan 

studi empirik 

dari industri 

penghasil 

 

buah dari 

UK 

Hasil penelitiannya 

pada studi empiric 

menunjukkan bahwa 

aplikasi teori dari 

evolusi dan coevolusi 

menjelaskan prilaku 

perusahaan yang diuji. 

 N.Hynes  

 
(2009) 

 

  
“Co-evolution of 

firms and strategic 

alliances: Theory 

and empirical 

 

 
evidence” 

 

9 Rosemary Muange Membahas pengaruh 

daya tarik pasar dan 

strategi kemitraan 

terhadap kinerja 

perusahaan ritel 

Daya tarik 

pasar Strategi 

kemitraan kinerja 

Industri ritel di 

Nairobi, 

Kenya 

Hasil riset 

 
menunjukkan adanya 

pengaruh daya tarik 

pasar dan strategi 

kemitraan terhadap 

kinerja perusahaan 

ritel 

 
Loice C. Maru , 

 
(2015) 

  
“Strategic alliances 

on performance of 

retail firms in 

 
Nairobi County, 

 
Kenya” 

10 Niki Hynes, 

Juliette Wilson 

(2012) 

 
 
“Co-evlotionary in 

strategic alliance: 

the influence of the 

industry lifecyle” 

Untuk membahas 

 
aplikasi dari teori 

co-evolusi dilihat dari 

bentuk, tampilan, 

saingan, dan 

perubahan dalam 

kerjasama kemitraan 

selama periode daur 

hidup industry 

Strategi 

kemitraan 

Menguji pada 

periode siklus 

daur hidup 

industri 

Dengan menggunakan 

kasus dari berbagai 

tahapan siklus hidup 

industri mengusulkan 

suatu penjelas dari 

kerjasama kemitraan 

lebih baik lagi dan 

industri dinamis pada 

awal dan akhir siklus 

hidup industri. 
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11 Mirza Hassan 

Hosseini; Shakh 

sian, Fatemeh; 

Moezz i, Hamed; 

Meneliti mengenai 

sumber daya 

manusia dan strategi 

perusahaan di industri 

penerbangan 

Strategi, 

Kapabilitas 

Industri 

Penerbangan 

Agar sebuah 

maskapai 

penerbangan menjadi 

sukses dalam strategi 

dan mempertahankan 

standar tertinggi, 

adalah harus 

berinvestasi dalam 

orang- orang yang 

akan melaksanakan 

strategi tersebut 

 Seyed Mohammad    

 
Sadeq Khaksa 

(2011) 

   

 
“Top 

   

 
Management’s Role 

In coordinating 

Human Resources 

   

 
With Corporate 

   

 
Strategy” 

   

12 Joseph Bradley Mempelajari Strategi, Industri Non 

Ritel 

Di satu sisi potensi 

keuntungan dari 

ekspansi strategis 

perusahaan didorong 

oleh cakupan ekonomi 

(Teece, 

1980) dan 

memanfaatkan sinergi 

antara baris yang 

berbeda dari bisnis 

berdasarkan sumber 

daya dan kemampuan 

bersama yang 

mendasari (Penrose, 

1959 

 Beck faktor Sumber Daya  

 
(2010) yang mempengaruhi 

divestasi organisasi 

Perusahaan 
 

  

“Corporate 
   

 
Diversification 

   

 
Strategy and 

Divestment Using 

   

 
an Integrated 

   

 
TCE-RBV 

   

 
Theoretical 

   

 
Framework” 
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13 Tavitiyaman, 1) menilai Strategi Industri Hotel Bahwa kekuatan 
  dampak dari kekuatan   industri dan sumber 
 Pimtong industri terhadap Bersaing,  daya yang kompetitif 
 (2009) strategi kompetitif   memiliki pengaruh 

  
 
 
“The impact of 

industry forces 

on resource 

competitive 

strategies and hotel 

performance” 

sumber daya, 

2) menyelidiki 

dampak dari strategi 

sumber daya 

kompetitif terhadap 

kinerja Hotel, dan 

3) menilai efek 

moderat afiliasi Hotel 

dan struktur organisasi 

Sumber Daya 

Perusahaan, 

Kekuatan 

Industri, 

Kinerja 

 terhadap kinerja hotel 

yang superior. 

Ada beberapa 

perbedaan siginifikan 

antara ukuran hotel, 

dan afiliasi dalam 

 

kekuatan industri, 

  padahubungan antara   struktur organisasi, 

  kekuatan industry   strategi persaingan 

  dan strategi kompetitif   sumber daya, 

  sumber daya dan   struktur organisasi, 

  kinerja hotel.   dan kinerja hotel. 
     Kekuatan industri 
     dalam hal kekuatan 
     daya tawar pelanggan 
     dan pendatang hotel 
     baru berdampak 
     positif terhadap 
     pelaksanaan sumber 
     daya yang kompetitif 
     dan strategi teknologi 

     industri. 

14 Eva M. Pertusa- 

Ortega, Jose´ F. 

Molina-Azorı´n 

 

and Enrique 

Meneliti hubungan 

antara strategi 

bersaing, struktur 

perusahaan dengan 

kinerja perusahaan 

Strategi 

bersaing, 

kapabilitas 

unik, kinerja 

perusahaan 

Pendekatan 

kontingensi, 

bahwa strategi 

kompetitif perusahaan 

perlu didukung oleh 

sumber daya dan 

kemampuan 
yang tersedia 

 Claver-Corte´s 

(2010) 
 
 

 
“Competitive 

strategy, 

structure and 

firm performance: 

A comparison of 

the resource- 

based view and 

the contingency 

 

approach” 

  
untuk organisasi. 

Banyak studi 

menyatakan bahwa 

strategi yang berhasil 

harus didasarkan pada 

kemampuan utama 

distinctive capabilities 

dan keterampilan 

organisasi dalam 

rangka mencapai 

keunggulan kompetitif 

yang berkelanjutan 

(Prahalad dan 

   Hamel, 1990; 

   
Salju dan 

   
Hrebiniak, 

   
1980) 
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15 Bakar ; Hashim, 

 

; Ahmad, ; Isa, 

 

; Dzakaria, (2009) 

 

 

“Distinctive 

 

Capabilities and 

Strategic Thrusts 

of Malaysia’s 

Institutions of 

Higher 

 

Learning” 

Untuk memahami 

mengapa beberapa 

perguruan tinggi 

berkinerja lebih baik 

daripada yang lain, dan 

apakah perbedaan 

kinerja  disebabkan 

oleh pilihan strategi 

Kapabilitas 

Unik, 

Strategi 

Bersaing, 

Kinerja 

Institusi 

Perguruan 

Tinggi 

Strategi diferensiasi 

secara 

 

signifikan 

berhubungan dengan 

kinerja dan spectrum 

 

kemampuan 

 

organisasi 

mempengaruhi pilihan 

strategi dari institus. 

16 Lahiri, Somnath 

(2007) 

Untuk mengkaji 

bagaimana strategi 

dan kinerja Business 

Competitive 

 

Forces, 

Bidang 

 

Outsourcing 

Kekuatan persaingan 

industri , kapabilitas 

dan 

 
“Industry-level 

competitive forces, 

firm resources, 

strategy, and per- 

formance: 

An investigation of 

Indian business pro- 

cess outsourcing 

 

providers” 

Process 

Outsourcing 

(BPO) perusahaan 

India selanjutnya pe- 

rusahaan dipengaruhi 

oleh kekuatan 

kompetitif industri, 

dan sumber  daya 

dan kemampuan 

perusahaan yang 

spesifik 

Sumber Daya 

Perusahaan , 

Strategi, dan 

Kinerja 

Bisnis 

Provider sumber daya spesifik 

 

mempengaruhi formu- 

lasi strategi,. Orientas 

stratejik berkaitan 

dengan kinerja bisnis. 

 

Bagaimana peran 

kualitas kemitraan 

yang dapat dikelola 

provider. 
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17 Major, David Memahami Sumber daya 

perusahaan, 

kinerja bisnis 

Metode sim- 

ulasi 

Berdasarkan re- 

source-based and 

actions- based theory 

dan studi empiris 

diketahui bahwa sum- 

ber daya perusahaan 

berdampak pada 

kinerja bisnis, 

 Lanie 

 
(2009) 

bagaimana sum- 

ber daya baik 

mengaktifkan dan 

berinteraksi dengan 

tindakan 

 

 “How Firm tegas untuk 
 

 Resources And mempengaruhi 
 

 Behavior Impact kinerja 
 

 Firm   

 
Performance: 

  

 
An Examination 

  

 
Of Firm 

  

 
Resources, 

  

 
Competitive 

  

 
Actions And 

  

 
Performance” 

  

18 Kanagal, Meneliti peran Kinerja Bisnis Industri Peran RM 

 
dalam Strategi Pe- 

masaran Kompetitif 

meliputi: 

momen panduan 

kebenaran, mening- 

katkan 

profitabilitas, 

 

membangun 

 
kemitraan, alamat 

„Pelanggan 

 

Lebih 

Baik‟, 

membeli dalam 

perhatian pelanggan, 

melindungi emosional, 

memahami jiwa kon- 

sumen, membangun 

kepercayaan dengan 

pelanggan. 

 
Nagasimha RM dalam 

 
Hotel, 

 
(2009) Strategi 

 
Relationship 

  
Pemasaran Kompetitif 

dalam industry hotel 

 
Marketing 

 “Role of    

 
Relationship 

   

 
Marketing in 

   

 
Competitive 

   

 
Marketing 

   

 
Strategy” 
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19 Shu-Hung Hsu 

(2012) 

Untuk mempelajari dan 

mengukur 

Strategi Knowledge 1) Hubungan 

yang signifikan antara 

 

kemampuan manaje- 

men pengetahuan dan 

kinerja 

bisnis, 
 

2) Hubungan 

yang signifikan antara 

adopsi e - business 

dan kinerja bisnis 3) 

Efek yang berbeda 

dari kemampuan ma- 

najemen pengetahuan 

dan tingkat adopsi 

e - bisnis pada kinerja 

bisnis, dan 4) Sebuah 

perusahaan dengan 

strategi diferensiasi 

dan tingkat yang leb- 

ih tinggi dari adopsi e 

- bisnis 

 

menciptakan kinerja 

bisnis yang lebih 

besar. 

   Bersaing, Management 
  organisasi bisnis   

 “Effects of  Kinerja , adopsi E- 
  dalam   

 Competitive  Bisnis Business 
  penggunaan   

 Strategy,    

  

Knowledge 

 

Management and 

E-Business Adop- 

tion on 

Performance” 

strategi bersaing , ma- 

najemen pengetahuan 

dan efek adopsi e - 

bisnis pada kinerja 

  

20 Sanders, Nada Untuk mengidentifikasi 

 

strategi kompetitif 

perusahaan engan 

 

pertumbuhan 

 

tinggi, karakteristik 

yang mendefinisikan 

strategi-strategi, dan 

kesuksesan mereka 

relatif terhadap pangsa 

pasar 

Strategi Ber- 

saing 

Perusahaan 

dengan 

pertumbuhan 

tinggi 

Sifat hubungan pro- 

dusen- pemasok 

 

bervariasi tergantung 

pada strategi yang 

digunakan; Variasi ter- 

masuk jenis pemasok 

yang digunakan dalam 

lokasi geografis mere- 

ka. Tidak 

 

semua strategi sama- 

sama efektif relatif 

terhadap pangsa 

pasar. Kemitraan 

pemasok dan 

 

strategi berbasis wak- 

tu, yang menekankan 

kemitraan jangka pan- 

jang, berbagi infor- 

masi dan keterlibatan 

pemasok awal, adalah 

yang paling efektif 

 R;Reid, R Dan  

 
(2001) 

 

  

“Competitive 

 

 
Strategies of 

 

 
High-Growth Manu- 

facturers: 

Survey Results” 
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21 Richard Greatbanks 

and David Tapp 

 

(2004) 
 
 

 
“The impact of bal- 

anced scorecards in 

a public sector 

environment” 

Untuk mengukur 

dampak penggunaan 

balanced scorecard 

dalam lingkungan usa- 

ha public sektor 

Mengukur 

 
kinerja bisnis 

dengan menggu- 

nakan balance 

scorecard 

Digunakan 

pada sektor 

usaha publik 

Hasil penelitiannya 

meurpakan suatu 

studi kasus dengan 

mengkaji dampak 

penggunaan balance 

scorecard pada usaha 

public menghasilkan 

 

dampak yang 

 
signifikan positif bagi 

keberlanjutan usaha 

tersebut. 

22 Helen Atkinson 

(2006) 

Untuk mengukur 

 
strategi implementasi 

dari suatu peranan 

balanced scorecard 

Kinerja bisnis 

dengan balanced 

scorecard 

Suatu studi 

kajian pustaka 

Merupakan hasil 

kajian pustaka yang 

mengaitkan peranan 

balanced scorecard 

untuk 

 “Strategy imple- 

mentation: a 

role for the bal- 

anced Scorecard” 

   pencapaian strategi 

korporate 

 
 

 State of the Art 
 

Beberapa penelitian terdahulu yang menjadi referensi dalam penyusunan disertasi 

ini guna mendukung kajian pada penelitian ini. Akan tetapi terdapat perbedaan 

baik dari aspek variabel penelitian, objek permasalahan, dan unit analisis. Dari 

persamaan dan perbedaan pada tabel penelitian terdahulu dapat dikatakan bahwa 

belum pernah ada penelitian yang khusus mengkaji kinerja bisnis minimarket yang 

dimediasi oleh strategi kemitraan dan strategi bersaing yang di dukung oleh daya 

tarik industri ritel dan keunikan kapabilitas sumberdaya khususnya di Jakarta dan 

Bandung. Khusus untuk objek permasalahan pada peneltian terdahulu dilakukan 

pada industri perhotelan, perbankan, industri pengolahan, institusi perguruan 

tinggi. Akan tetapi pada penelitian ini dilakukan pada sektor industri ritel lebih 

khususnya di industri minimarket, dengan demikian penelitian ini diyakini 

memiliki orisinalitas tinggi. 

 
 Kerangka Pemikiran 

Kerangka pemikiran pada penelitian ini berfokus pada kinerja bisnis minimarket 

yang dipengaruhi oleh strategi bersaing dan strategi kemitraan yang di dukung oleh 

daya tarik industri ritel dan keunikan kapabilitas sumberdaya. Adapun daya tarik 
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industri ritel adalah merupakan proses dalam mengantisipasi peluang pasar dengan 

mempertimbangkan situasi persaingan yang ditunjang oleh kondisi kapabilitas 

perusahaan. Sedangkan dimensi daya tarik industri ritel terdiri atas tiga aspek 

yakni; kekuatan pasar, intensitas bersaing dan akses pasar. Penentuan ketiga 

dimensi tersebut didasarkan pada pertimbangan unit analisis dalam penelitian 

ini adalah bisnis minimarket yang cenderung lebih cocok menggunakan ketiga 

dimensi tersebut, dimana kondisi saat ini bisnis ritel minimarket di Indonesia 

cenderung berkembang dengan cepat dan persaingan yang ketat. 

Selanjutnya dari hasil penelitian terdahulu yang digunakan mendukung 

penelitian ini menjelaskan adanya hubungan antar variabel daya tarik industri 

dengan strategi bersaing, strategi kemitraan dan kinerja bisnis sebagaimana yang 

ditunjukkan oleh Mokoya et al.,(2012) bahwa daya tarik industri ritel mempunyai 

pengaruh dalam merumuskan strategi bersaing. Kemudian Zhou et al (2009) 

menyatakan bahwa daya tarik industri ritel berpengaruh terhadap peningkatan 

kinerja bisnis. Demikian pula halnya dengan hubungan daya tarik industri ritel 

terhadap strategi kemitraan ditunjukkan adanya pengaruh yang kuat sebagaimana 

yang dijelaskan oleh Ortega & Molin (2008). 

Pada konteks manajemen strategi, daya tarik industri ritel tergolong pada 

aspek lingkungan eksternal perusahaan yang sulit untuk dikendalikan, Upaya 

yang bisa dilakukan oleh pihak perusahaan adalah mengantisipasi kondisi daya 

tarik industri ritel yang ditunjang oleh kemampuan dari sisi internal perusa- 

haan dalam mengantisipasi kondisi tersebut. Mampu tidaknya perusahaan 

mengantisipasi kondisi daya tarik industri ritel sangat ditentukan oleh keunikan 

kapabilitas sumberdaya yang optimal. 

Perusahaan yang memiliki keunikan kapabilitas sumber daya dapat dianalogikan 

sebagai perusahaan yang memiliki nilai lebih dibandingkan dengan yang dimiliki 

pesaing.Keunikan kapabilitas sumberdaya seperti ini merupakan sumber keunggulan 

perusahaan dan akan efektif apabila dapat menyesuaikan dengan tuntutan pasar. 

Suatu sumber daya dikategorikan superior, apabila sulit ditiru dan dapat digunakan 

dalam berbagai situasi persaingan. Keunikan kapabilitas sumber daya bisnis ritel 

minimarket adalah serangkaian asset yang dimiliki perusahaan dalam menciptakan 

superior  value  bagi pihak pelanggan, dimana asset tersebut menitikberatkan pada 

asset berwujud, asset tidak berwujud dan didukung oleh asset organisasi yang 

memiliki kapabilitas tinggi, baik dilihat dari sisi kompetensi maupun komitmen 

organisasi dalam menciptakan superior performance. 
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Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya telah menjelaskan bahwa adanya 

hubungan keunikan kapabilitas sumberdaya terhadap strategi bersaing, strategi 

kemitraan dan kinerja bisnis. Hubungan variabel keunikan kapabilitas sumberdaya 

dengan strategi bersaing dikatakan memiliki  pengaruh  kuat  sebagaimana  

yang ditemukan oleh Hosseini et al.,(2011) dengan objek berbeda di industri 

penerbangan. Tavitiyaman (2009) menemukan bahwa keunikan kapabilitas 

sumberdaya mempengaruhi strategi kemitraan dalam industri perhotelan. 

Sedangkan Lahiri, (2007), Tavitiyaman (2009) juga menemukan bahwa 

keunikan kapabilitas sumberdaya memiliki pengaruh dengan peningkatan kinerja 

bisnis masing-masing di industri outsourcing provider dan perhotelan. 

Hasil penelitian sebelumnya juga mengungkapkan bahwa kemampuan 

perusahaan dalam mengantisipasi dan menangkap peluang daya tarik industri 

ritel serta didukung oleh keunikan kapabilitas sumberdaya, seperti yang terungkap 

di atas, merupakan modal dasar dalam melakukan pengembangan strategi 

bersaing. Beberapa konsep strategi bersaing pada intinya menekankan bahwa 

strategi bersaing adalah merupakan seperangkat tatanan rencana yang sistematis 

dalam memposisikan produk atau jasa di pasar yang relatif lebih unggul bila 

dibandingkan dengan produk atau jasa pesaing serta kecepatan pihak perusahaan 

dalam mengantisipasi lingkungan bisnis. 

Pengembangan strategi bersaing pada dasarnya ditujukan untuk membangun 

keunggulan bersaing, mengimplementasikan, serta menyesuaikan strategi- 

strategi tersebut untuk merespon perubahan lingkungan yang berkesinambungan. 

Dimensi strategi bersaing yang cenderung paling cocok untuk digunakan dalam 

unit analisis bisnis ritel minimarket adalah terdiri atas; strategi berbasis biaya, 

berbasis differensiasi, dan berbasis nilai. 

Hasil penelitian sebelumnya menemukan adanya hubungan strategi bersaing 

terhadap kinerja bisnis. Kanagal, (2009) dan Hsu, (2010) menyimpulkan adanya 

pengaruh strategi bersaing yang dirumuskan dengan baik akan meningkatkan 

kinerja bisnis pada industri hotel dan e-business. Temuan ini diadopsi untuk 

menjelaskan hubungan antarvariabel strategi bersaing dengan kinerja bisnis 

dalam penelitian ini. 

Disamping memperkuat strategi bersaing dalam meningkatkan kinerja 

bisnis ritel minimarket, maka berdasarkan kajian pustaka di atas perlu juga 

melihat kepada strategi kemitraan. Strategi kemitraan adalah suatu upaya 

perusahaan dalam menciptakan dan mempertahankan keberlanjutan bisnis 
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ritel minimarket dan meningkatkan kinerja bisnisnya. Akan tetapi beberapa 

perusahaan menganggap bahwa strategi kemitraan tidak menjadi perhatiannya 

dalam merumuskan strategi bisnisnya. Lebih jelasnya bahwa strategi kemitraan 

adalah upaya menciptakan keunggulan bersaing dalam suatu industri dengan cara 

bekerjasama dengan perusahaan lain. Dimensi strategi kemitraan yang relatif 

lebih sesuai untuk bisnis ritel minimarket adalah kemitraan dengan internal, 

kemitraan dengan pemasok, kemitraan dengan pelanggan, kemitraan dengan 

lateral, dan kemitraan strategis. 

Selanjutnya untuk melihat hubungan antarvariabel strategi kemitraan dengan 

kinerja bisnis didapat dari hasil penelitian sebelumnya. Hofman (2010) menguji 

pengaruh strategi kemitraan terhadap kinerja bisnis yang menemukan bahwa 

terdapat pengaruh yang signifikan. Penelitian ini merupakan kajian literatur dari 

berbagai penelitian yang ada dalam jurnal. Namun secara empiris belum dikaji 

maka ini merupakan sesuatu yang baik bagi penelitian ini. 

Upaya pengembangan strategi bersaing dan strategi kemitraan yang didukung 

dengan optimalisasi daya tarik indutri ritel dan pemberdayaan keunikan kapabilitas 

sumberdaya ditujukan untuk meningkatkan kinerja bisnis ritel minimarket. Daya 

tarik industri ritel dan keunikan kapabilitas sumberdaya apabila diberdayakan 

secara optimal, akan mampu membentuk strategi bersaing dan strategi kemitraan 

yang mampu menghasilkan kinerja bisnis ritel minimarket yang superior. Hal 

ini didukung oleh beberapa hasil penelitian yang diantaranya mengungkapkan 

bahwa strategi bersaing direfleksikan dalam keunggulan bersaing mempunyai 

pengaruh terhadap kinerja bisnis. Sedangkan strategi kemitraan berdasarkan 

hasil penelitian terdahulu menjelaskan keterkaitan dengan kinerja bisnis. 

Penilaian kinerja dapat dilihat dari dua sisi, yaitu sisi keuangan dan sisi non 

keuangan. Penilaian kinerja keuangan merupakan sesuatu yang penting karena 

merupakan konsekuensi dari suatu keputusan ekonomi yang diambil dan suatu 

tindakan ekonomi. Kinerja keuangan menunjukkan perencanaan, implementasi 

serta evaluasi pelaksanaan strategi yang tercermin dari sasaran yang dapat diukur 

seperti ROI, ROE ataupun ROA. Sedangkan kinerja non keuangan dapat diukur 

dari pelanggan, proses bisnis internal, dan pertumbuhan dan pembelajaran. 

Berdasarkan kajian pustaka, maka dimensi kinerja bisnis minimarket yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan balance scorecard, 

masing-masing dimensinya perspektif keuangan, pelanggan, proses bisnis internal, 

dan pertumbuhan dan pembelajaran. Sedangkan untuk indikator pengukuran 
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masing-masing dimensi adalah sebagai berikut; perspektif keuangan (pencapaian 

pendapatan, pengembalian modal, pengembalian investasi dan pertumbuhan 

profit), perspektif pelanggan (pangsa pasar, retensi pelanggan, pelanggan baru, 

dan kepuasan pelanggan), perspektif proses bisnis internal (proses bisnis inovasi, 

proses operasi, dan proses layanan purna jual), dan perspektif pertumbuhan dan 

pembelajaran (kemampuan tenaga kerja, kemampuan sistem informasi, dan 

motivasi, pemberian wewenang dan kesejajaran). 

Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut di atas, maka paradigma penelitian 

ini dapat digambarkan sebagai berikut: 
 

L. Hipotesis Penelitian 

Hipotesis merupakan suatu pertanyaan mengenai konsep-konsep yang dapat 

dinilai benar atau salah jika merujuk kepada fenomena yang diamati dan diuji 

secara empirik. Berdasarkan kerangka pemikiran yang sudah dibahas sebelumnya, 

maka dibuat hipotesis penelitian pada bisnis minimarket di kota Jakarta dan 

Bandung sebagai berikut: 

1. Bisnis minimarket di kota Jakarta dan Bandung dapat merespon dengan 

baik terhadap daya tarik industri ritel yang menarik dan keunikan 

kapabilitas sumberdaya yang dimiliki dengan menerapkan strategi bersaing 
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dan strategi kemitraan yang tepat dengan menghasilkan kinerja bisnis 

minimarket yang baik dan meningkat. 

2. Daya tarik industri ritel dan keunikkan kapabilitas sumberdaya berpengaruh 

terhadap strategi bersaing bisnis minimarket. 

3. Daya tarik industri ritel dan keunikkan kapabilitas sumberdaya berpengaruh 

terhadap strategi kemitraan bisnis minimarket. 

4. Daya tarik industri ritel dan keunikkan kapabilitas sumberdaya berpengaruh 

terhadap kinerja bisnis minimarket. 

5. Strategi bersaing dan strategi kemitraan berpengaruhi terhadap kinerja 

bisnis minimarket. 

6. Strategi bersaing memediasi pengaruh daya tarik industri ritel dan 

keunikkan kapabilitas sumberdaya terhadap kinerja bisnis minimarket. 

7. Strategi kemitraan memediasi pengaruh daya tarik dan keunikkan 

kapabilitas sumberdaya terhadap kinerja bisnis minimarket. 
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  BAB III
METODE PENELITIAN 

ada bagian ini dijelaskan metode penelitian  yang  digunakan,  

mulai dari jenis penelitian, operasionalisasi variabel sebagai bahan 

pembuatan instrumen penelitian, metoda pengumpulan data dan 

 

 

 

 

informasi, mendefinisikan populasi, menghitung ukuran sampel dan teknik 

sampelnya serta terakhir rancangan analisis dan uji statistiknya. 

 

 A. Metode yang Digunakan 

Penelitian ini menggunakan pendekatan lmu manajemen strategik dengan 

fokus pada tingkat pemahaman manajemen terhadap daya tarik industri 

ritel, keunikan kapabilitas sumberdaya, strategi bersaing dan strategi 

kemitraan, serta kinerja bisnis. Sehingga berdasarkan tujuan penelitian 

yaitu untuk memperoleh gambaran atau deskripsi dari variabel yang diteliti 

serta mengungkap keterkaitan antar variabelnya maka penelitian ini bersifat 

deskriptif dan verifikatif. 

Penelitian  deskriptif  (descriptive research)  menurut Malhotra (2010:106) 

adalah suatu jenis penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan karakteristik 

dari suatu variabel.Rancangan penelitian deskriptif ini membutuhkan spesifikasi 
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yang jelas mengenai siapa (who), apa (what), kapan (when), dimana (where),dan 

mengapa (Why) dan cara (Way) disebut juga (6 W’s) dari suatu penelitian. 

Pengamatan menggunakan cakupan waktu (time horizon) bersifat cross 

section/one shoot. A cross section/one shoot in which one sample of respondent is drwan 

from the target population and information is obtained from this 141 sample once. 

Malhotra (2013:108). Artinya informasi atau data yang dikumpulkan langsung di 

tempat kejadian secara empirik pada satu waktu tertentu, dalam hal ini penelitian 

dilakukan pada tahun 2015. Selanjutnya, Creswell (2009) mengatakan bahwa 

penelitian eksplanatori dapat dilakukan untuk menguji hipotesis dengan menarik 

sampel secara acak dari suatu populasi. 

Unit analisis menurut Sekaran (2010:132) merujuk pada kumpulan data 

yang akan dianalisis. Unit analisis penelitian ini adalah ritel modern minimarket 

di Jakarta dan Bandung yang memiliki merek usaha (brand) khusus yang 

memiliki segmentasi, pasar sasaran dan positioning tersendiri dengan sebaran 

gerai di berbagai wilayah di Jakarta dan Bandung dengan manajemen terpusat 

di kantor pusat dan memiliki kantor cabang di dua wilayah sebagai perwakilan 

dari kantor pusat. Unit pengamatan/observasi dalam penelitian ini adalah pihak 

manajemen minimarket di Jakarta dan Bandung yang dapat diwakili oleh middle 

manager level yaitu store manager/kepala toko dan supervisor/asisten kepala toko. 

Pendekatan analisis serta teknik solusi yang akan dipergunakan sebagai alat 

analisis (tool analysis) di dalam penelitian ini adalah Partial Least Square (PLS). 

PLS merupakan metode alternatif analisis dengan Structural Equation Modelling 

(SEM) yang berbasis variance. Keunggulan metode ini adalah kemampuannya 

mengukur konstruk secara tidak langsung, yaitu melalui indikator-indikatornya 

serta menganalisis variabel indikator, variabel laten, berikut kekeliruan 

pengukurannya pada sampel berukuran kecil. (Hair, et al., 2010). 

 
 B. Operasionalisasi  Variabel 

Operasionalisasi variabel dilakukan untuk memperoleh data dan informasi dari 

variabel–variabel penelitian. Studi hubungan asimetris, khususnya PLS terdapat 

dua macam variabel yang bersifat laten yaitu variabel eksogenous (bebas) dan 

variabel endogenous (terikat). Penelitian ini mempunyai dua variabel eksogenous 

(bebas) yang diberi lambang X yaitu daya tarik industri ritel (X
1
) dan keunikan 

kapabilitas sumberdaya(X
2
). Sementara variabel endogenous yaitu kinerja bisnis 
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minimarket (Z) dengan variabel intervening (mediating) yaitu strategi bersaing 

(Y1) dan strategi kemitraan (Y 2). 

Secara umum, suatu variabel dapat dikatakan berfungsi sebagai mediator 

sejauh menghubungkan sebab akibat antara independen dan dependen, 

sedangkan moderator memodifikasi efek kausal. Sehingga berdasarkan  uraian 

di atas diketahui bahwa kualitas relasional adalah variabel yang diasumsikan 

dapat meningkatkan pengaruh kekuatan persaingan industri dan kapabilitas  

unik terhadap strategi bersaing dan strategi kemitraan serta implikasinya pada 

kinerja bisnis minimarket. 

Tabel berikut penjelasan dari masing-masing variabel penelitian, dapat 

diungkapkan pada Tabel 3.1. 

Tabel 3.1 Operasional Variabel Penelitian 
 

Variabel Dimensi Indikator Ukuran Skala 

Daya Tarik 
Industri ritel 

Kekuatan 
Pasar 

Ukuran Pasar Tingkat keleluasaan pasar Ordinal 

Tingkat 
Pertumbuhan 

Tingkat pertumbuhan pasar Ordinal 

Kekuatan pembeli Tingkat kekuatan tawar 
menawar 

Ordinal 

Loyalitas pembeli Tingkat loyalitas pembeli Ordinal 

Intensitas 
bersaing 

Jumlah pesaing Banyaknya perusahaan sejenis Ordinal 

Harga jual 
pesaing 

Persepsi tinggi rendahnya 
harga pesaing 

Ordinal 

Kemudahan untuk 
masuk pasar 

Tingkat kemudahan masuk 
pasar 

Ordinal 

Produk Pengganti Tingkat kekuatan produk 
pengganti 

Ordinal 

Akses Pasar Kedekatan 
dengan 
pelanggan 

Tingkat kedekatan dengan 
pelanggan 

Ordinal 

Keterkenalan 
produk 

Tingkat keterkenalan produk Ordinal 

Kemudahan 
mendapatkan 
produk 

Tingkat kemudahan 
mendapatkan produk 

Ordinal 

Permintaan 
penjualan 

Tingkat permintaan penjualan Ordinal 

Kemudahan 
pengelolaan dan 
pengembangan 
pasar 

Tingkat kemudahan 
pengelolaan dan 
pengembangan pasar 

Ordinal 
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Keunikan 
Kapabilitas 

Sumberdaya 

Asset Fisik Lokasi toko yang 
strategis 

Tingkat kemampuan 
perusahaan dalam 
mendapatkan lokasi toko 
yang strategis 

Ordinal 

Tampilan fasilitas 
dan peralatan 

Tingkat kemampuan 
perusahaan dalam 
menyediakan tampilan fasilitas 
dan peralatan yang memadai 

Ordinal 

Karyawan yang 
kompeten 

Tingkat kemampuan 
perusahaan dalam 
menyediakan karyawan yang 
kompeten 

Ordinal 

Asset Tidak 
Berwujud 

Reputasi 
Perusahaan 

Tingkat 
kemampuan 
perusahaan dalam dalam 
mempertahankan reputasi 
perusahaan 

 

Layanan 
Pelanggan 

Tingkat kemampuan 
perusahaan dalam 
menciptakan layanan 
pelanggan yang prima 

Ordinal 

Pengunaan 
Sistem dan 

Teknologi 

Tingkat adaptasi perusahaan 
dalam penggunaan sistem dan 
teknologi 

Ordinal 

Asset 
Organisasi 

Pengembangan 
organisasi 

Tingkat adaptasi perusahaan 
dalam melakukan 
pengembangan 
organisasi 

 
Ordinal 

Pengembangan 
karir 

Tingkat kemampuan 
perusahaan dalam 
pengembangan karir 

Ordinal 

Pengembangan 
budaya 

Tingkat kemampuan 
perusahaan 

Ordinal 
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  perusahaan dalam pengembangan budaya  

 

Ordinal 

 

 

 
Ordinal 

 

 
Ordinal 

 

 

 

 

 

Ordinal 

 

 

 
Ordinal 

 

 

 

 
Ordinal 

 

 

 

 
Ordinal 

 

 

 

 
Ordinal 

 

 

 

Ordinal 

 

 

 
Ordinal 

 

 

 
Ordinal 

 

 

 
Ordinal 

   perusahaan 

Strategi Strategi Strategi Tingkat kemampuan 

Bersaing Berbasis 
Biaya 

Berbasis Daya 
Tawar 

perusahaan dalam 
melakukan pengembangan 
strategi berbasis daya tawar 

  Efisiensi Tingkat kemampuan perusahaan 
   dalam 

   meningkatkan e f isiensi 

  Trade Off Tingkat kemampuan perusahaan 
   dalam melakukan trade off 
   antara biaya yang lebih 
   rendah terhadap penjualan 
   yang berpotensi menurun dan 

   kepuasan pelanggan 

 Strategi Atmosfir Toko Tingkat kemampuan perusahaan 

 berbasis 
diferensiasi 

 dalam melakukan pengembangan 
strategi diferensiasi berdasarkan 
atmosfir toko 

  Barang Tingkat kemampuan perusahaan 
  Dagangan dalam melakukan 
   pengembangan 
   strategi diferensiasi berdasarkan 

   barang dagangan 

  
Layanan Tingkat kemampuan perusahaan 

  Pelanggan dalam melakukan pengembangan 
   strategi diferensiasi berdasarkan 

   layanan pelanggan 

   

Kepercayaan 
 

Tingkat kemampuan perusahaan 
   dalam melakukan pengembangan 
   strategi diferensiasi berdasarkan 

   kepercayaan 

 
Strategi 

 

Kualitas Produk 
 

Tingkat kemampuan perusahaan 

 berbasis nilai  dalam melakukan pengembangan 
strategi kualitas 

   produk 

  
Value for Money Tingkat kemampuan perusahaan 

   dalam 
   melakukan pengembangan 

   strategi value for money 

  Pengalaman Tingkat kemampuan perusahaan 
   dalam melakukan pengembangan 
   strategi 

   pengalaman layanan 

Strategi Kemitraan Sinergitas Tingkat kemampuan manajemen 

Kemitraan dengan 
internal 

internal dalam melakukan penciptaan 
sinergitas, internal perusahaan 
dalam memasuki pasar sasaran 

  Kerjasama antar Tingkat kemampuan manajemen 
  bagian dalam kerjasama antar bagian 

   dalam melakukan kegiatan 
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   pemasaran produk  

 Kolaborasi 
antar bagian 

Tingkat kemampuan manajemen 
dalam kolaborasi antar bagian 
dalam memecahkan berbagai 
permasalahan perusahaan 

Ordinal 

Kemitraan 
dengan 

pemasok 

Suppliers dan 
distributor 
barang 
dagangan 

Tingkat kemampuan manajemen 
dalam kerjasama dengan suppliers 
dan distributor barang dagangan 

Ordinal 

 Kontraktor 
renovasi toko 

Tingkat kemampuan manajemen 
dalam kerjasama dengan 
kontraktor renovasi toko 

Ordinal 

 Perusahaan 
penyedia 
layanan 
distribusi 

Tingkat kemampuan manajemen 
dalam kerjasama dengan 
perusahaan penyedia layanan 
distribusi 

Ordinal 

 Suppliers 
perlengkapan 

IT, kantor dan 
toko 

Tingkat kemampuan manajemen 
dalam kerjasama dengan supplier 
perlengkapan IT, kantor dan toko 

Ordinal 

Kemitraan 
dengan 

pelanggan 

Pengelolaan 
saran dari 
pelanggan 

Tingkat kemampuan manajemen 

dalam mengelola saran dari 

pelanggan 

Ordinal 

 Pengembangan 
program 
loyalitas 
pelanggan 

Tingkat kemampuan manajemen 

dalam menciptakan kerjasama 

dengan pelanggan dalam 
pengembangan program loyalitas 

Ordinal 

 Informasi 
kepada 
pelanggan 

Tingkat kemampuan manajemen 

dalam berbagi informasi kepada 

pelanggan melalui media 
komunikasi 

Ordinal 

Lateral Institusi 
pendidikan dan 
pelatihan 

Tingkat kemampuan manajemen 
membina hubungan kerjasama 
dengan institusi pendidikan dan 
pelatihan 

Ordinal 

 Pemerintah Tingkat kemampuan manajemen Ordinal 
  dalam membina hubungan  

  kerjasama dengan pihak 
pemerintah 

 

 
Lembaga 
komunitas 

lateral 

Tingkat kemampuan manajemen 
dalam kerjasama dengan lembaga 
komunitas lateral terkait (asosiasi/ 
komunitas bisnis, seperti APRINDO, 
AP3MI, dsb) 

Ordinal 

Kemitraan 
Strategi 

 

Keunggulan 
perusahaan 

 

Posisi keunggulan perusahaan 
dibandingkan perusahaan mitra 

 

Ordinal 

 Keuntungan 
perusahaan 

Tingkat keuntungan perusahaan 
dalam kemitraan strategis 

Ordinal 

 
Kepentingan 
perusahaan 

Tingkat kepentingan perusahaan 

dalam kemitraan strategis 

Ordinal 
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Kinerja 
Bisnis 

Minimarket 

Perspektif 
Keuangan 

Pencapaian 
pendapatan 
Pengembalian 
modal 
Pengembalian 
investasi 
Pertumbuhan 
profit 

Tingkat pencapaian pendapatan 
Tingkat pengembalian modal 
Tingkat pengembalian investasi 
Tingkat pertumbuhan profit 

 

 

 
 

Tingkat pangsa pasar 
Tingkat retensi pelanggan 
Tingkat perolehan 
pelanggan baru 
Tingkat kepuasan pelanggan 

 

 
Tingkat keberhasilan proses 
inovasi 
Tingkat keberhasilan proses 
operasi Tingkat keberhasilan 
proses layanan purna jual 

 
 

Tingkat kemampuan tenaga kerja 
Tingkat kemampuan system 
informasi 
Tingkat motivasi, 
pemberian wewenang dan 
kesejajaan 

Ordinal 

 Perspektif 
Pelanggan 

Pangsa pasar 
Retensi 
pelanggan 
Perolehan 
pelanggan baru 
Kepuasan 
pelanggan 

Ordinal 

 Perspektif 
Proses Bisnis 
Internal 

Proses inovasi 
 

Proses operasi 

Ordinal 

  Kepuasan 
pelanggan 

 

 Perspektif 
pertumbuhan 
dan 
pembelajaran 

Kemampuan 
tenaga kerja 
Kemampuan 
system 
informasi 
Motivasi, 
permberian 
wewenang dan 
kesejajaran 

Ordinal 

 

 

C. Sumber dan Cara Penentuan Data/Informasi 

 
 

 Sumber Data/Informasi 

 
Penelitian ini akan menggunakan sumber data dan informasi yang diperoleh dari 

dua sumber yaitu : 

1. Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian langsung di 

lapangan, yaitu data hasil wawancara dengan pihak manajemen minimarket 

di Indonesia yang dapat diwakili oleh kepala cabang, kepala bagian, senior 

manager, general manager atau direksi pengelola bisnis minimarket di 

wilayah penelitian dimana variabel yang ditanyakan meliputi kemampuan 

pihak manajemen/pengelola dalam mengadaptasi dan mengantisipasi daya 

tarik industri ritel, keunikan kapabilitas sumberdaya, strategi bersaing, dan 

strategi kemitraan serta kondisi kinerja bisnis minimarket. 

2. Data sekunder yaitu data yang telah tersedia sedangkan data sekunder, ada- 

Geliat Industri Ritel di Indonesia     115  



lah data yang didapat dari para pengelola/manajemen perusahaan ritel mini- 

market, serta lembaga terkait seperti Aprindo. Adapun keperluan datanya 

adalah meliputi profil industri ritel, profil minimarket di Indonesia khususnya 

Jakarta dan Bandung, dan data pertumbuhan kinerja bisnis industri mini- 

market. 

 Populasi 

 
Menurut Malhotra (2010:371) populasi adalah gabungan seluruh elemen yang 

memiliki serangkaian karakteristik sama. Berdasarkan pengertian tersebut maka 

populasi dalam penelitian ini adalah gabungan seluruh elemen bisnis minimarket 

di seluruh Indonesia yang memiliki serangkaian karakteristik sama. 

(Tabel 3.2.). Penelitian ini dilakukan pada dua wilayah yakni masing-masing 

Kota Jakarta dan Kota Bandung. Adapun populasi dan sampel ditentukan dari 

minimarket yang mempunyai brand nasional dan lokal. Adapun ritel minimarket 

tersebut masing-masing adalah Alfamart, Indomaret, Family Mart, Ceria Mart, 

Post Shop, Bright, Rajawali Mart, Circle K Indonesia, Startmart, dan Yomart. 

Komposisi jumlah responden dari masing-masing gerai ritel minimarket di kota 

Jakarta dan Bandung ditunjukkan pada Tabel 3.2. di bawah ini. 

Tabel 3.2. Data Komposisi Responden 

No Gerai Minimarket Kota Jakarta Kota Bandung 

Unit 
Analisis 

Unit 
Obser- 
vasi 

Unit 
Analisis 

Unit 
Observasi 

1 Alfamart 8 16 8 16 

2 Indomaret 6 12 6 12 

3 Circle K Indonesia 4 8 4 8 

4 Family Mart 4 8 4 8 

5 Ceria Mart 3 6 3 6 

6 Yomart 3 6 3 6 

7 Post Shop 3 6 3 6 

8 Rajawali 3 6 3 6 

9 Bright 3 6 3 6 

10 Starmart 3 6 3 6 

Jumlah 40 80 40 80 

Jumlah Keseluruhan 80 160 
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Berdasarkan data di atas maka jumlah unit analisis ritel minimarket yang 

di ambil dari dua kota berjumlah masing-masing 40 gerai ritel yang ada di kota 

Jakarta dan Bandung dengan jumlah observasi 2 responden per gerai, sehingga 

jumlah keseluruhan responden adalah 160 responden. Ukuran sampel ini sesuai 

dengan ketentuan jumlah sampel yang diperlukan untuk model persamaan 

structural (Structural Equation Model-SEM) berbasis varian atau komponen, 

yaitu Partial Least Squares (PLS). PLS menggunakan iterasi algoritma yang 

terdiri dari seri analisis ordinary least square oleh karena itu persoalan 

identifikasi model tidak menjadi masalah untuk model rekursif. PLS juga tidak 

mengasumsikan bentuk distribusi tertentu untuk skala variabel. Lebih jauh lagi 

ukuran sampel dapat kecil, dan untuk indikator reflektif jumlah sampel tidak 

ditentukan. 

Metode penarikan sampel yang dipakai adalah Stratified Proportional Random 

Sampling Method pada sepuluh ritel minimarket yang dianggap mewakili dengan 

pertimbangan memiliki pangsa pasar yang cukup besar dalam industri ritel 

minimarket. Tingkat pengukuran yang digunakan adalah ordinal, dimana angka-angka 

yang diberikan mengandung pengertian tingkatan. Data yang dikumpulkan dalam 

penelitian ini meliputi data primer dan sekunder. Data primer digunakan untuk 

menganalisis Daya Tarik Industri Ritel, Keunikan Kapabilitas Sumberdaya, Strategi 

Bersaing, Strategi Kemitraan dan Kinerja Bisnis Minimarket. Sedangkan data sekunder 

digunakan untuk menggambarkan keadaan umum dari objek yang diteliti berikut 

kondisinya. 

Data primer diperoleh melalui pengumpulan data yang dilakukan dengan 

cara membagi daftar pertanyaan kepada responden untuk diisi dengan jawaban 

yang sesuai dengan pendapat responden, serta mengadakan wawancara langsung 

secara terstruktur dengan pihak-pihak yang dianggap memberikan keterangan 

keterangan yang perlu untuk melengkapi data-data yang diperoleh sebelumnya 

dari daftar pertanyaan. Data sekunder diperoleh dari instansi terkait, baik dari 

situs web maupun dari laporan tahunan ritel minimarket yang bersangkutan. Data 

sekunder juga diperoleh dari instansi resmi Dinas Perindagkop UMKM di DKI 

Jakarta dan Jawa Barat, APRINDO DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Kota Bandung 

melalui studi pustaka. 

 

 

Geliat Industri Ritel di Indonesia     117  



D. Teknik Pengumpulan Data/Informasi 

 
Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data primer dan data 

sekunder, kedua data tersebut dilakukan dengan teknik sebagai berikut: 

 
Data Primer: 

1. Kuesioner, instrumen kuesioner merupakan alat ukur dalam bagian kuan- 

titatif, yang disebarkan kepada masing-masing manajer dan supervisor yang 

merupakan unit observasi dengan mengisi butir-butir pertanyaan yang tel- 

ah dirancang dengan skala 5 (lima). Pengisian kuesioner didampingi peneli- 

ti agar apabila ada pertanyaan yang tidak dipahami dapat di jawab langsung 

oleh peneliti. Kuesioner yang disebarkan kepada manajer dan supervisor 

telah memenuhi persyaratan validity dan reliability yang telah diujikan ter- 

lebih dahulu kepada responden sebagai pilot project sebanyak 20 responden. 

2. Wawancara, sebagai teknik komunikasi langsung untuk memperoleh da- 

ta-data yang diperlukan Wawancara dilakukan pada para manajer atau 

kepala toko minimarket. Wawancara dilakukan untuk kedalaman, memper- 

kaya, menggali, menemukan hasil-hasil olahan kuantitatif yang tidak ter- 

ungkap melalui kuesioner. Wawancara dilakukan dengan komunikasi yang 

dua arah, persuasive, antara peneliti dan narasumber. 

3. Observasi, mengadakan pengamatan langsung untuk memperoleh 

informasi tambahan, selain kuesioner dan wawancara, sehingga diperoleh 

informasi lain yang belum diperoleh. Observasi dilakukan pada unit bisnis 

minimarket yang ada di Jakarta dan Bandung. 

 

Data Sekunder: 
 

Data sekunder dalam penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data yang 

digunakan mendapatkan analogi yang berguna dalam perumusan teori dan 

landasan dalam menganalisis data primer serta memperkuat dugaan dalam 

pembahasan masalah. Data-data yang dikumpulkan dapat berupa jurnal ilmiah, 
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laporan BPS, Laporan Aprindo, media cetak dan elektronik, buku-buku tentang 

ritel dan manajemen strategi yang relevan dengan topik penelitian. 

E. Uji Instrumen Penelitian 
 

Sebelum kuesioner dibagikan dilakukan beberapa pengujian terlebih dahulu, 

yaitu pengujian validitas dan reliabilitas. Pengujian validitas dimaksudkan untuk 

menjelaskan sejauh mana suatu alat ukur yang sesuai untuk mengukur dengan 

apa yang ingin di ukur. Semakin tinggi validitas akan menunjukkan apa yang 

semestinya diukur. Malhotra (2013;320) menyebutkan bahwa”validity as the extent 

to which difference in observed scala score reflect through diffrences among object on the 

characteristics being measured rather than systematic or random error”. Sebaliknya 

pengujian reabilitas adalah untuk menjelaskan tingkat konsistensi suatu alat ukur 

dalam mengukur gejala yang sama. Jika suatu alat ukur dipakai dua kali atau lebih 

untuk mengukur gejala yang sama dan hasil pengukuran relatif konsisten, alat 

ukur tersebut reliabel atau handal. 

Untuk mengkaji dan menginterpretasikan data, digunakan dua jenis analisis 

yaitu, (1) Analisis deskriptif, digunakan untuk variabel yang bersifat kuantitatif 

yang ditujukan untuk mengukur data kuantitatif dan termasuk untuk menggali 

prilaku faktor penyebab, (2) Analisis kuantitatif, digunakan untuk mengukur data 

kuantitatif dan pengujian hipotesis dengan menggunakan uji statistik. Analisis 

ini ditujukan untuk mengungkapkan perilaku variabel penelitian. 

 

Uji Validitas 

 
Uji validitas memperlihatkan sejauhmana suatu kuesioner atau alat ukur dapat 

mengukur dari apa yang ingin diukur.Lebih jelasnya definisi dari validitas menurut 

Barker, Pistrang & Elliot (2002:65) apakah pengukuran mampu mengukur apa 

yang ingin diukur. Validitas digunakan untuk mengetahui sejauhmana suatu 

pengukuran mengukur konstruk yang ingin diukur. 

Uji validitas yang digunakan adalah validitas konstruk (construct validity) 

yaitu melihat sejauhmana suatu pengukuran mengukur konstruk yang ingin 

diukur. Haynes, Richard & Kubany (1995:3) menyatakan Construct Validity 

adalah derajat pengukuran instrumen dalam mengukur konstruk. 
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Uji validitas dilakukan dengan menggunakan software Smart PLS 3.0. 

Pengujian validitas dengan program Smart PLS ver 3.0. Dapat dilihat dari 

loading factornya. Penelitian yang bersifat explanatory adalah 0.6-0.7 nilai average 

variance extracted (AVE) selanjutnya di tulis AVE harus lebih besar dari 0.5 nilai 

AVE yang direkomendasikan. Namun demikian untuk penelitian tahap awal dari 

pengembangan skala pengukuran, nilai faktor 0.5-0.6 masih dianggap cukup 

mewakili (Chin, 1998). 

Pada peneilitian ini terdapat 20 respoden, hasil Uji Validitas melalui alat 

SmartPLS 3.0 didapat nilai loading factor di atas 0,5 terhadap konstruk yang 

dituju. Lebih lanjut disampaikan hasil Uji Validitas pada tabel outer loading 

(Convergent Validity) sebagai berikut. 

Tabel 3.3. Nilai Outer Loading 
 

 
Dimensi 

Daya Tarik 
Industri 

Ritel 

Keunikan 
Kapabilitas 

Sumberdaya 

 
Strategi 
Bersaing 

 

Strategi 
Kemitraan 

Kinerja 
Bisnis 

Minimarket 

Kekuatan 
Pasar 

0.773     

Intensitas 
Bersaing 

0.885 
    

Akses Pasar 0.883     

Asset Fisik  0.813    

Asset Tidak 
Berwujud 

 
0.754 

   

Asset 
Organisasi 

 0.883    

Strategis 
Berbasis 
Biaya 

   
0.837 

  

Strategi 
Berbasis 
Diferensiasi 

   
0.855 

  

Strategi 
Berbasis Nilai 

  
0.866 

  

Kemitraan 
dengan 
Internal 

    
0.815 

 

Kemitraan 
dengan 
pemasok 

    
0.795 

 

Kemitraan 
dengan 
Pelanggan 

    
0.737 
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Lateral    0.770  

Kemitraan 
Strategi 

   
0.736 

 

Perspektif 
Keuangan 

    
0.781 

Perspektif 
Pelanggan 

    
0.806 

Perspektif 
Proses 
Internal 

     

0.814 

Perspektif 
pertumbuhan 
dan 
pembelajaran 

     
0.714 

Pada tabel di atas nampak bahwa loading factor memberikan nilai di atas nilai 

yang disarankan yaitu sebesar 0.5. berarti indikator yang dipergunakan dalam 

penelitian ini adalah valid atau telah memenuhi convergent validity. Lebih lanjut 

indicator reflektif juga perlu diuji discriminant validity dengan melihat nilai AVE. 

Dengan nilai yang disarankan adalah di atas 0.5. 

 

Tabel 3.4. Nilai AVE 
 

Variabel Penelitian 
 

(AVE) 

Daya Tarik Industri Ritel 0.727 

Keunikan Kapabilitas Sumberdaya 0.672 

Strategi Bersaing 0.725 

Strategi Kemitraan 0.697 

Kinerja Bisnis Minimarket 0.616 

 

Tabel hasil output analisis di atas menunjukkan bahwa nilai AVE dan outer 

loading di atas 0.5 untuk semua konstruk yang terdapat pada model penelitian 

sehingga memenuhi syarat validitas konvergen. 

Uji Reliabilitas 

 
Uji reliabilitas atau kehandalan merupakan indeks yang menunjukkan sejauh 

mana alat ukur dapat dipercaya/diandalkan, dengan tingkat konsistensi dalam 

mengukur gejala yang sama, dengan tujuan mengetahui apakah alat pengum- pul 

data menunjukkan tingkat ketepatan, keakuratan, kestabilan atau konsis- tensi 

dari alat tersebut dalam mengungkapkan gejala tertentu dari sekelompok 

individu, walaupun dilakukan pada waktu yang berbeda.  
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Uji reliabilitas yang digunakan adalah uji koefisien alpha Cronnbach’s dengan 

batas koefisien lebih besar dari 0.7 (Sekaran, 2010). Sementara itu menurut 

Malhotra (2013;318) menyatakan bahwa “Reliability refers to which a scale 

produces consistent result if repeated measurement are made on the 

characteristics”. Reliability adalah derajat pengukuran jika dilakukan berulang 

atau pengukuran diambil dalam kondisi yang sama akan memberikan hasil 

yang sama. Artinya reliability adalah ting- kat konsistensi hasil pengukuran 

terhadap gejala yang sama dengan alat ukur yang sama 

Uji reliabilitas dilaksanakan untuk membuktikan akurasi, konsistensi dan 

ketepatan instrumen dalam mengukur konstruk. Pengukuran reliabilitas dalam 

PLS-SEM dengan menggunakan Smart PLS 3.0 ini mengukur reliabilitas suatu 

konstruk dengan indikator reflektif dapat dilakukan dengan dua cara yaitu dengan 

Cronbach’s Alpha dan Composite Reliability, yang disarankan untuk menggunakan 

Composite Reliability dalam menguji reliabilitas suatu konstruk. 

Composite Reliability harus lebih besar dari 0.7. 

Untuk memperlihatkan hasil uji reliabilitas dengan output dari Smart PLS 

nilai Cronbach’s Alpha dan Composite Reliability adalah sebagai berikut. 

 
Tabel 3.5. Nilai Cronbach’s Alpha dan Composite Reliability 

 

Kontruk Cronbach’s 

Alpha 

Composite 

Reliability 

Keterangan 

Daya Tarik Industri Ritel 0.812 0.898 Reliabel 

Keunikan Kapabilitas Sumberdaya 0.754 0.869 Reliabel 

Strategi Bersaing 0.808 0.887 Reliabel 

Strategi Kemitraan 0.833 0.885 Reliabel 

Kinerja Bisnis Minimarket 0.785 0.863 Reliabel 

 
Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa nilai yang dihasilkan adalah 

sangat baik dengan nilai Cronbach’s Alpha dan Composite Reliabilty di atas > 

0.70 sehingga disimpulkan bahwa indikator konstruk adalah reliable atau 

memenuhi uji reliabilitas. 
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F. Rancangan Analisis dan Rancangan Uji Hipotesis 

 
 

Rancangan Analisis 
 

Seperti telah diungkapkan diawal bab ini, rancangan penelitian yang digunakan 

adalah deskriptif dan verifikatif. Berikut dijelaskan masing-masing analisis yang 

digunakan. 

 
Analisis Deskriptif 

 
Analisis deskriptif digunakan untuk mencari gambaran manajer level menengah 

akan variabel penelitian, pada penelitian ini yang akan dikaji adalah gambaran 

dari daya tarik industri ritel , keunikan kapabilitas sumberdaya, strategi bersaing, 

strategi kemitraan dan kinerja bisnis. Analisis ini mengubah jawaban responden 

yang berupa data kualitatif menjadi kuantitatif dengan pengukuran 1 sampai 5 

pada setiap indikator pertanyaan dalam instrument penelitian. Tahapan analisis 

deskriptif dilakukan dengan menghitung skor dan indeks, dimana skor merupakan 

jumlah dari hasil perkalian setiap bobot nilai 1 sampai 5 (Sugiyono, 2011;176). 

Selanjutnya dalam analisis deskriptif setiap variabel dikategorikan menjadi 5 

(lima) kategori hasil pengukuran, dengan persentase skor jawaban responden 

sebagai berikut. 

 
Skor aktual adalah jawaban seluruh responden atas kuesioner yang telah 

diajukan. Skor ideal adalah skor atau bobot tertinggi atau semua responden 

diasumsikan memilih jawaban dengan skor tertinggi. Persentase skor jawaban 

responden yang diperoleh diklasifikasikan berdasarkan rentang presentase skor 

maksimum (5/5 X 100% = 100%) dan skor minimum (1/5 X 100% = 20%) 

untuk variabel daya tarik industri ritel, keunikan kapabilitas sumberdaya, strategi 

bersaing, strategi kemitraan dan kinerja bisnis minimarket. 
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Dikarenakan terdapat lima alternatif jawaban maka penyusunan tabel 

kategorisasi dari skor rata-rata setiap item menjadi lima kategori disajikan sebagai 

berikut : Menghitung Rentang (R) 

 

Menghitung panjang kelas interval 
 

 

 
berikut : 

Sehingga dapat dibuat interval kategori sebagai 

 

Tabel 3.6 Kriteria Skor Variabel 

 
 

 
Rentang skor 

 
Daya Tarik 

Industri Ritel 
(X1) 

Keunikan 
Kapabilitas 

Sumberdaya 
(X2) 

 
Strategi 
Bersaing 

(Y ) 
1 

 
Strategi 

Kemitraan 
(Y ) 

2 

 
Kinerja 
Bisnis 

Minimarket Z 

 
20% - < 36% 

Sangat Tidak 
Menarik 

Sangat Tidak 
Unik 

Sangat 
Tidak 
Tepat 

Sangat 
Tidak 

Bermitra 

Sangat Tidak 
Baik 

 

36% - < 52% 
 

Tidak Menarik 
 

Tidak Unik 
Tidak 
Tepat 

Tidak 
Bermitra 

Tidak Baik 

 

52% - < 68% 
Cukup 

Menarik 

 

Cukup Unik 
Cukup 
Tepat 

Cukup 
Bermitra 

Cukup Baik 

68% - < 84% Menarik Unik Tepat Bermitra Baik 

 

84% - < 100% 
Sangat 
Menarik 

 

Sangat Unik 
Sangat 
Tepat 

Sangat 
Bermintra 

Sangat Baik 

 

 
 

Analisis Verifikatif 

 
Analisis verifikatif bertujuan untuk menjawab hipotesis penelitian. Analisis 

verifikatif meliputi pengujian hipotesis satu rata-rata dan pengujian hipotesis 

pengaruh antara variabel penelitian. Menurut Sugiyono (2011:6) analisis 

verifikatif adalah analisis penelitian melalui pembuktian untuk menguji hipotesis 

hasil penelitian deskriptif dengan suatu perhitungan statistika sehingga didapat 

hasil pembuktian yang menunjukkan hipotesis ditolak atau diterima. 
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Sehingga metode verifikatif ini digunakan untuk menjawab penelitian, dari 

pengaruh daya tarik industri ritel dan keunikan kapabilitas sumberdaya terhadap 

strategi bersaing dan strategi kemitraan, pengaruh daya tarik industri ritel dan 

keunikan kapabilitas sumberdaya terhadap kinerja bisnis ritel minimarket, 

pengaruh strategi bersaing dan strategi kemitraan terhadap kinerja bisnis ritel 

minimarket, dan pengaruh daya tarik industri ritel dan keunikan kapabilitas 

sumberdaya terhadapa kinerja bisnis minimarket melalui strategi bersaing dan 

startegi kemitraan. 

Analisis ini untuk menjawab tujuan ke-2 sampai ke-7, menggunakan  

Partial Least Square (PLS), yaitu salah satu alat analisis dalam statistika yang 

memeriksa rangkaian hubungan ketergantungan antar variabel laten. PLS tidak 

mensyaratkan adanya asumsi distribusi tertentu untuk estimasi parameter, maka 

teknik parametrik untuk menguji atau mengevaluasi signifikansi tidak diperlukan 

(Chin 1998; Chin & Newsted, 1999). Hal ini juga konsisten sebagaimana yang 

dinyatakan Wold, 1980 bahwa PLS bersifat free distribustion. Dengan kata lain, 

dibandingkan dengan pendekatan CB-SEM, evaluasi model PLS berdasarkan 

pada orientasi prediksi yang mempunyai sifat non-parametrik. Model evaluasi 

PLS dilakukan dengan menilai outer model dan inner model. 

Evaluasi model pengukuran atau outer model dilakukan untuk menilai 

validitas dan reabilitas model. Outer model dengan indikator refleksi dievaluasi 

melalui validitas convergent dan discriminant dari pembentuk konstruk laten dan 

composite reliability serta cronchbach alpha untuk blok indikatornya. (Chin, 1998). 

Evaluasi model struktural atau inner model bertujuan untuk memprediksi 

hubungan antar variabel laten. Inner model dievaluasi dengan melihat besarnya 

presentase variance yang dijelaskan dengan meliha nilai R-Square untuk konstruk 

laten endogen. Sedangkan test untuk menguji predictive relevance, dan 

AVE yang dikembangkan oleh Fornell & Larcker, (1981) untuk predictiveness 

dengan menggunakan prosedur resampling seperti jackknifing dan bootstrapping 

untuk memperoleh stabilitas dari estimasi. 

Berdasarkan hal di atas maka untuk uji model dapat diringkas dalam tabel 

berikut: 
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            Tabel 3.7 Uji Model 

 

 

 

 

 
 

 
Sumber: Chin, 1998, Hair et al. (2011) 

Kriteria dari output PLS SEM yang diperlukan untuk melakukan penafsiran 

dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 3.8 Kriteria Uji Model PLS SEM 
 

Uji Model Output Kriteria 

Outer Model a. Convergent Validity a. Nilai loading factor 0.50 sampai 
(Uji indikator)   0.60 dianggap cukup 

 b. Discriminant Validity   

  b. Nilai korelasi Cross loading 
   dengan variabel latennya 
   harus lebih besar dibandingkan 
   dengan korelasi terhadap 

 c. AVE 

d. Composite Reliability 
 

c. 

variabel laten lain 

 
Nilai AVE harus di atas 0.50 Nilai 
composite reliability yang baik 
apabila memiliki nilai  0.70 

Inner Model 

(Uji pengaruh/Uji 
Hipotesis 

a. R2 untuk variabel 
latent endogen 

b. Koefisien parameter 
dan t-Statistik 

a. Hasil R2 sebesar 0.67; 0.33; dan 
0.19 mengindikasikan bahwa 
model “baik”, “moderat, dan 
“lemah” 

  b. Nilai estimasi untuk hubungan 
jalur dalam model struktural 
harus signifikan, yang dapat 
diperoleh dengan prosedur 
bootstrapping 

Sumber: Chin, 1998, Hair et al. (2011) 

Berikut untuk pengujian inner model dapat dilakukan dengan melihat nilai 

Q2 (predictive relevance). Untuk menghitung Q2 dapat digunakan rumus sebagai 

berikut 

Q2 =1-(1-R21 ) (1-R22 )……(1-R2p) 
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Outer Model 
(Uji indikator) 

Convergent Validity 
Discriminant Validity atau AVE Composite 
Reliability 

Inner Model 
(Uji pengaruh/Uji Hipotesis) 

Kofisien Determinasi 
(R2) 

Koefisen parameter 

t-Statistik 

 



 

Selanjutnya untuk overall fit index dapat menggunakan kriteria Goodness of fit 

yang dikembangkan oleh Tenenhaus et al.(2004) dengan sebutan GoFIndex.Indek 

ini dikembangkan untuk mengevaluasi model pengukuran dan model struktural 

dan disamping itu menyediakan pengukuran sederhana untuk keseluruhan dari 

prediksi model. Untuk alasan ini GoF index dihitung dari akar kuadrat hasil 

perkalian antara rata-rata commnunalitas (outer model) atau nilai rata-rata AVE 

dan rata-rata R2 (inner model). 

 

GoF  

(Tenenhaus, 2004:173) 

 

Menurut Tenenhaus et al. (2004), bahwa jika nilai GoF small = 0,1, GoF 

medium = 0,25 dan GoF large = 0,38. 

Dari pengujian R2 , Q2 dan GoF maka dapat dikatakan model yang dibentuk 

apakah robust (kuat) atau tidak sesuai dengan masing-masing kriteria pengukuran. 

Untuk lebih jelasnya dapat diringkaskan evaluasi inner model atau evaluasi model 

struktural dengan kriteria pengukurannya dalam tabel berikut ini. 
Tabel 3.9. Ringkasan Kriteria Evaluasi Model Struktural (Inner Model) 

 

 
Uji Model 

 
Kriteria 

 
Keterangan 

 

 

 

 
 

Inner Model 

 

 
R-Square 

Jika nilai R2 adalah 0.67, 0.33 dan 0.19 

menunjukkan model lemah 

(Chin, 1998) atau 0.75, 0.50 dan 0.25 
menunjukkan model kuat, moderate dan 
lemah (Hair et al.2011) 

 

 
Q2 

Jika Q2 > 0 menunjukkan model mem- 
punyai predictive relevance dan jika Q2

 

< 0 menunjukkan bahwa model kurang 
memiliki predictive relevance 

 
GoF Index 

Jika nilai GoF adalah 0.10, 0.25 dan 0.36 
menunjukkan model kecil, menengah dan 
besar. 

Sumber: Chin, 1998 dan Hair et all, 2011. 
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Rancangan Uji Hipotesis 

Uji hipotesis dilakukan setelah evaluasi model baik evaluasi model pengukuran 

(outer model) dan evaluasi model struktural (inner model). Untuk pengujian hipotesis 

dilakukan dengan melihat nilai probabilitanya dan t-statistik nya. Untuk nilai 

probabilita, nilai p-value dengan alpha 5% adalah kurang dari 0,05. Nilai t-tabel 

untuk alpha 5% adalah 1,96. Sehingga kriteria penerimaan hipotesis adalah 

ketika t-statistik > t-tabel. Berdasarkan hipotesis konseptual yang diajukan serta 

paradigma penelitian, dapat digambarkan suatu kerangka alur hubungan antara 

variabel berupa model persamaan struktural PLS. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 

                     Hubungan antarvariabel laten yang Diteliti 

 

Berikut disampaikan hipotesis statistic untuk masing-masing hipotesis 

penelitian 

 

Hipotesis 1 

Bisnis minimarket di Jakarta dan Bandung dapat merespon daya tarik 

industri ritel yang menarik dan keunikan kapabilitas sumberdaya yang 

dimiliki serta menerapkan strategi bersaing dan strategi kemitraan yang 

tepat dengan menghasilkan kinerja bisnis yang baik dan meningkat. 
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Hipotesis 2 

Daya  tarik  industri  ritel dan keunikan kapabilitas sumberdaya berpengaruh 

terhadap strategi bersaing minimarket di Jakarta dan Bandung. 

Hipotesis 2.a 

Daya tarik industri ritel berpengaruh terhadap strategi bersaing. 

 
Ho:β11≠ 0 Daya tarik industri ritel berpengaruh secara signifikan terha- 

dap strategi bersaing. 

Ha:β11=0 Daya tarik industri ritel tidak berpengaruh secara signifikan 
terhadap strategi bersaing. 

Dengan kriteria P value < 0.05 dan t-statistik > 1.96 dengan α=5%. 
 

Hipotesis 2.b 

Keunikan kapabilitas sumberdaya berpengaruh terhadap strategi bersaing. 
Ho:β12≠0 Keunikan kapabilitas sumberdaya berpengaruh secara sig- 

nifikan terhadap strategi bersaing 

Ha:β12=0 Keunikan kapabilitas sumberdaya tidak berpengaruh secara 
signifikan terhadap strategi bersaing 

Dengan kriteria P value < 0.05 dan t-statistik > 1.96 dengan α=5%. 

 

Hipotesis 3 

Daya tarik industri ritel dan keunikan kapabilitas sumberdaya berpengaruh ter- 

hadap strategi kemitraan bisnis minimarket. 

 

Hipotesis 3a 

Daya tarik industri ritel berpengaruh terhadap strategi kemitraan bisnis mini- 

market. 

Ho:β21 i≠0 Daya tarik industri ritel berpengaruh secara signifikan 
terhadap strategi kemitraan bisnis minimarket. 

 

 

Geliat Industri Ritel di Indonesia        129     



 
Ha:β21 i=0 Daya tarik industri ritel tidak berpengaruh secara signifikan 

terhadap strategi kemitraan bisnis minimarket. 

 

Dengan kriteria P value < 0.05 dan t-statistik > 1.96 dengan α=5%. 

 

Hipotesis 3b 

Keunikan kapabilitas sumberdaya berpengaruh terhadap strategi kemitraan 
bisnis minimarket. 

Ho: β21i≠0 Keunikan kapabilitas sumberdaya berpengaruh secara 
signifikan terhadap kemitraan bisnis minimarket. 

Ha:β21=0 Keunikan kapabilitas sumberdaya tidak berpengaruh secara 
signifikan terhadap strategi kemitraan bisnis minimarket. 

Dengan kriteria P value < 0.05 dan t-statistik > 1.96 dengan α=5%. 

Hipotesis 4 

Daya tarik industri ritel dan keunikan kapabilitas sumberdaya berpengaruh ter- 

hadap kinerja bisnis minimarket. 

 Hipotesis 4a 

Daya tarik industri ritel berpengaruh terhadap kinerja bisnis minimarket. 

 

Ho:β31≠0 Daya tarik industri ritel berpengaruh secara signifikan 
terhadap kinerja bisnis minimarket. 

Ha:β31i=0 Daya tarik industri ritel tidak berpengaruh secara signifikan 
terhadap kinerja bisnis minimarket. 

Dengan kriteria P value < 0.05 dan t-statistik > 1.96 dengan α=5%. 

Hipotesis 4b 

Keunikan kapabilitas  sumberdaya berpengaruh terhadap kinerja bisnis mini- 

market. 
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Ho:β31≠0 Keunikan kapabilitas sumberdaya berpengaruh secara 
signifikan terhadap kinerja bisnis minimarket. 

Ha:β31i=0 Keunikan kapabilitas sumberdaya tidak berpengaruh secara 
signifikan terhadap kinerja bisnis minimarket. 

 Dengan kriteria P value < 0.05 dan t-statistik > 1.96 dengan α=5%. 
 

Hipotesis 5 

Strategi bersaing dan strategi kemitraan berpengaruh terhadap kinerja bisnis 

minimarket 

 
Rumusan Hipotesis 

 

Hipotesis 5a 
 

Strategi bersaing berpengaruh terhadap kinerja bisnis minimarket 

Ho:γ11≠0 Strategi bersaing berpengaruh secara signifikan terhadap 
kinerja bisnis minimarket. 

Ha:γ12=0 Strategi bersaing tidak berpengaruh secara signifikan 
terhadap kinerja bisnis minimarket. 

Dengan kriteria P value < 0.05 dan t-statistik > 1.96 dengan α=5%. 

 

Hipotesis 5b 
 

Strategi kemitraan berpengaruh terhadap kinerja bisnis minimarket 

Ho:γ11≠0 Strategi kemitraan berpengaruh secara signifikan terhadap 
kinerja bisnis minimarket. 

Ha:γ12=0 Strategi kemitraan tidak berpengaruh secara signifikan 
terhadap kinerja bisnis minimarket. 

Dengan kriteria P value < 0.05 dan t-statistik > 1.96 dengan α=5%. 
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Selanjutnya berkaitan dengan penelitian ini melibatkan dua variabel 

intervening dalam menjelaskan pengaruh daya tarik industri ritel dan keunikan 

kapabilitas sumberdaya terhadap kinerja bisnis minimarket melalui strategi 

bersaing dan strategi kemitraan. Menguji apakah terdapat pengaruh signifikan 

dari daya tarik industri ritel dan keunikan kapabilitas sumberdaya terhadap 

kinerja bisnis ritel minimarket melalui strategi bersaing dan strategi kemitraan 

maka dilakukan pengujian hipotesis intervening. 

Menurut Mckinnon, et al., (2002) mengungkapkan ada tiga pendekatan 

dalam dalam uji mediasi atau pengaruh variabel intervening. Pendekatan pertama 

adalah uji keterkaitan dalan rantai kausal. Pendekatan ini dapat ditelusuri dari 

penelitian Judd & Kenny (1981a,1981b) dan Baron & Kenny (1986) dan yang 

paling umum digunakan pendekatan dalam literatur psikologi. Pendekatan kedua 

telah dikembangkan secara mandiri dalam beberapa disiplin dan didasarkan 

pada Perbedaan koefisien seperti perbedaan antara koefisien regresi sebelum dan 

setelah penyesuaian untuk variabel antara (misalnya, Freedman & Schatzkin, 

1992; McGuigan & Langholtz, 1988; Olkin & Finn, 1995). Perbedaan koefisien 

prosedur sangat beragam, dengan beberapa pengujian hipotesis tentang 

intervensi variabel yang berbeda hal utama dari apa yang psikolog tradisional 

dikonseptualisasikan sebagai mediasi. Pendekatan ketiga adalah yang memiliki 

asal usul dalam sosiologi dan didasarkan pada produk dari koefisien melibatkan 

jalur dalam path model (yaitu, efek tidak langsung; Alwin & Hauser, 1975; Bollen, 

1987; Fox, 1980; Sobel, 1982, 1988). 

Pengujian hipotesis intervening yang banyak di kenal adalah kausal efek yang 

dikembangkan oleh Baron dan Kenny. Menurut Baron dan Kenny (1986:1177), 

terdapat dua kasus effect mediation yaitu perfect mediation dan partial mediation. 

Perfect mediation terjadi pada saat pengaruh variabel eksogen terhadap variabel 

endogen menjadi signifikan jika memasukkan variabel mediating dalam  model, 

dan partial mediating adalah pengaruh variabel eksogen terhadap endogen masih 

tetap signifikan namun effect langsungnya berkurang setelah dimasukkan variabel 

mediating dalam model. Untuk menguji apakah effect yang terjadi adalah perfect 

mediating ataukah partial mediating dapat dilakukan pengujian dengan kriteria 

pengujian variabel mediating atau mediasi sebagai berikut: 
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Kriteria Pengujian Variabel Mediasi 

 Variabel Mediasi dinyatakan sebagai variabel mediasi sempurna 

(perfect mediation) jika, setelah memasukan variabel Mediasi 

pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen menurun 

menjadi nol (c‟=0) atau pengaruh variabel independen terhadap 

dependen yang tadinya signifikan (sebelum memasukan variabel 

Mediasi) menjadi tidak signifikan setelah memasukan variabel Mediasi 

ke dalam model. 

 Variabel Mediasi dinyatakan sebagai variabel mediasi persial (partial 

mediation) jika, setelah memasukan variabel Mediasi pengaruh variabel 

independen terhadap variabel dependen menurun tetapi tidak menjadi 

nol (c‟≠0) atau pengaruh variabel independen terhadap dependen 

yang tadinya signifikan (sebelum memasukan variabel M) menjadi 

tetap signifikan setelah memasukan variabel Mediasi ke dalam model. 

(Baron dan Kenny, 1986:1178) 

 

Berkaitan dengan penelitian disertasi ini, maka dapat dilakukan pengujian 

variabel mediating dari dua variabel tersebut di atas untuk menguji efek yang 

terjadi apakah perfect mediating ataukah partial mediating. Oleh karena itu 

dilakukan pengujian hipotesis mediating sebagai berikut: 

 
Hipotesis 6 

Strategi bersaing berpengaruh memediasi daya tarik industri ritel dan keunikan 

kapabilitas sumberdaya terhadap kinerja bisnis minimarket. 

Rumusan Hipotesis 

Ho:γ11β11 β21≠0 Strategi bersaing berpengaruh memediasi daya tarik 
industri ritel dan keunikan kapabilitas sumberdaya terhadap 

kinerja bisnis minimarket. 

 
Ho:γ11β11 β21=0 Strategi bersaing tidak berpengaruh memediasi daya 

tarik industri ritel dan keunikan kapabilitas sumberdaya 

terhadap kinerja bisnis minimarket. 
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Dengan kriteria P value < 0.05 dan t-statistik > 1.96 dengan α=5%. 

       



Hipotesis 7 

Strategi kemitraan berpengaruh memediasi daya tarik dan keunikan kapabilitas 

terhadap kinerja bisnis minimarket 

Rumusan Hipotesis 
 

Rumusan hipotesis 

Ho:γ11β12β22≠0 Strategi bersaing berpengaruh memediasi daya tarik 
industri ritel dan keunikan kapabilitas sumberdaya terhadap 

kinerja bisnis minimarket. 

 
Ho:γ11β11β21=0 Strategi bersaing tidak berpengaruh memediasi daya 

tarik industri ritel dan keunikan kapabilitas sumberdaya 

terhadap kinerja bisnis minimarket. 

Dengan kriteria P value < 0.05 dan t-statistik > 1.96 dengan α=5%. 

G. Rancangan Pemecahan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah, tujuan penelitian dan metode penelitian dalam 

sub bab di atas, diharapkan akan didapatkan variabel dan keterkaitan antar 

variabel yang dapat dipakai sebagai variabel solusi untuk pemecahan masalah. 

Setelah didapatkan variabel-variabel solusi, dilakukan pemetaan strategi untuk 

mendapatkan model solusi yang jelas, menyusun operasionalisasi strategi, dan 

menyusun rencana tindakan. Tahapan untuk rancangan pemecahan masalah 

secara lengkap adalah sebagai berikut: 

 Perumusan Tujuan 

Sesuai dengan identifikasi masalah dan tujuan penelitian ini, tujuan pemecahan 

masalah ini adalah untuk menjawab apa yang harus dilakukan pihak manajemen 

melalui variabel-variabel penelitian untuk meningkatkan pangsa pelanggan. 

Rekomendasi yang diberikan dapat bersifat tindakan jangka pendek 
(segera), jangka menengah, dan jangka panjang. 

 

 Pemetaan strategi 

Dalam tahap ini akan diidentifikasi terlebih dahulu variabel solusi (variabel- 

variabel independen yang signifikan) berdasarkan hasil analisis. Memperhatikan 
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kemungkinan hasil analisis dalam model penelitian, akan didapatkan kondisi 

alternatif sebagai berikut : 

a. Daya tarik industri dan keunikan kapabilitas sumberdaya berpengaruh 

terhadap strategi bersaing bisnis minimarket. 

 

Tabel 3.10 Alternatif Kondisi untuk Variabel Solusi (1) 
 

Pengaruh Variabel terhadap Strategi 
Bersaing Bisnis Minimarket 

 
 

Kondisi Alternatif 

Fokus 
Variabel 

Solusi yang 
Diambil dalam 

Pemetaan Strategi 

 
Daya Tarik 

Industri Ritel 

Keunikan 
kapabilitas 
sumberdaya 

Signifikan Signifikan Alternatif 1.1 Kedua variable 
dilakukan 

pengembangan 

Signifikan Tidak siginifikan Alternatif 1.2 Daya Tarik Industri 

Tidak siginifikan Siginifikan Alternatif 1.3 Keunikan 
Kapabilitas SD 

Tidak siginifikan Tidak siginifikan Harus diteliti ulang 
mengapa hal ini 

terjadi 

------ 

 

b. Daya tarik industri dan keunikan kapabilitas sumberdaya berpengaruh 

terhadap strategi kemitraan bisnis minimarket. 

 
Tabel 3.11 Alternatif Kondisi untuk Variabel Solusi (2) 

 

Pengaruh Variabel terhadap Strategi 
Kemitraan Bisnis Minimarket 

 

 
Kondisi Alternatif 

Fokus Variabel 
Solusi yang 

Diambil dalam 
Pemetaan 
Strategi 

Daya Tarik 
 

Pasar 

Keunikan Kapabilitas 
Sumberdaya 

Signifikan Signifikan Alternatif 1.1 Kedua variabel 
dilakukan 

Pengembangan 

Signifikan Tidak siginifikan Alternatif 1.2 Daya Tarik 
Industri Ritel 

T idak siginifikan Siginifikan Alternatif 1.3 Keunikan 
Kapabilitas SD 

Tidak siginifikan Tidak siginifikan Harus diteliti ulang 
mengapa hal ini 

terjadi 

------ 
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c. Daya tarik industri ritel dan keunikan kapabilitas sumberdaya berpengaruh 

terhadap kinerja bisnis perusahaan bisnis minimarket. 

 
Tabel 3.12 Alternatif Kondisi untuk Variabel Solusi (3) 

 

Pengaruh Variabel terhadap Kinerja 
Bisnis Minimarket 

 

 
Kondisi Alternatif 

Fokus Variabel 
Solusi yang 

Diambil dalam 
Pemetaan 
Strategi 

Daya tarik 
Pasar 

Keunikan kapabilitas 
sumberdaya 

Signifikan Signifikan Alternatif 1.1 Kedua variable 
dilakukan 

pengembangan 

Signifikan Tidak siginifikan Alternatif 1.2 Daya Tarik 
Industri Ritel 

Tidak 
siginifikan 

Siginifikan Alternatif 1.3 Keunikan 
Kapabilitas SD 

Tidak 
siginifikan 

Tidak siginifikan Harus diteliti ulang 
mengapa hal ini terjadi 

------ 

 
Dari masing-masing alternatif di atas akan dapat dibuat peta strategi untuk 

mencapai tujuan pemecahan masalah. Peta strategi dimulai dari penentuan variabel 

solusi, kemudian disusun operasionalisasi variabel solusi atau merinci indikator 

variabel solusi sehingga menjadi dimensi dan indikator atau saran yang konkrit. 

H. Operasionalisasi Strategi 
Setelah peta strategi disusun, maka dalam tahap operasionaliasi strategi 

dilakukan penilaian efektivitas tiap saran yang diajukan dengan melibatkan 

manajemen bisnis minimarket tersebut. 

 

I. Rencana Tindakan 
Berdasarkan pemetaan strategi dan operasionalisasi strategi, akan dapat 

disusun rencana tindakan (action plan) dengan format sebagai berikut. 

Saran yang 

Diajukan 

Penanggung 

Jawab 

Waktu Tersedia Sumberdaya 

yang diperlukan 
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HASIL PENELITIAN, 
PEMBAHASAN DAN 
PEMECAHAN MASALAH 

 Gambaran Umum Industri Ritel di Indonesia 

 

 

 

  A. Sejarah dan Perkembangan 

 
Pusat perbelanjaan dalam perkembangannya semakin modern yang 

ditandai dengan penampilan bentuk fisik yang lebih mewah dan fasilitas 

yang lebih canggih dibandingkan dengan pasar tradisional dan di Indonesia 

pasar semacam itu merupakan pusat perbelanjaan. Awal pertumbuhan 

pusat perbelanjaan di Indonesia dimulai dari berdirinya Sarinah Building 

di bilangan Thamrin Jakarta pada tahun 1964 yang ketika itu merupakan 

salah satu bangunan yang megah. 
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Gagasan pendirian Sarinah sudah muncul tahun 1962 dari Presiden 

Republik Indonesia yang pertama Bapak Sukarno. Gagasan tersebut menjadi 

kenyataan dalam waktu dua tahun setelah membangun gedung dengan dana 

pampasan perang dari Jepang. Tampaknya kondisi ekonomi yang buruk, 

kestabilan harga, kemerosotan produksi serta situasi politik yang tidak stabil 

membuat Sarinah gagal menjadi pelopor pasar modern seperti yang dicita-

citakan pada tahun tersebut. Seiring dengan itu konsep belanja di pusat 

perbelanjaan pun ikut gagal. 

Akan tetapi pada tahun 1979 masyarakat Jakarta mulai diperkenalkan kembali 

kepada pola pasar modern dengan berdirinya Aldiron Plaza yang terletak di 

kawasan Blok M. Di zaman keemasan, sebagian besar orang dari luar Jakarta yang 

mengunjungi Jakarta dipastikan akan mengunjungi Aldiron Plaza yang terkenal 

dengan pertokoan emas, kerajinan, baju, dan lain-lain. Pusat perbelanjaan seluas 

8.000 m2 itu kini tinggal terisi 262 toko karena musibah kebakaran pada 

Mei tahun 1994 lalu. Sukses Aldiron Plaza pada masa itu diikuti dengan 

pembangunan Duta Merlin, Ratu Plaza, Pasaraya Young & Trendy dan Hayam 

Wuruk Plaza tahun 1980-an semuanya di Jakarta. Bersamaan dengan itu, bisnis 

eceran mulai menampakkan pertumbuhan dengan hadirnya supermarket yang 

mulai dirintis awal tahun 1970-an oleh Gelael dan Hero supermarket yang 

kemudian diikuti oleh perkembangan dan berdirinya supermarket lain seperti 

Golden Truly, Grasera, Tomang Tol, Permata, Jameson dan lain sebagainya. 

Seiring dengan pertumbuhan supermarket, department store pun memiliki 

ruang pertumbuhannya sendiri. Dimulai dengan munculnya Matahari department 

store yang usahanya telah dirintis tahun 1958 dengan Mickey Mouse, mendampingi 

Sarinah department store yang mulai menurun. Matahari department store 

diperluas pada tahun 1969 dan tahun 1970 dengan mulai membuka beberapa 

cabang, kemudian muncul Pasaraya pada tahun 1974. Seiring dengan trend 

pertumbuhan supermarket dan department store, maka saat ini tak dapat dihindari 

lagi pengembangan pusat-pusat perbelanjaan yang di dalamnya mencakup 

department store, supermarket, restoran, bioskop, arena bermain anak (play ground) 

serta berbagai toko dan ruang pamer. 
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Oleh karena itu, hanya dalam waktu yang relatif singkat sekitar sepuluh tahun, 

telah banyak bermunculan pusatpusat perbelanjaan terutama di sekitar Jabotabek. 

Perkembangan yang sedemikian pesat terhadap pusat-pusat perbelanjaan   di Jakarta 

menempati lokasi-lokasi layak ekonomis, masih awal pertumbuhan, lebih banyak 

terkonsentrasi di salah satu tempat tertentu, yakni di daerah pusat perkotaan atau 

perdagangan. Pusat perdagangan di Jakarta tumbuh di berbagai wilayah kota, seperti 

di kawasan Blok M, Pasar Baru, kawasan Kota Segitiga Senen dan kawasan 

Menteng. Lokasi pusat perdagangan tersebut terletak tidak jauh dari pusat keramaian 

perkantoran, perhotelan atau daerah hunian penduduk dari strata sosial kelas menengah 

ke atas.Semakin berkembang pesat pertumbuhan ekonomi di Jakarta disertai 

pengembangan wilayah permukiman ke arah pinggiran kota, maka pusat pusat 

perbelanjaan mulai merambah ke daerahdaerah baru, yang merupakan lokasi 

persilangan sejumlah wilayah permukiman baru. (Foster, 2005). 

Industri ritel minimarket dalam klasifikasi baku lapangan usaha di Indonesia 

(KBLI) masuk pada kategori perdagangan eceran bukan mobil dan motor dengan 

sub golongan yang mencakup usaha perdagangan eceran berbagai macam barang 

yang utamanya makanan, minuman atau tembakau di supermarket/minimarket 

dengan kode 47111 (52111). (BPS, 2009;36). Sementara menurut klasifikasi 

industri standard internasional dari United Nations, industri ritel masuk kategori 

G, Retail trade, except of motor vehicles and motorcycles, dengan sub bagian retail 

trade, Retail sale in non-specialized stores with food, beverages or tobacco predominating 

dengan kode 4711. (ISIC, 2008:50). 

B. Ritel Modern 

(1) Berawal dari Supermarket dan Department Store 

Seiring dengan laju perkembangan kebutuhan dan  pola  hidup  masyarakat  

yang semakin menginginkan kenyamanan belanja, kepastian harga, dan 

keanekaragaman barang kebutuhan dalam satu toko, maka pelanggan menuntut 

pengusaha ritel dan toko untuk dapat meningkatkan baik secara pengelolaan, 

penampilan toko, maupun cara pelayanan. Oleh karena itu, belakangan ini dikenal 

ritel modern dengan cara pengelolaan secara profesional untuk jaringan toko 

mencakup department store dan supermarket. Ritel modern seperti department store 

dan supermarket di Indonesia belum terstandardisasi secara jelas, baik menurut 

skala usaha, orientasi maupun status usahanya. Namun demikian, yang jelas bahwa 

supermarket adalah menjual barang-barang kebutuhan sekunder seperati pakaian, 

accessories, dan barang pelengkap lainnya. Department store dan supermarket dapat 

diklasifikasikan menurut skala usahanya, seperti luas lantai, besar omzet, dan 
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jaringannya. Luas minimal untuk department store maupun supermarket adalah 

600 m2 per satu outlet atau merupakan chainstore dengan luas total yang sama. 

Angka itu berdasarkan perhitungan rata-rata luas lantai department store dan 

supermarket yang ada yang dikaitkan dengan fasilitas/sarana yang tersedia. Luas 

lantai untuk department store umumnya minimal 5.000 m2 sedangkan supermarket 

sekitas 1.200 m2. 

Namun demikian di Indonesia batasan itu tidak selalu berlaku, seperti 

misalnya Matahari yang beberapa outletnya mempunyai luas kurang dari 5.000 

m2. Fasilitas atau sarana yang disediakan minimal tersedia AC sehingga konsumen 

mendapatkan kenyamanan berbelanja dan berlaku pola belanja swalayan. Konsep 

berbelanja dengan nyaman merupakan faktor utama yang ditawarkan pasar 

modern saat ini. Fasilitas lainnya seperti pass room, cashier machine dan cold storage. 

 
(2) Perintis Ritel Modern Indonesia 

Ritel modern kini lebih dikenal dengan nama hypermarket, department store 

ataupun supermarket dan minimarket/convenience store dimulai dengan berdirnya 

Sarinah department store pada tahun 1964. Sementara itu, embrio  pasar 

modern yang menjadi cikal bakal pasar modern di Indonesia telah muncul pada 

tahuntahun sebelumnya, seperti toko Ataka, Eropa, dan Dezon. Toko-toko yang 

tergolong eksklusif pada waktu itu umumnya untuk konsumsi orang-orang 

Eropa yang berada di Indonesia yang telah mengenal tradisi berbelanja di toko- 

toko semacam itu. Namun selain orang Eropa terdapat pula konsumen dari 

golongan Timur Asing, dan kalangan atas masyarakat pribumi. Setelah Sarinah 

gagal sebagai perintis ritel modern di Indonesia, muncul perintis ritel modern 

lainnya seperti Gelael, Kemchik, Hero, dan Matahari yang hingga saat ini masih 

bertahan. Bahkan diantaranya seperti Matahari dan Hero sangat ekspansif dalam 

menjalankan bisnisnya akhir-akhir ini. Pendiri ritel modern ini merupakan 

orangorang dagang yang telah berpengalaman mengenai perdagangan, walau 

dalam bentuk toko-toko kecil yang bersifat mom dan pop store, yaitu suatu pola 

usaha kecil yang dikelola oleh suatu keluarga dan menyediakan kebutuhan sehari- 

hari. 

Hari Darmawan pendiri Matahari Group memulai bisnisnya dari sebuah 

toko pakaian kecil di kawasan Pasar Baru. Kemudian Saleh Kurnia pendiri 

kelompok Hero memulainya dari Gang Ribal, dan Dick Gelael dari kelompok 
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Gelael, dari tokonya yang berlokasi di Faletehan, Blok M Jakarta. Sementara itu 

Bob Sadino memulai dari berdagang telor keliling. Gelael yang dimotori Dick 

Gelael memulai bisnis ini dengan meniru pasar swalayan yang berada di luar 

negeri. Dick Gelael yang pada waktu itu mempunyai bisnis di jasa perdagangan, 

seringkali bepergian ke luar negeri. Pada saat itu Dick dengan naluri dagangnya 

banyak mengamati dan mempelajari supermarket yang masih merupakan barang 

asing. Dia membuka supermarket pertama di kawasan Melawai Raya, Blok M 

Jakarta Selatan pada tahun 1970. Kekhawatiran ini timbul karena saat itu belum 

ada supermarket dan kebiasaan belanja orang Indonesia masih terbilang tradisional. 

Namun di lain pihak dukungan datang dari Ali Sadikin, Gubernur Jakarta, 

yang menginginkan Jakarta segera menjadi kota metropolitan. Dukungan yang 

besar itu membuat Dick Gelael bersemangat. Setelah outlet pertama di Blok M, 

kemudian pada tahun 1972 dibuka outlet yang kedua di kawasan Menteng. Dick 

kala itu, cenderung membidik ibu-ibu rumah tangga di kawasan yang tergolong 

masyarakat menengah sebagai konsumennya. Bersamaan dengan berdirinya 

Gelael, Hero juga membuka outlet pertama di kawasan Blok M. Selain Hero dan 

Gelael, supermarket lainnya yang berdiri sekitar awal tahun 70-an adalah 

Kemchick‟s di Kemang Raya dan Matahari dept.store di Pasar Baru. 

Hero yang dimotori oleh Saleh Kurnia, seperti juga Gelael merupakan 

peningkatan usaha dagang yang ditekuni sebelumnya. Saleh Kurnia mencoba 

mendirikan supermarket yang tergolong baru pada waktu itu didorong relasi 

bisnisnya berkebangsaan Kanada. Perkembangan para perintis ritel itu juga 

diikuti oleh ritel-ritel baru, seperti Golden Truly, Target, Rama, dan sejumlah 

nama lainnya. Pada tahun 1974 berdiri Pasaraya yang dipimpin oleh seorang yang 

berpengalaman dalam bisnis ritel, Abdul Latif, yang sebelumnya pernah bekerja 

di Sarinah dept. store. Memasuki era tahun 80-an, pertumbuhan pasar modern 

dengan berbagai jenis produk dan barang tampak kian meningkat. Kelompok 

Kumbo Group pada tahun 1987 mulai terjun ke dunia bisnis ritel dengan 

mengambil lokasi di Glodok Plaza. Group ini dalam jangka tiga tahun membuka 

lagi usaha ritel berupa department store dengan nama Hembo, dan Rimba Ritel 

modern yang muncul setelah tahun 80-an umumnya melalui investasi langsung 

tanpa diawali dengan usaha model mom and pop store seperti para perintisnya. 

Seiring dengan perkembangan supermarket, department store, dan pusatpusat 

perbelanjaan, mulai diperkenalkan convenience store, yaitu suatu toko yang 

beroperasi selama 24 jam. Kelebihan toko semacam itu adalah jaraknya yang 
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dekat dengan pemukiman penduduk, bahkan bila perlu para pelayannya mengenal 

para pelanggan. Komoditi yang dijual umumnya barang kebutuhan  sehari-  

hari. Convenience store menyerupai toko biasa, namun telah dilengkapi dengan 

prasarana yang lebih dari toko biasa, seperti pendingin ruangan, cashier machine, 

dan manajemen. 

Convenience store awalnya diperkenalkan di Amerika Serikat oleh Fred 

Hawey tahun 1957. Di Indonesia, toko berpola convenience store adalah waserba 

24 jam yang kemudian berubah menjadi Circle K yang berlokasi di Jl. Panglima 

Polim, kawasan Kebayoran Baru Jakarta. Kemudian 7 Eleven yang merupakan 

kerja sama bisnis dalam bentuk licence agreement, yaitu bahwa pemegang brand 

hanya memberikan latihan dasar bagi manajemen yang akan mengelola toko 

tersebut selama satu tahun. Licence agreement merupakan cara kerja sama yang 

lazim dilakukan di Indonesia antara investor asing dengan para pengusaha ritel 

lokal. (Foster, 2005). 

 
(3) Struktur Bisnis Ritel Modern 

Bisnis ritel telah menjadi bisnis global dan Indonesia tidak terhindarkan dari 

serbuan ritel asing. Kekuatan yang besar dari segi keuangan, manajemen, maupun 

jaringannya ritel modern raksasa masuk ke Indonesia. Maka terjadi perubahan 

peta bisnis yang cukup signifikan dalam lima tahun terakhir akibat jatuh 

bangunnya bisnis ritel. 

Serbuan ritel modern di Indonesia bukan kali ini terjadi, setiap dekade muncul 

format baru ritel modern yang menggeser ritel tradisional. Ketika diawal tahun 

1980‟an supermarket mewah mulai menyerbu Jakarta,maka pasar tradisionil seperti 

pasar Cikini, pasar Santa dan pasar lain yang melayani penduduk menengah atas 

di pusat kota Jakarta mulai kehilangan pamor 

Penyebaran supermarket yang gencar di awal tahun 1990‟an mulai 

mempersempit ruang gerak pasar dan ritel tradisionil. Pada waktu itu diberbagai 

kawasan pemukiman di Jabotabek dan kota besar lainnya di Pulau Jawa supermarket 

mulai menjamur. 

Memasuki pertengahan tahun 1990‟an supermarket mulai mendapat 

saingan dari hypermarket dengan munculnya Makro (sekarang bernama Lotte 

Mart). Format pasar modern yang ditawarkan oleh Lotte Mart berbeda dengan 

supermarket terutama dari luas dan produk yang ditawarkan, sedangkan dari segi 
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pelayanan format hypermarket sangat berbeda dengan supermarket karena pada 

Lotte Mart pelayanan dibuat seminim mungkin untuk mengejar harga yang 

murah. 

Bersamaan dengan itu mulai berkembang supermarket skala kecil yaitu 

minimarket yang mampu bersaing dengan supermarket. Kedua format pasar 

modern ini sama-sama mempunyai jaringan yang kuat sehingga minimarket 

dapat menawarkan harga yang bersaing dengan supermarket dan kenyaman yang 

sama bahkan minimarket bisa berada lebih dekat dengan lokasi pelanggannya. 

Kelompok minimarket ini jaringan Indomaret dan Alfamart mulai merajai 

segmen pasar dari ritel bisnis ini. Hanya dalam waktu yang relatif singkat jumlah 

gerai kedua jaringan minimarket ini telah menggurita. 

Namun serangan yang hebat terhadap keberadaan supermarket adalah ketika 

masuknya format baru yaitu hypermarket yang dikembangkan oleh Carrefour 

dari Perancis. Skala gerainya yang jauh lebih besar, demikian juga pilihan item 

jauh lebih beraneka ragam, ditambah dengan harga yang relatif lebih murah dari 

supermarket, maka posisi supermarket mulai tergeser. Hypermarket tersebut berada 

dilokasi yang sangat strategis dipusat bisnis dan pusat pemukiman kalangan 

menengah atas yang menjadi target pasar dari supermarket selama ini. 

Akibat serangan dari format ritel seperti hypermarket dan minimarket, maka 

kelompok Hero yang sebelumnya merajai bisnis supermarket mulai terdesak 

dan untuk bisa bertahan menghadapi persaingan itu, kelompok ini mulai 

mengembangkan jaringan hypermarketnya menggandeng jaringan ritel Giant 

Retail Sdn Bhd dari Malaysia. Menyadari Jakarta sudah padat ditempati Carrefour 

maka Giant menempatkan pijakan awalnya di kota Surabaya dan di Tangerang 

yang belum dimasuki hypermarket lainnya. Selain itu kelompok Hero juga 

membangun jaringan minimarketnya melalui jaringan ritel Starmart. 

Tidak semua jaringan supermarket mampu bertahan. Misalnya jaringan 

supermarket Top milik jaringan ritel Aholds dari Belgia yang banyak beroperasi di 

daerah Jawa Barat akhirnya diakuisi oleh kelompok Hero. 

 
(4) Format Bisnis Ritel Modern 

Ritel modern memiliki banyak format yang berkembang sesuai dengan situasi 

pasar di dalam negeri maupun sebagai dampak perubahan pasar di dunia. 

Format ritel modern ini masih terus berkembang setiap saat masih selalu terjadi 
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perubahan. Di Indonesia format ritel belum diatur secara baku, atau kadang kala 

peraturan yang ada pun tidak mencerminkan keadaan bisnis ritel yang ada. 

Secara umum format bisnis ritel yang saat ini berkembang pesat di Indonesia 

adalah hypermarket, supermarket, minimarket atau convenience store, departemen 

store, dan specialty store. 

Hypermarket, supermarket, dan minimarket pada dasarnya perkembangan dari 

toko kelontong dan pasar tradisionil, sehingga kemudian ritel modern ini sering 

diberi istilah pasar modern. Perbedaan utamanya terletak pada luas ruangan, range 

produk dan jasa yang ditawarkan. Hal ini yang dimaksud ritel modern dibatasi 

pada hypermarket, supermarket dan minimarket. 

 
A. Hypermarket 

Hypermarket adalah bentuk pasar modern yang sangat besar, dalam segi luas tempat 

dan barang-barang yang diperdagangkan. Selain tempatnya yang luas, hipermarket 

biasanya memiliki lahan parkir yang luas. Konsep hypermarket ini pertama kali 

diperkenalkan oleh carrefour dan kemudian berkembang dalam berbagai modifikasi. 

Kategori ini juga dimasukkan toko grosir seperti Makro yang mempunyai format 

yang hampir sama dengan hipermarket yang lain namun target pasarnya bukan 

untuk perorangan tapi untuk pedagang dan untuk kegiatan usaha seperti restoran, 

hotel, atau katering. Penjualannya dalam satuan yang lebih besar. 

Hypermarket dapat dikategorikan dengan jumlah kasir per  toko  yang  

lebih dari 20 orang dan produk yang dijual sekurangnya 25.000 item temasuk 

kebutuhan sehari-hari, alat-alat elektronik dan furnitur. Carrefour menyediakan 

50.000 jenis produk di setiap gerainya, Giant 35.000-50.000 jenis produk. Akan 

tetapi, Makro hanya menyediakan sekitar 15.000 jenis produk. Toko grosir seperti 

Makro, konsumen bisa mendapatkan harga lebih murah karena harus membeli 

barang dalam jumlah lebih banyak, misalnya untuk pembelian pasta gigi yang 

harga persatuannya murah, namun mesti dibeli dalam jumlah minimal satu lusin. 

Konsumen potensial gerai ritel grosiran tersebut adalah pemilik warung, toko 

kecil, hotel, restoran maupun pengusaha katering. 
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A. Supermarket 

Supermarket lebih dulu hadir dibandingkan Hypermarket dan dikenal sebagai 

bentuk awal pasar modern. Supermarket berbeda dari pasar traditional diantaranya 

karena bersifat swalayan. 

 
B. Minimarket 

Minimarket dikenal juga sebagai convenience store adalah perkembangan dari 

toko kelontong yang menawarkan kenyamana dan jasa seperti supermarket tapi 

dalam skala yang lebih kecil. 

Selanjutnya, setelah diperkenalkan pertama kali di Indonesia pada era 1970an, 

maka saat ini terdapat 3 jenis bisnis ritel modern yaitu Hypermarket Supermarket 

dan Minimarket. Pembagian ini sesuai dengan peraturan presiden nomor 112 

tahun 2007 tentang karakteristik ritel modern di Indonesia. Perbedaan utama 

dari ketiganya terletak pada luas lahan usaha dan cakupan jenis barang yang 

diperdagangkan. Berikut karakteristik dari ke-3 jenis ritel modern tersebut di 

lihat dari kategori dan formatnya dapat di gambarkan pada Tabel 4.1: 

 
Tabel 4.1 Jenis Format Ritel Modern di Indonesia Menurut Kategori 

 

Kategori Hypermarket Supermarket Minimarket 

Barang 
yang 
diperdagangkan 

Berbagai 
macam 
kebutuhan rumah 
tangga 
termasuk 
kebutuhan sehari- 
hari 

Berbagai 
macam kebutuhan 

rumah tangga 
termasuk 
kebutuhan 
seharihari 

Berbagai 
macam 
kebutuhan 
rumah 
tangga 
termasuk 
kebutuhan sehari- 
hari 

Jumlah Item >25.000 item 5.000-25.000 item <5.000 item 

Jenis Produk Makanan 
Barang-barang 
rumah tangga 

Makanan 
Barang-barang 
rumah tangga 

Makanan Kemasan 
Barang-barang 
hygienis 
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Model Penjualan Dilakukan secara 
eceran, langsung 
pada konsumen 
akhir 
dengan cara 
swalayan 

Dilakukan 
secara eceran, 
langsung pada 
konsumen akhir 
dengan cara 
swalayan 

Dilakukan secara 
eceran, langsung 
pada konsumen 
akhir dengan cara 
swalayan (pembeli 
mengambil sendiri 
barang dari rak- 
rak dagangan dan 
membayar di kasir) 

Luas Lanati Usaha 
(Berdasarkan 
Perpres 
no.112/2007) 

>5.000 m2 4.000-5.000 m2 Maksimal 400 m2 

Luas Lahan Parkir Sangat luas Standar Minim 

Modal (diluar 
tanah dan 
bangunan) 

Rp.10 Milyar ke atas Rp. 200 juta – 
Rp.10 Milyar 

s/d Rp.200 juta 

Sumber: Perpres no.112/2007, APRINDO, Suryadarma, et al., (2007) 
 

 

Jumlah Ritel Modern dan Penyebarannya 

a) Ritel Modern dengan sebaran terbanyak di Pulau Jawa 

Sampai tahun 2014, jumlah ritel modern telah mencapai 21.258 gerai yang 

tersebar di seluruh pelosok Indonesia. Sebaran gerai minimarket terbesar ada di 

lima provinsi, masing-masing DKI Jakarta dengan jumlah gerai sekitar 9.096 unit, 

Jawa Barat dengan jumlah gerai sebesar 2.837 unit, Jawa Timur dengan sebaran 

gerainya sebesar 2.551 unit, Jawa Tengah dengan jumlah gerai sebesar 1.224 

unit dan Banten dengan jumlah gerai sebanyak 1.200 unit. Kemudian supermarket 

telah tersebar di 5 (lima) Provinsi masing-masing sebagai berikut; DKI dengan 

jumlah mencapai 317 unit; Jawa Barat sebesar 247 unit; Jawa Timur sebesar 230 

unit; Jawa Tengah sebesar 215 dan Jogyakarta sebanyak 28 unit. Selanjutnya untuk 

hypermarket yang cukup agresif berekspansi, kini telah mencapai 164 gerai di 

seluruh Indonesia, dan terbanyak tersebar di 5 (lima) provinsi yang sama masing- 

masing dengan jumlah gerai sebagai berikut; DKI Jakarta sebanyak 44 unit; Jawa 

Barat sebanyak 33 unit; Jawa Timur sebanyak 18 uni dan Banten sebanyak 14 

unit. Ketiga format ritel modern ini dilihat dari penyebarannya belum merata 

penyebarannya dan masih terpusat di Pulau Jawa, terutama di kota-kota besar 

seperti, Jakarta, Bandung, Surabaya, Bogor, Tangerang, Bekasi, Semarang dan 

Jogyakarta. 
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Sebaran ritel modern, menurut provinsi ini, Jakarta memiliki jumlah gerai 

terbesar, yaitu hypermarket (44), supermarket (317), minimarket (9.096). dan 

hypermarket (19). Kemudian berikutnya Jawa Barat, Jawa Timur dan Jawa Tengah. 

Provinsi lain yang tergolong banyak memiliki ritel modern yaitu provinsi termuda 

Banten. Provinsi di luar Jawa yang cukup banyak memiliki ritel modern adalah 

Sumatra Utara, Bali, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, dan Papua. Untuk 

lebih jelasnya gambaran sebaran ritel modern dengan format ritel hypermarket, 

supermarket dan minimarket dengan sebaran jumlah gerainya terbanyak di Pulau 

Jawa pada Tabel 4.2 berikut ini. 

Tabel 4.2 
 

Sebaran Gerai-Gerai Ritel Modern di Pulau Jawa, Indonesia, Tahun 2014, Dalam (Unit) 
 

Provinsi Hypermarket Supermarket Minimarket Total 

DKI Jakarta 44 317 9,096 9,457 

Jawa Barat 33 247 2,837 3,117 

Jawa Timur 18 230 2,303 2,551 

Jawa Tengah 5 215 1,224 1,444 

Banten 14 28 1.200 1,242 

Jogyakarta 6 56 508 570 

Total 120 1,093 17,168 18,381 

Sumber: Media Data, (2015) 

 
Bisnis minimarket di Kota Bandung 

Perkembangan minimarket di kota Bandung mulai pada tahun 1993 yang diawali 

oleh Indomaret dari Grup Salim diikuti oleh Grup Hero dengan Fresh 

Mart sekarang Startmart namun tahun 2004 startmart menutup gerainya di 

Kota Bandung. Selanjutnya Alfa Mart dari Grup Sampoerna dan juga diikuti 

minimarket milik perorangan dengan menggunakan merek sendiri yang berbeda 

pada setiap daerah. Pada awal tahun 2005 persaingan minimarket di Kota Bandung 

tidak hanya Indomaret, Alfamart, Startmart namun Grup Yogya mengembangkan 

minimarket yang sangat intensif dengan membuka minimarket Yomart. Selain 

itu Minimarket yang dimiliki oleh perorangan seperti ommi Minimarket, K 

mart , Citra Minimarket, Seven Eleven minimarket dan lain- lain. Cepatnya 

penyebaran gerai Indomaret, Alfamart dan Yomart serta Cycle K, karena 

masing-masing menerapkan konsep bisnis franchisee. 
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Minimarket di kota Bandung mulai lokasinya berdekatan dengan pasar 

tradisional dan minimarket lainnya. Pemilihan lokasi berdasarkan kawasan 

perusahaan, pemukiman dan perkantoran, target lokasi inilah lokasi saling 

berdekatan. Lokasi potensial yang dipilih berdasarkan perhitungan dengan 

anggapan apabila berjalan 5 menit,akan diperoleh 50 rumah dari lokasi minimarket. 

Minimarket  di  kota  Bandung  menyediakan  fasilitas  pendingin  ruangan, 

cashier machine serta manajemen yang terencana dengan baik. Manajemen yang 

lebih baik, dan penggunaan IT Minimarket akan dapat memberikan layanan 

penjualan yang lebih cepat pada saat melakukan transaksi, dan meningkatkan 

kepuasan konsumen. Minimarket biasanya menyediakan barang yang terbatas 

antara 2500 item- 3500 item, dengan luas ruangan rata-rata 125-150 m2, yang 

menawarkan lini produk yang relatif lebih lengkap, harga bersaing, display, interior 

dan eksterior toko yang menarik serta suasana yang nyaman. 

Perkembangan minimarket di kota Bandung tersebut tidak lepas dari konsep 

yang ditawarkan para perancangnya yang berusaha mendekati konsumen. 

Minimarket yang tumbuh dengan cepat di kota Bandung, dapat dilihat 

diperkirakan akan terus berkembang sejalan dengan perkembangan penduduk 

dan pola hidup masyarakat yang cenderung berubah mengikuti trend dalam 

berbelanja. Minimarket yang dari sisi jaringannya kini tumbuh dengan cepat 

diantisipasi oleh beberapa perusahaan membentuk komunitas Alfa Family Club 

(AFC), Yomart dan Indomaret mengeluarkan kartu anggota dengan tujuan untuk 

menciptakan daya tarik berupa potongan harga untuk meningkatkan loyalitas 

konsumen dan mengenali status mereka. Alfa menyelenggarakan berbagai event 

seperti : ghatering dalam acara kopi bersama, perayaan ulang tahun, atau kegiatan 

yang melibatkan anak-anak mereka dalam format Back to School. Kegiatan tersebut 

merupakan keuntungan bagi para anggota, selain pemberian harga spesial, 

informasi yang rutin dan treatment khusus, hal ini diikuti juga oleh pesaingnya 

seperti Yomart dan Indomaret. 

Minimarket di Kota Bandung, lokasinya tersebar keseluruh wilayah kota 

dapat memenuhi kebutuhan konsumen terutama barang-barang kebutuhan 

seharihari, dengan jumlah item barang yang ditawarkan antara 2500-3500 item, 
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dengan harga yang relatif lebih murah, fasilitas yang memadai seperti kemudahan 

memilih produk, display yang rapih dan memudahkan konsumen dalam 

berbelanja, suasana toko yang nyaman, sebagian minimarket memberikan 

fasilitas pembayaran dengan kartu kredit atau kartu debet juga dilengkapi dengan 

fasilitas parkir yang relatif memadai. Selanjutnya memberikan pelayanan yang 

baik terhadap konsumen seperti informasi mengenai jam kerja toko, informasi 

tentang barang dan harga, pelayanan pada saat transaksi yaitu antrian di kasir, 

penyediaan pelayanan tambahan untuk pembungkusan khusus seperti untuk 

kado, pengepakan khusus lainnya yang dinginkan konsumen. 

Usaha minimarket yang ada di kota Bandung pada umumnya dalam 

menstimuli konsumen dengan menginformasikan manfaat-manfaat yang lebih 

dari pesaingnya, salah satunya dari faktor harga, sehingga konsumen tertarik 

untuk datang dan berbelanja dengan jumlah barang yang dibeli lebih banyak 

dibandingkan dengan rencana pembelian sebelumnya. Contoh, yang dilakukan 

pada Alfamart konsumen diharapkan dapat membeli minimal Rp.50.000, dengan 

diberi imbalan berupa gula 1 kg, yang pada akhirnya konsumen membeli melebihi 

jumlah yang telah ditentukan. Sebaran gerai ritel minimarket di Kota Bandung 

dapat digambarkan pada Tabel 4.3 berikut ini. 

Tabel 4.3 

Sebaran Gerai Minimarket Di Kota Bandung Tahun 2014 
 

No Gerai Jumlah (Unit) 

1 Alfamart 278 

2 Indomaret 225 

3 Circle K Indonesia 47 

4 Family Mart 27 

5 Ceria Mart 20 

6 Yomart 75 

7 Post Shop 17 

8 Rajawali 10 

9 Bright 15 

10 SBmart 17 

11 Lain-lain/Perorangan 59 

Jumlah  790 

Sumber: Media Data diolah, (2015) 
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Data tersebut di atas sebaran gerai minimarket di kota Bandung di dominasi 

oleh dua merek ritel modern yakni Alfamart dan Indomaret, masing-masing 278 

unit dan 225 unit. Selanjutnya disusul oleh ritel minimarket Yomart dengan jumlah 

gerai 75 unit dan yang paling sedikit sebaran gerai minimarket Rajawali dengan 

jumlah sebanyak 10 unit. Sedangkan sisanya sebaran gerai untuk minimarket yang 

perorangan atau dengan merek ritel sendiri sebanyak 59 unit. 

Hal ini cukup menjelaskan bahwa perkembangan ritel minimarket di kota 

Bandung cukup berkembang dengan pesat, dan menjadi pilihan bagi pemilik 

merek nasional seperti Alfamart dan Indomaret untuk menambah gerainya di 

kota 

Bandung. Hal ini didorong dengan gaya hidup, jumlah penduduk dan 

kepadatan penduduk yang sangat berkembang dengan pesat maka pilihan investasi 

di sektor ritel minimarket menjadi sesuatu yang menarik untuk di masuki di kota 

Bandung. 

 

C. Karakteristik Manajer dan Supervisor 

 
Karakteristik manajer dan supervisor berdasarkan jenis kelamin, usia, pendidikan 

dan masa kerja dalam penelitian ini dapat dijelaskan pada Tabel 4.4. berikut di 

bawah ini. 

Tabel 4.4 

Karakteristik Manajer dan Supervisor 

No Sub Karakteristik Jumlah Persentase (%) 

1 A Jenis Kelamin   

  Pria 98 61 

  Perempuan 62 39 

  Total 160 100 
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2 B Usia (Tahun) 21-23   

  24-26 11 16.8 
  27-30 71 44.4 
  Lebih dari 30 62 38.8 

   16 10 

  Total 160 100 

3 C Pendidikan   

  SMU 61 38.1 
  Diploma Sarjana 82 51.3 

   17 10.6 

  Total 160 100 

4 D Masa Kerja ( Tahun)   

  3-4 63 39.4 
  5-6 75 46.9 
  7-9 18 11.3 

  Lebih dari 9 4 2.5 

  Total 160 100 

 

Gambaran karakteristik manajer dan supervisor sebagai objek yang diamati 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Karakteristik manajer dan supervisor berdasarkan jenis kelamin terlihat 

bahwa jumlah manajer dan supervisor adalah sebanyak 160 orang. Perbandingan 

antara laki-laki dan perempuan menempatkan jumlah manajer dan supervisor 

yang berjenis kelamin laki-laki lebih banyak dibandingkan yang berjenis kelamin 

perempuan, yaitu laki-laki berjumlah sebesar 61% dan perempuan sebesar 39%. 

Hal ini dapat menjelaskan bahwa unit observasi dalam penelitian ini lebih banyak 

laki-laki karena pada ritel minimarket yang menjadi pengelola gerai relatif lebih 

fleksibel dan minim hambatan dalam menjalankan kepengelolaan ritel minimarket. 

Karakteristik manajer dan supervisor berdasarkan usia dapat di jelaskan 

bahwa manajer dan supervisor yang memiliki usia 24 hingga 26 tahun adalah 

terbanyak sebesar 44.4% dibandingkan dengan manajer dan supervisor yang 

berusia di atas 26 tahun dan di bawah 24 tahun. Selanjutnya, jumlah manajer dan 

supervisor yang terbanyak kedua adalah yang mempunyai usia 27 hingga 30 tahun 

dengan jumlah 38.8%. Sedangkan jumlah manajer dan supervisor yang memiliki 

usia antara 21 dengan 23 tahun berjumlah 6.9% lebih sedikit dari yang rata-rata 

jumlah manajer dan supervisor yang terbanyak dengan usia 24-26 tahun. Hal ini 

dapat di jelaskan juga bahwa rata-rata pengelola ritel minimarket di kedua kota 

Jakarta dan Bandung adalah berusia muda dan cukup matang dalam berpikir, 
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karena pada usia seperti ini mereka masih energik dan mampu mengerjakan yang 

dibebankan pihak manajemen puncak bisnis minimarket. 

Karakteristik manajer dan supervisor berdasarkan pendidikan dapat 

digambarkan bahwa 51.3% manajer dan supervisor mempunyai latar belakang 

pendidikan Diploma, disusul dengan manajer dan supervisor yang berpendidikan 

SMU sebesar 38.1% dan terakhir hanya sebesar 10,6% dari manajer dan 

supervisor yang memiliki latar belakang pendidikan sarjana. Hal ini dapat juga 

di katakan bahwa rata-rata pendidikan manajer dan supervisor yang menduduki 

posisi tingkat manajemen menengah di dominasi yang berpendidikan Diploma 

khususnya Diploma III. Hal ini memperkuat dan mendukung bahwa manajemen 

bisnis minimarket lebih memilih dan mempercayai mereka untuk mengelola gerai 

ritel  minimarket, karena  dianggap  cakap  dan  mampu  berpikir  matang dalam 

mengambil keputusan di tingkat manajemen menengah. 

Karakteristik manajer dan supervisor berdasarkan masa kerja dapat 

digambarkan bahwa jumlah manajer dan supervisor yang memiliki masa kerja 

yang berada pada rata-rata 5-6 tahun sebesar 46.9%, di susul dengan jumlah 

manajer dan supervisor yang memiliki masa kerja 3-4 tahun adalah sebesar 

39.4% dan yang lebih dari 9 tahun hanya berjumlah 2.5%. Ini dapat dikatakan 

bahwa manajer dan supervisor dengan masa kerja rata-rata 5-6 tahun adalah 

yang memiliki pengalaman dalam bidang ritel minimarket. Masa kerja yang 

cukup tersebut bagi manajer dan supervisor akan mampu menjalankan program 

kantor pusat dan pengambilan keputusan terhadap masalah-masalah operasional 

bisnis minimarket. Hal ini sejalan juga dengan keinginan rata-rata para pemilik 

ritel minimarket yang membutuhkan dan menyerahkan pengelolaannya dengan 

orangorang yang mempunyai pengalaman yang cukup untuk posisi manajemen 

menengah. 

 
D. Gambaran Daya Tarik Industri Ritel, Keunikan Kapabilitas 

Sumberdaya, Strategi Bersaing, Strategi Kemitraan dan  

Kinerja Bisnis Minimarket di Jakarta dan Bandung 
 

Berikut ini merupakan pembahasan hasil dan analisis deskripsi penelitian yang 

bertujuan untuk mengetahui daya tarik industri ritel dan keunikan kapabilitas 

 

  152 Eksis di Bisnis Ritel 



sumberdaya terhadap strategi bersaing dan strategi kemitraan dengan implikasinya 

terhadap kinerja bisnis minimarket di Jakarta dan Bandung. 

E. Daya Tarik Industri Ritel 

 
Kemampuan pihak manajemen dalam mencermati daya tarik industri ritel 

minimarket, terdiri atas tiga dimensi yakni kekuatan pasar, intensitas bersaing 

dan strategi dalam mengakses pasar. Merujuk kepada teori roda ritel yang 

dikemukakan McNair dari Harvard lebih dari 3 dekade yang lalu menyatakan 

bahwa bentuk inovasi efisien lembaga ritel (diskon) memasuki pasar dan menjadi 

daya tarik publik dengan pemotongan harga, biaya rendah dan operasi marjin 

rendah (Melvin & Harriet, 1992). Hal ini sejalan dengan persaingan dalam 

industri minimarket yang tidak terbatas, permintaan konsumen yang tidak terbatas 

untuk jenis produk dan layanan baru dan kondisi lingkungan yang selalu berubah. 

Berkaitan dengan hal tersebut, daya tarik industri ritel akan berkontribusi dalam 

merumuskan strategi bisnis minimarket. Gambar di bawah ini mengungkapkan 

hasil pengukuran kemampuan pihak manajemen dalam mencermati daya tarik 

industri ritel yang dibahas dengan membandingkan nilai rata-rata dari setiap 

indikatornya dalam persentase. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Geliat Industri Ritel di Indonesia     153  



 
 

Gambar 4.1. 
 

Penilaian Manajer dan Supervisor Terhadap Indikator Pengukur Dimensi dari 

Daya Tarik Industri Ritel (Dalam Persentase) 

 

Berdasarkan gambar di atas memperlihatkan bahwa indikator-indikator 

dimensi daya tarik industri ritel, dicermati pihak manajemen belum  berada 

pada skor yang maksimal atau tinggi terutama pada indikator yang daya tarik 

permintaan penjualan yang rata-rata penilaian manajer dan supervisor ritel 

minimarket memberikan hasil masih berada di bawah rata-rata indikator lainnya 

dengan skor di atas 79 persen hingga 85 persen. Apabila digambarkan indek dari 

masing-masing dimensi, ternyata memperlihatkan bahwa pihak manajemen ritel 

bisnis minimarket di Jakarta dan Bandung cenderung berada pada kategori belum 

sepenuhnyamampusecaramaksimaldalammencermatidayatarikindustriritel,hal 

ini didasarkan pada rata-rata penilaian manajer dan supervisor terhadap dimensi 

pembentuk daya tarik industri ritel yang berada pada skor rata-rata penilaian 

antara 79 hingga 85 persen dengan kriteria menarik. Padahal kemampuan pihak 

manajemen dalam mencermati daya tarik industri ritel seharusnya bisa mencapai 

kategori yang sangat menarik, karena iklim bisnis dan cakupan wilayah yang 
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masih tersebar luas khususnya untuk dua wilayah penelitian dan Indonesia pada 

umumnya. 

 
 

Gambar 4.2. 
 

Rata-Rata Penilaian Manajer dan Supervisor Terhadap Dimensi Pembentuk 

Daya Tarik Industri Ritel (Dalam Persentase) 

 

 

Dimensi daya tarik industri ritel yang tergolong paling rendah adalah 

kemampuan pihak manajemen dalam mencermati intensitas bersaing, hal ini 

terungkap dari hasil pengamatan di lapangan yang menunjukan bahwa bisnis 

minimarket relatif masih kurang maksimal dalam mencermati jumlah pesaing, 

harga jual pesaing, kemudahan untuk masuk  pasar,  dan  produk  pengganti.  

Hal ini sangat terasa bagi bisnis minimarket di luar tiga merek nasional seperti 

Alfamart, Indomaret, dan Circle K. Ritel minimarket yang lainnya lambat dalam 

mengantisipasi intensitas persaingan disamping faktor keterbatasan modal 

investasi dan regulasi serta keputusan strategik manajemen dari pemiliknya. 

Kemampuan pihak manajemen dalam mencermarti fokus pasar masih dalam 

kategori menarik dan masih belum maksimal dalam mencermati ukuran pasar, 

tingkat pertumbuhan pasar, kekuatan pembeli, dan loyalitas pembeli. Sedangkan 

untuk dimensi akses pasar pihak manajemen memberikan kemampuan yang 

mendekati sangat menarik. Berbagai daya dan upaya dikerahkan pada kemampuan 
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tim manajemen minimarket dari kedekatan dengan pelanggan, keterkenalan 

dengan produk, kemudahaan mendapatkan produk, permintaan penjualan yang 

tinggi, dan kemudahan pengelolaan dan pengembangan pasar. 

Akan tetapi minimarket belum mampu memanfaatkan peluang pasar yang 

sebenarnya relatif besar. Didukung telah berlakunya Masyarakat Ekonomi Asean 

pada akhir tahun 2015 yang lalu, akan menjadikan peluang bagi pemilik bisnis 

minimarket Indonesia untuk melakukan ekspansi ke berbagai Negara di kawasan 

Asia Tenggara. Namun hal ini hanya direspon oleh dua peritel minimarket 

nasional seperti Alfamart dan Indomaret yang telah mulai ekspansi ke negara 

Filipina, Vietnam dan kawasan lainnya sementara peritel minimarket nasional 

lainnya masih belum terlihat respon yang seagresif dua merek minimarket 

nasional tersebut. Padahal di sisi lain menurut Wheelen & Hunger (2014) yang 

pada intinya mengutarakan bahwa mencermati daya tarik industri, merupakan 

aspek penting bagi perusahaan dalam merumuskan strategi dalam memenangkan 

persaingan. Hal ini didukung oleh pendapatnya Hoskisson  &  Hitt  (2009)  

yang mengungkapkan bahwa pihak manajemen perusahaan harus memahami 

bagaimana peluang dan ancaman baru yang muncul akibat perubahan kondisi 

lingkungan industri, yang berguna dalam merumuskan strategi yang tepat untuk 

merespon kondisi lingkungan bisnis yang sedang dihadapi. 

Kemampuan manajemen minimarket di Jakarta dan Bandung dalam 

mengantisipasi daya tarik industri ritel sangat dibutuhkan dengan baik untuk 

mampu merumuskan suatu strategi bisnis yang baik pula sehingga akan mampu 

pula bersaing ditingkat regional maupun global. Peritel minimarket tidak hanya 

yang terbesar di Indonesia saja tapi juga peritel minimarket nasional yang masih 

tergolong menengah dan kecil serta lokal harus dapat mengantisipasi daya tarik 

industri ritel minimarket dengan baik. 

 

F. Keunikan Kapabilitas Sumberdaya 

 

Kemampuan pihak manajemen bisnis ritel minimaket dalam melakukan 

pengelolaan keunikan kapabilitas sumber daya terdiri atas tiga dimensi yakni 

asset berwujud, asset tidak berwujud dan asset organisasi. Masing-masing 

dimensi terdiri dari beberapa indikator. Gambar di bawah ini mengungkapkan 

hasil pengukuran pihak manajemen dalam melakukan pengelolaan keunikan 
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kapabilitas sumberdaya yang dibahas dengan membandingkan nilai rata-rata dari 

setiap indikatornya. 

 
 

Gambar 4.3. 
 

Penilaian Manajer dan Supervisor Terhadap Indikator Pengukur Dimensi dari 

Keunikan Kapabilitas Sumberdaya (Dalam Persentase) 

 
Berdasarkan gambar di atas memperlihatkan bahwa indikator-indikator 

dimensi keunikan kapabilitas sumberdaya, pihak manajemen mencermatinya 

belum berada pada skor rata-rata penilaian yang maksimal atau sangat tinggi 

terutama pada indikator-indikator karyawan yang kompeten serta lokasi toko 

yang strategis dengan skor di bawah 60 persen. Rendahnya penilaian manajer dan 

supervisor terhadap karyawan yang kompeten pada dimensi asset fisik, disinyalir 

karyawan ritel minimarket hanya dianggap sebagai mekanik yang mengerjakan 

urutan pekerjaannya berdasarkan standard operasional saja, sehingga tidak 

kelihatan inisiatif dari karyawan dalam melakukan suatu inovasi dalam proses 

pelayanan maupun dalam meningkatkan kemampuan menangani permasalahan 

yang mendadak dihadapi dilapangan. 

Apabila digambarkan rata-rata penilaian manajer dan supervisor dari 

masing-masing dimensi, ternyata memperlihatkan bahwa pihak manajemen ritel 

bisnis minimarket di Jakarta dan Bandung cenderung berada pada kategori belum 

sepenuhnya mampu secara maksimal dalam mencermati keunikan kapabilitas 
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sumberdaya, hal ini didasarkan pada rata-rata penilaian manajer dan supervisor 

terhadap dimensi pembentuk keunikan kapabilitas sumberdaya yang berada 

pada skor rata-rata penilaian antara 58 hingga 85 persen dengan kriteria unik. 

Padahal kemampuan pihak manajemen dalam mencermati keunikan kapabilitas 

sumberdaya seharusnya bisa mencapai kategori yang sangat unik, karena 

sumberdaya yang dimiliki oleh ritel minimarket sangat baik khususnya ritel 

minimarket yang bermerek nasional dan termasuk dalam top 10 rank dalam 

marketshare di Indonesia. 

Berdasarkan gambar di atas memperlihatkan bahwa pihak manajemen ritel 

minimarket di Jakarta dan Bandung tergolong pada kategori relatif unik dalam 

melakukan pengelolaan keunikan sumber daya yang dimilikinya. Hal ini terbukti 

dari kondisi di atas yang menunjukan bahwa rata-rata penilaian manajer dan 

supervisor terhadap pengelolaan keunikan kapabilitas sumber daya berada pada 

74 persen menyatakan memiliki keunikan namun belum mampu menuju ke posisi 

yang maksimal dengan mempunyai sangat unik. Hal ini dapat dilihat seperti 

yang terungkap pada gambar berikut. 

 

Gambar 4.4. 
 

Rata-Rata Penilaian Manajer dan Supervisor Terhadap Dimensi 

Pembentuk Keunikan Kapabilitas Sumberdaya (Dalam Persentase) 

 

Dimensi  yang  tergolong  paling  rendah  adalah  tentang  pengelolaan asset 

berwujud (tangible Asset), ternyata lokasi toko yang strategis, tampilan fasilitas 
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dan peralatan serta karyawan yang kompeten bagi sebagian besar minimarket 

belum maksimal memiliki keunikan dibandingkan dengan ritel modern format 

lainnya seperti supermarket dan hypermarket. Selain itu asset organisasi relatif di 

bawah maksimal penilaian dari pihak manajemen bisnis minimarket. Akan tetapi 

rata-rata penilaian pihak manajemen kepemilikan asset tidak berwujud (Intangible 

Asset) cenderung sangat unik. 

Hal ini diindikasikan diantaranya dengan tingginya reputasi perusahaan, 

layanan pelanggan yang baik dan penggunaan sistem dan teknologi yang maju. 

Padahal menurut Sucherly (2015) dalam Orasi Ilmiahnya mengungkapkan 

bahwa perusahaan harus mampu dan selalu melakukan leveraging of distinctive 

capabilities  yang  berarti  perusahaan  harus  selalu  menciptakan  kemanfaatan 

yang lebih besar dari sumber daya yang ada. Sehingga perusahaan tersebut 

dapat memberikan superior performance bagi pelanggan. Perusahaan yang telah 

mencapai superior performance melalui pemberian superior value kepada pelanggan 

berarti telah memenuhi harapan pelanggan (customer value capabilitymatch). 

Berkaitan dengan itu, kemampuan manajemen dalam mengelola keunikan 

kapabilitas sumberdaya ritel minimarket di Jakarta dan Bandung masih merasa 

yakin bahwa dengan branding yang kuat dan dikenal baik oleh pelanggan 

menjadikan minimarket tidak terlalu masalah dengan keunikan yang dimiliki. 

Akan tetapi bagi peritel minimarket yang diluar tiga terbesar masih memperkuat 

dan memperhatikan keunikan kapabilitas sumberdayanya dengan baik. 

 

G. Strategi Bersaing 

Seiring dengan perubahan struktur ritel, maka bisnis minimarket perlu 

memperhatikan strategi bersaingnya. Sejalan dengan itu, teori retail accordion 

menyatakan bahwa perubahan dalam merchandising mix (bukan lagi fokus pada 

hargadanmargin),dalamstrukturriteluntukmengadaptasiperubahanlingkungan. 

Bisnis minimarket telah berkembang dari waktu ke waktu, dari gerai berbasis luas 

dengan aneka produk yang besar hingga terspesialisasi, jalur menyempit. Seiring 

dengan berjalannya waktu, gerai mulai lagi menawarkan berbagai macam produk, 

sehingga membentuk pola khusus-umum. (Melvin & Haririet, 1992). 

Berkaitan dengan strategi bisnis minimarket, salah satu strategi yang 

menjadi perhatian manajemen adalah strategi bersaing. Kemampuan pihak 
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manajemen gerai bisnis minimarket kota Jakarta dan Bandung dalam melakukan 

pengembangan strategi bersaing terdiri atas tiga dimensi yakni, strategi berbasis 

biaya, strategi berbasis diferensiasi dan strategi berbasis nilai. Masing-masing 

dimensi terdiri dari beberapa indikator. Grafik di bawah ini mengungkapkan 

hasil pengukuran pihak manajemen dalam melakukan pengelolaan strategi 

bersaing yang dibahas dengan membandingkan nilai rata-rata penilaian manajer 

dan supervisor dari setiap indikatornya. 

 

 
Gambar 4.5. 

 

Penilaian Manajer dan Supervisor Terhadap Indikator Pengukur Dimensi dari 

Strategi Bersaing (Dalam Persentase) 

 

Berdasarkan gambar di atas menunjukkan bahwa indikator yang paling 

rendah diberi penilaian oleh manajer dan supervisor adalah untuk dimensi strategi 

berbasis biaya manajer dan supervisor memberikan penilaian rata-rata yang 

terendah adalah trade off sebesar 78% dan yang tertinggi adalah efisiensi sebesar 

84%. Hal ini sesuai dengan fakta di lapangan bahwa dalam bisnis minimarket 

produk yang ditawarkan kepada konsumen tidak dalam kondisi tawar menawar 

harga tetapi dalam kondisi harga yang pasti dengan menempelkan label harga 

pada setiap produk sehingga konsumen sudah harus tahu harga masing-masing 

item produk. 
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Sedangkan untuk dimensi strategi berbasis diferensiasi dengan indikator 

atmosfir toko dimana manajer dan supervisor memberikan penilaian rata-rata 

sebesar 65% dan yang tertinggi yang diberi penilaian rata-rata oleh manajer dan 

supervisor adalah kepercayaan sebesar 80%. Hal ini menguatkan hasil penelitian 

di lapangan bahwa untuk kepercayaan pada bisnis minimarket dengan merek 

nasional sangat tinggi karena pelanggan menaruh kepercayaan kepada gerai ritel 

minimarket bermerek dengan kualitas dan harga barang yang dipajang sesuai 

dengan kenyataannya. 

Akan tetapi untuk layanan pelanggan, dalam prakteknya pihak manajemen 

memberikan seperti kartu member, promosi bulanan untuk produk-produk 

tertentu diberi diskon dengan rentang rata-rata besaran diskonnya sebesar 20-

50% dari harga normal dengan item-item tertentu dan periode tertentu. 

Selanjutnya penyediaan mesin ATM di dalam gerai maupun diluar gerai, link 

pembayaran seperti bayar air, pln, leasing, tiket pesawat dan kereta api, pulsa, dan 

cara pembayaran pakai mesin EDC atau pembayaran kartu debit, kartu kredit 

visa/master sebagai bentuk memaksimalkan layanan pada pelanggan. 

Sedangkan untuk dimensi strategi berbasis nilai dengan indikator terendah 

adalah value for money dengan nilai rata-rata manajer dan supervisor sebesar 81%. 

Hal ini masih belum maksimal dilakukan manajemen bisnis minimarket karena 

tidak terlalu banyak produk yang dapat ditawarkan dengan harga hemat, dimana 

bisnis minimarket masih mengacu kepada principal produk, kecuali dari principal 

memberikan harga hemat dalam rangka kegiatan promosi principal produk. 

Selanjutnya untuk indikator tertinggi dalam dimensi strategi berbasis nilai adalah 

pengalaman dengan skor rata-rata penilaian sebesar 83%. 

Berikut ini disajikan gambar dari rata-rata penilaian manajer dan supervisor 

terhadap masing-masing dimensi pembentuk variabel strategi bersaing. 
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Gambar 4.6. 
 

Rata-Rata Penilaian Manajer dan Supervisor Terhadap Dimensi Pembentuk 

Strategi Bersaing (Dalam Persentase) 

 

 
Dimensi yang tergolong paling rendah adalah tentang strategi berbasis 

diferensiasi dimana indikator atmosfir toko, barang dagangan, dan kepercayaan 

belum maksimal memiliki ketepatan menjalankan strateginya. Hal ini juga 

diperkuat temuan di lapangan bahwa strategi berbasis diferensiasi tidak terlalu bisa 

dijalankan dengan tepat karena hampir semua produk yang dipajang dan dijual 

oleh ritel minimarket mempunyai kemiripan antar satu gerai dengan gerai yang 

lain. Oleh karena itu tidak mengherankan rata-rata penilaian dari manajer dan 

supervisor terhadap dimensi ini jauh lebih rendah dari dimensi yang lain dalam 

strategi bersaing. Sedangkan untuk dimensi strategi berbasis nilai mempunyai 

skor rata-rata penilaian manajer dan supervisor terhadap indikator pembentuk 

dimensi tersebut dengan nilai sebesar 82%. 

Hal ini juga sejalan dengan pendapat Hubbar & Beamish (2011) menyatakan 

bahwa strategi bersaing adalah bagaimana organisasi memposisikan bisnisnya 

lebih kompetitif dibanding dengan industri sejenis lainnya. Selanjutnya 

diperkuat juga oleh Wheelen & Hunger (2014) juga menyatakan bahwa strategi 

bersaing menfokuskan pada pengembangan posisi kompetitisi unit bisnis baik 

yang bergerak bidang barang dan jasa. Akan tetapi secara rata-rata penilaian 

manajemen ritel minimarket di Jakarta dan Bandung terhadap strategi bersaing 
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adalah 78.7% yang menempatkan bahwa strategi bersaing bisnis minimarket 

dapat digambarkan dalam kondisi baik. 

 

H. Strategi Kemitraan 

Kemampuan manajemen gerai bisnis minimarket di Jakarta dan Bandung dalam 

melakukan pengembangan strategi kemitraan terdiri atas lima dimensi yakni, 

kemitraan dengan internal, kemitraan dengan pemasok kemitraan dengan 

pelanggan,kemitraan dengan lateral dan kemitraan strategis atau aliansi 

strategis. Masing-masing dimensi terdiri dari beberapa indikator.  Grafik di 

bawah ini mengungkapkan hasil pengukuran pihak manajemen dalam 

melakukan pengelolaan strategi kemitraan dibahas dengan membandingkan nilai 

rata-rata penilaian manajer dan supervisor dari setiap indikatornya. 

 

Gambar 4.7. 
 

Penilaian Manajer dan Supervisor Terhadap Indikator Pengukur Dimensi dari 

Strategi Kemitraan (Dalam Persentase) 
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Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa dimensi kemitraan dengan 

internal dengan indikator yang paling rendah dinilai oleh manajer dan supervisor 

adalah rata-rata penilaian manajer dan supervisor sebesar 77% dengan indikator 

sinergitas internal dimensi kemitraan dengan internal. Bisa dikatakan bahwa 

kemitraan di internal masih belum maksimal dikembangkan. Hal ini dikarenakan 

bahwa masih terdapatnya keenganan diantara bagian untuk saling besinergi satu 

sama lainnya. Hal ini mengingat masing-masing bagian sudah diberikan tugas 

dan tanggung jawab masing-masing akibatnya ketika dibutuhkan tenaga yang 

ada di dalam bisnis minimarket tidak dapat diberdayakan dengan maksimal. 

Akan tetapi dimensi kemitraan dengan pemasok dengan  indikator  suppliers 

dan distributor barang dagangan dan supplier perlengkapan IT, toko dan kantor 

mempunyai ratarata penilaian manajer dan supervisor paling tinggi didalam 

dimensi kemitraan dengan pemasok sebesar 81%. 

Hal ini mengartikan bahwa kemitraan dengan pemasok menjadi perhatian 

yang penting bagi manajemen, karena bisnis minimarket sangat tergantung 

daripada pasokan barang dagangan atau dari prinsipalnya. Selanjutnya untuk 

dimensi kemitraan dengan pelanggan yang indikatornya pengembangan program 

loyalitas pelanggan dengan rata-rata skor penilaian manajer dan supervisor sebesar 

87%. Kondisi ini memperkuat hasil temuan dilapangan bahwa pihak manajemen 

sangat memerlukan pengembangan program loyalitas pelanggan agar konsumen 

lebih banyak berbelanja di ritel minimarket. 

Dimensi lateral terdiri dari indikator pembentuknya adalah institusi 

pendidikan dan latihan, pemerintah dan lembaga komunitas lateral. Skor 

penilaian manajer dan supervisor terhadap indikator tersebut memberikan 

penilaian sebesar 77%. Hal ini menunjukkan bahwa pengembangan sumberdaya 

bisnis minimarket maka diperlukan lembaga pendidikan dan pelatihan yang baik 

untuk bisa meningkatkan kualitas tenaga kerja yang ada di bisnis minimarket. 

Kerjasama antar lembaga pelatihan pemerintah dalam hal ini dinas perdagangan 

usaha mikro kecil menengah dan koperasi sangat dibutuhkan. Bisnis minimarket 

di Jakarta dan Bandung masih sangat rendah sekali intensitas program-program 

yang diadakan pemerintah begitu juga halnya dengan asosiasi pengusaha ritel 

Indonesia (APRINDO). Hal ini disadari karena lembaga bisnis minimarket 

sangat membutuhkan kerjasama lateral dengan pemerintah dan asosiasi untuk 

dapat terus mengupgrading dan sumberdaya manusianya yang berinovasi. 
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Aliansi strategis sebagai suatu dimensi yang dibentuk dari indikator 

kepentingan perusahaan, keuntungan dan keunggulan perusahaan menjadi bagian 

yang penting bagi pihak manajemen bisnis minimarket di Jakarta dan Bandung 

dalam merumuskan dengan tepat strategi kemitraan. Keunggulan perusahaan 

menjadi indikator yang diberi rata-rata penilaian oleh manajer dan supervisor 

dengan tinggi sebesar 82%. Hal ini menjadi perhatian manajemen dalam 

menjalankan strategi kemitraannya dengan baik, karena dalam menjalankan 

kemitraan bisnis minimarket memerlukan keunggulan jika dibandingkan dengan 

mitranya. 

Berikut disajikan hasil penilaian rata-rata dari manajer dan supervisor 

terhadap dimensi dari strategi kemitraan. 
 

Gambar 4.8. 
 

Rata-Rata Penilaian Manajer dan Supervisor Terhadap Dimensi Pembentuk 

Strategi Kemitraan (Dalam Persentase) 

 
Berdasarkan gambar di atas menunjukkan bahwa rata-rata nilai dimensi 

pembentuk strategi kemitraan secara berurutan yang paling tinggi adalah 

kemitraan dengan pelanggan dengan nilai sebesar 83% berada pada penilaian 

yang sangat tepat dalam menjalankan strategi kemitraan. Dilain pihak, aliansi 

strategis dengan nilai 81%, kemitraan dengan pemasok memiliki nilai sebesar 

80%, kemitraan dengan internal mempunyai nilai 78% dan lateral sebesar 75%, 
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dapat dinilai berada pada penilaian manajer dan supervisor yang tepat dalam 

menjalankan strategi kemitraan. Hal ini mengungkapkan bahwa kemitraan 

dengan pelanggan menjadikan sebagai dimensi yang paling tinggi yang diberikan 

penilaian oleh manajer dan supervisor dengan kriteria sangat tepat. Kemitraan 

dengan pelanggan merupakan salah satu kemampuan manajemen bisnis 

minimarket yang harus dipertahankan dan dikembangkan dalam menghadapi 

persaingan sesama jenis ritel minimarket khususnya bisnis minimarket yang ada 

di Jakarta dan Bandung. Sedangkan dimensi aliansi strategis menjadikan rata- 

rata penilaian manajer dan supervisor yang tertinggi kedua, juga menguatkan 

dalam temuan penelitian bahwa kemitraan atau aliansi strategis merupakan satu 

kesatuan yang harus dibangun dalam menjalankan strategi bisnis minimarket 

serta sebagai upaya dalam meningkatkan kinerja bisnis minimarket. 

Gambaran ini sejalan dengan temuan penelitian dari Plazibat, et all., 

(2010) yang meneliti mengenai strategi aliansi sebagai strategi kemitraan dalam 

kaitannya dengan keunggulan bersaing di bisnis ritel kroasia. Hasil temuannya 

menunjukkan bahwa aliansi startegi bisa menjadi strategi bisnis yang luar biasa 

untuk peritel di dalam negeri kroasia yang berkenan untuk belajar dan tumbuh 

tidak hanya secara lokal tapi juga perusahaan ritel kroasia mampu menjalin bisnis 

dengan mitranya di luar kroasia. Hal ini juga didukung dengan konsep Cravens 

(2013) yang menyatakan bahwa kemitraan merupakan suatu upaya melakukan 

kerjasama dengan stakeholders, dimana aliansi strategis digunakan oleh banyak 

perusahaan yang berkompetisi di seluruh dunia. Kemitraan meliputi hubungan 

dengan supplier dan customer serta horizontal yang terdiri dari kemitraan lateral dan 

eksternal. Gambaran ini menunjukkan betapa pentingnya kemitraan dibangun 

oleh bisnis minimarket untuk menjaga keberlanjutan kinerja bisnisnya. Strategi 

kemitraan dengan dimensinya yang disebutkan di atas telah menjadikan suatu 

perhatian penuh dan penting dalam merumuskan strategi manajemennya. 

 

              I. Kinerja Bisnis Minimarket 

Kinerja bisnis minimarket di Jakarta dan Badung dalam penelitian ini 

digunakan empat dimensi dari pendekatan balance scorecard masing-masing 

dari perspektif keuangan, perspektif pelanggan, perspektif proses bisnis 

internal dan perspektif pertumbuhan dan pembelajaran. Pihak manajemen 
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bisnis minimarket mencermati kinerja bisnisnya berjalan dengan baik dilihat dari 

keempat dimensi tersebut di atas. Dalam penelitian ini, pengukuran kinerja bisnis 

dari pendekatan balance scorecard belum pernah ditemui. Namun karena selama 

ini pengukuran kinerja bisnis dilakukan dengan melihat kepada dua perspektif 

keuangan, seperti profitabilitas, volume penjualan, dan laba. Sedangkan perspektif 

kedua dari perspektif pelanggan dengan melihat pangsa pasar, dan loyalitas 

pelanggan. Untuk lebih mengintegrasikan kinerja bisnis minimarket maka 

digunakan pendekatan balance scorecard dengan melihat kepada empat perspektif 

yang telah disebut diawal. Berikut ini disajikan gambar penilaian manajer dan 

supervisor terhadap indikator dimensi kinerja bisnis sebagai berikut. 
 
 

Gambar 4.9. 
 

Penilaian Manajer dan Supervisor Terhadap Indikator Pengukur Dimensi dari 

Kinerja Bisnis Minimarket (Dalam Persentase) 

 
Berdasarkan gambar di atas menunjukkan bahwa penilaian manajer dan 

supervisor terhadap indikator pembentuk keempat dimensi seperti perspektif 
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keuangan, perspektif pelanggan, perspektif proses bisnis internal dan perspektif 

pertumbuhan dan pembelajaran dengan rentang skor rata-rata penilaian adalah 

tertinggi pada indikator perolehan pelanggan baru sebesar 86% dan terendah pada 

indikator proses pelayanan purna jual sebesar 64%. Ini mengungkapkan bahwa 

dimensi perspektif pelanggan bagi pihak manajemen bisnis minimarket sangat 

penting sekali untuk dicermati dalam peningkatan kinerja bisnis. Sebagaimana 

diketahui bahwa bisnis minimarket tanpa perolehan pelanggan baru menjadikan 

bisnis tersebut sangat menganggu kelangsungan hidupnya karena dengan 

perolehan pelanggan baru maka nantinya mendatangkan pendapatan bagi bisnis 

minimarket. 

Sedangkan indikator proses pelayanan purna jual menjadikan pihak 

manajemen bisnis minimarket harus mencermati dengan baik karena selama ini 

pelayanan purna jual untuk barang yang sudah dibeli pelanggan di gerai ritel 

minimarket memiliki keterbatasan waktu bila mana barang-barang tersebut rusak 

dan harus diretur. Rata-rata gerai minimarket memberlakukan untuk retur berkisar 

1-3 hari waktu untuk memprosesnya. Apabila manajemen tidak mencermati dan 

menanggapi dengan baik maka pelanggan sudah tidak mendapatkan apa yang 

menjadi harapan pelanggan di ritel minimarket dengan layanan yang buruk, 

ketersediaan produk berkualitas yang terbatas, kecepatan dalam penyediaan 

barang yang rusak, itu akan menjadikan pelanggan segera berpindah kepada 

kompetitor. 

Selanjutnya, gambar berikut ini akan menyajikan rata-rata penilaian dari 

keempat dimensi masing-masing perspektif keuangan, perspektif pelanggan, 

perspektif proses bisnis internal dan perspektif pertumbuhan dan pembelajaran 

yang membentuk kinerja bisnis. 
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Gambar 4.10 

 

Rata-Rata Penilaian Manajer dan Supervisor Terhadap Dimensi Pembentuk 

Kinerja Bisnis Minimarket (Dalam Persentase) 

 
 
 

Berdasarkan gambar di atas rata-rata penilaian manajer dan supervisor 

terhadap pembentuk kinerja bisnis minimarket dapat dijelaskan bahwa perspektif 

pelanggan menjadi pembentuk kinerja bisnis dengan rata-rata penilaian sebesar 83 

% dengan indikator pembentuk terdiri dari perolehan pelanggan baru, kepuasan 

pelanggan, dan retensi pelanggan menjadikan faktor yang ikut memberikan 

penilaian yang tinggi dari manajer dan  supervisor.  Perspektif  pertumbuhan 

dan pembelajaran dapat diartikan bahwa pihak manajemen telah menjalankan 

strategi bisnis dengan sangat baik. Sedangkan untuk perspektif proses bisnis 

internal menjadikan yang paling rendah dari empat dimensi yang ada, namun 

secara keseluruhan bahwa empat dimensi ini secara rata-rata diberi penilaian baik 

oleh manajer dan supervisor. 

Hal  ini  sejalan  dengan  hasil  penelitian  dari  Greatbanks  &  Tapp (2014) 

yang mengukur dampak penggunaan balance scorecard dalam lingkungan sektor 

usaha publik. Hasil penelitiannya merupakan suatu studi kasus dengan mengkaji 

dampak penggunaan balance scorecard pada usaha publik yang menghasilkan 

dampak yang signifikan bagi kinerja bisnis dan juga keberlanjutannya. Sedangkan 

Atkinson (2006) melakukan suatu kajian pustaka dengan tujuan untuk mengukur 
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implementasi strategi dengan suatu peranan balance scorecard dengan hasil yang 

mengaitkan peranan balance scorecard untuk pencapaian kinerja bisnis dan strategi 

korporat. 

Selanjutnya dari keseluruhan pengukuran dimensi pembentuk konstruk 

penelitian, maka direkapitulasi hasil rata-rata penilaian dari masing-masing 

konstruk penelitian seperti daya tarik industri ritel, keunikan kapabilitas 

sumberdaya, strategi bersaing, strategi kemitraan dan kinerja bisnis minimarket 

dapat disajikan pada gambar berikut ini. 
 

 
Gambar 4.11 

 

Rata-Rata Penilaian Manajer dan Supervisor Terhadap Penelitian (Dalam 

Persentase) 

 
Berdasarkan gambar di atas dapat dijelaskan rata-rata penilaian manajer dan 

supervisor terhadap penelitian adalah daya tarik industri ritel dengan nilai 

tertinggi sebesar 82 % dengan kriteria penilaian adalah bahwa daya tarik indus- 

tri ritel menarik bagi bisnis minimarket. Selanjutnya kinerja bisnis minimarket 

menjadi konstruk penelitian yang mempunyai penilaian rata-rata manajer dan 

supervisor dengan nilai tertinggi kedua sebesar 80 % dengan kriteria penilaian 

bahwa strategi kemitraan sudah tepat dalam merumuskan dan menjalannya 
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sebagai upaya dalam meningkatkan kinerja bisnis. Akan tetapi strategi bersaing 

memiliki rata-rata penilaian manajer dan supervisor sebesar 78% yang mengar- 

tikan bahwa sebagian besar manajer dan supervisor menyatakan bahwa strate- 

gi bersaing dari masing-masing bisnis minimarket sebagai unit analisis telah 

tepat dalam merumuskan dan menjalankan strategi bersaingnya. Akan tetapi 

keunikan kapabilitas sumberdaya mendapat penilaian yang tidak maksimal dari 

manajer dan supervisor, yang seharus bisa lebih optimal keunikan yang dimiliki. 

Berdasarkan gambaran di atas bahwa hipotesis yang menyatakan ”Pihak 

manajemen mengantisipasi daya tarik industri ritel dengan menarik, memiliki 

keunikan kapabilitas sumber daya yang dimiliki unik, strategi bersaing sudah tepat, 

strategi kemitraan yang dijalankan sudah tepat serta kinerja bisnis minimarket 

dalam keadaaan baik dapat diterima”. Hal ini membuktikan bahwa dugaan 

masih kuatnya konstruk penelitian di atas cenderung akan mampu meningkatkan 

kinerja bisnis minimarket. 

 

J. Model Pengukuran 

 

Model pengukuran dalam Partial Least Square-Structural Equation Modelling 

(SEM) dapat dilakukan melalui outer model dan inner model. Outer model atau 

model pengukuran, pada prinsipnya adalah menguji indikator terhadap variabel 

laten, atau dengan kata lain mengukur sejauh indikator itu dapat menjelaskan 

variabel latennya. Indikator dalam penelitian ini adalah indikator reflektif. 

Indikator reflektif di uji dengan convergent validity, discriminant validity atau 

dengan AVE, dan composite reability. Sedangkan inner model atau model struktural 

pada prinsipnya adalah menguji pengaruh antara satu variabel laten dengan 

variabel laten lainnya baik eksogen maupun endogen. Hal ini dapat dikatakan 

juga menguji hipotesis antara satu variabel laten yang satu dengan yang lain. 

Pengujian dilakukan dengan melihat persentase varian yang dijelaskan yaitu R2 

untuk variabel laten dependen yang dimodelkan mendapatkan pengaruh dari 

variabel laten independen dengan menggunakan dan melihat besarnya koefisien 

jalur strukturnya. 
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Model Pengukuran (Outer Model) 

Model pengukuran atau outer model pada prinsipnya adalah untuk menguji 

indikator seberapa jauh indikator itu dapat menjelaskan variabel lainnya. Untuk 

indikator reflektif, sebagaimana yang digunakan dalam model penelitian ini diuji 

dengan Outer Loading (Convergent Validity), Cross Loading (Discriminant Validity), 

AVE dan Composite Reliability. (Chin, 1998). Berikut ini dapat dijelaskan hasil uji 

outer model atau pengukuran indikator terhadap variabel laten. 

A. Convergent Validity 

Convergent validity diukur melalui outer loading dimana ukuran reflektif 

individual dikatakan tinggi jika berkorelasi lebih dari 0.60 dengan variabel yang 

ingin diukur. Nilai outer loading pada hampir semua indikator berada pada di atas 

kriteria tersebut di atas. Berikut dapat dijelaskan hasil indikator-indikator yang 

digunakan dalam penelitian ini yang telah memenuhi kriteria pada Tabel 4.5. 

Tabel 4.5. Nilai Outer Loadings 
 

 

 
Indikator 

Daya 
Tarik 

Industri 
Ritel 

 
Keunikan 
Kapablitas 

Sumberdaya 

 

Strategi 
Bersaing 

 

Strategi 
Kemitraan 

 
Kinerja Bisnis 
Minimareket 

X11 0.784     

X12 0.890     

X13 0.879     

X21  0.640    

X22  0.749    

X23  0.918    

Y11   0.837   

Y12   0.762   

Y13   0.858   

Y21    0.820  

Y22    0.794  

Y23    0.744  

Y24    0.764  

Y25    0.741  

Z11     0.780 

Z12     0.804 

Z13     0.812 

Z14     0.716 
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Berdasarkan tabel di atas dapat dikatakan bahwa nilai outer loadings dari 

semua indikator-indikator penelitian telah memenuhi kriteria, dimana seluruh 

nilainya berada di atas 0.60, artinya convergent validity telah memenuhi syarat. 

Nilai outer loadings terbesar terdapat pada variabel keunikan kapabilitas 

sumberdaya adalah asset organisasi. Hal ini sesuai dengan hasil analisis deskripsi, 

menyebutkan bahwa asset organisasi mendapat perhatian yang besar dalam bisnis 

minimarket karena perkembangan dan pertumbuhan jumlah ritel minimarket 

sangat pesat sekali. 

Selanjutnya nilai loading terbesar dalam konstruk daya tarik industri ritel 

adalah intensitas bersaing, karena indikator ini menjadi indikator penting dalam 

membentuk konstruk daya tarik industri ritel. Hal ini sangat berarti bagi bisnis 

minimarket dalam mencermati ketatnya persaingan sesama bisnis minimarket 

dengan pertumbuhan yang setiap tahunnya terus bertambah jumlahnya. 

Sementara itu, dalam strategi bersaing, ternyata strategi berbasis nilai 

merupakan indikator yang paling besar nilai loadingnya. Ini menunjukkan 

bahwa dalam bisnis minimarket dalam menjalankan strategi bersaingnya perlu 

memberikan perhatian pada strategi yang berbasis nilai dengan komponen 

kualitas produk, value for money dan pengalaman. Ketiga komponen ini penting 

dalam membentuk strategi berbasis nilai, dimana strategi berbasis nilai akan 

menjadi elemen pembentuk terbesar dalam strategi bersaing. 

Terkait dengan strategi kemitraan, ditemukan bahwa kemitraan dengan 

internal justru memberikan nilai terbesar dalam faktor loadingnya. Hal ini 

menguatkan bahwa kemampuan manajemen dalam mengelola bisnis minimarket 

harus dapat menjalankan kemitraan dengan internal agar semua strategi yang 

direncanakan dapat dijalankan dengan baik dengan faktor internal yang dikelola 

dengan baik. Indikator kemitraan dengan internal dibentuk dengan komponen 

sinergitas internal, kerjasama antarbagian dan koloborasi antar bagian dalam 

memecahkan persoalan bisnis minimarket. 

Pengukuran kinerja bisnis minimarket, dari tabel dijelaskan bahwa indikator 

yang mempunyai nilai tinggi faktor loadingnya adalah perspektif proses bisnis 

internal. Hal ini menjadi menarik bahwa manajemen mencermati bahwa kinerja 

bisnis minimarket tidak semata dilihat dari faktor perspektif keuangan tapi justru 

proses bisnis internalnya yang penting dicermati dengan baik. Indikator perspektif 
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proses bisnis internal merupakan faktor pembentuk kinerja bisnis minimarket 

yang menentukan dalam memenangkan persaingan di bisnis minimarket. 

Komponen pembentuk perspektif proses bisnis internal ini adalah proses inovasi, 

perolehan modal, dan kepuasan pelanggan. 

Berdasarkan penjelasan mengenai pengukuran konstruk di atas menyiratkan 

bahwa ada 5 hal utama yang mendapat perhatian manajemen dalam bisnis 

minimarket yaitu asset organisasi, intensitas bersaing, strategi berbasis nilai, 

kemitraan dengan internal, dan perspektif proses bisnis internal. 

 
 Discriminant Validity (Cross Loading) 

Discriminat validity salah satu ukuran untuk menguji korelasi cross loading dengan 

variabel latennya. Kriteria pengujiannya bahwa hasil korelasi cross loading lebih 

besar dengan jika dibandingkan dengan korelasi terhadap variabel laten lainnya. 

Hasil uji cross loading dapat dijelaskan pada tabel berikut 

ini. 

 
Tabel 4.6. Nilai Cross Loadings 

 

 
 

Indikator 

Daya 
Tarik 

Industri 
Ritel 

 
Keunikan 

Kapablitas 
Sumberdaya 

 

Strategi 
Bersaing 

 

Strategi 
Kemitraan 

 
Kinerja 
Bisnis 

Minimarket 

X11 0.784 0.273 0.466 0.492 0.603 

X12 0.890 0.410 0.648 0.548 0.681 

X13 0.879 0.426 0.690 0.636 0.709 

X21 0.224 0.640 0.168 0.252 0.226 

X22 0.315 0.749 0.320 0.237 0.263 

X23 0.438 0.918 0.558 0.355 0.532 

Y11 0.505 0.245 0.863 0.837 0.452 

Y12 0.537 0.303 0.780 0.762 0.448 

Y13 0.574 0.351 0.767 0.758 0.543 

Y21 0.605 0.370 0.510 0.743 0.620 

Y22 0.631 0.350 0.730 0.841 0.594 

Y23 0.634 0.287 0.469 0.681 0.644 

Y24 0.586 0.515 0.714 0.755 0.664 

Y25 0.565 0.308 0.448 0.664 0.641 
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Z11 0.658 0.326 0.780 0.456 0.795 

Z12 0.617 0.571 0.704 0.592 0.759 

Z13 0.473 0.288 0.612 0.513 0.652 

Z14 0.458 0.340 0.616 0.458 0.693 

 

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa nilai loading dari masingmasing 

item terhadap konstruk lebih besar dari pada nilai cross loadingnya. Dari hasil 

analisis cross loading dan kriteria yang ada menunjukkan bahwa tidak terdapat 

permasalahan discriminant validity. 

 
AVE 

AVE adalah salah satu ukuran dari discriminant validity. Fornnel & Larcer, 

(1981) merekomendasikan AVE harus lebih besar dari 0.5. Hasil perhitungan 

AVE dapat dilihat pada tabel berikut di bawah ini. 

 
Tabel 4.7. AVE 

Konstruk (AVE) 

Daya Tarik Industri Ritel 0.726 

Keunikan Kapabilitas Sumberdaya 0.605 

Strategi Bersaing 0.672 

Strategi Kemitraan 0.598 

Kinerja Bisnis Minimarket 0.607 

 
Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa masing-masing konstruk 

memiliki nilai AVE di atas 0.5 dengan AVE tertinggi diperoleh daya tarik industri 

ritel dan AVE terendah dimiliki oleh strategi kemitraan. Hal ini menunjukkan 

bahwa 50% atau lebih variance dari indikator pada model penelitian ini dapat 

dijelaskan. 

Selanjutnya untuk memastikan bahwa tidak ada masalah terkait pengukuran 

makalangkahterakhirdalamevaluasi outermodel adalahmenguji unidimensionalitas 

dari model. Uji unidimensionality dilakukan dengan menggunakan indikator 

Composite reliability. Untuk indikator ini titik cut-off value adalah 0,7. 
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                   Composite Reliability 

Composite reliability adalah salah satu ukuran dari discriminant validity yang 

menunjukkan apakah variabel yang diukur memiliki reliabilitas yang  tinggi 

atau tidak. Menurut Fornel & Larcker, (1981), sebuah variabel memiliki ukuran 

reabilitas yang jika memiliki composite reliability berada di atas 0.7. Pada tabel di 

bawah ini dapat di jelaskan hasil perhitungan composite reliability sebagai berikut: 

Tabel 4.8. Nilai Composite Reliability 
 

Konstruk Composite Reliability 

Daya Tarik Industri Ritel 0.888 

Keunikan Kapabilitas Sumberdaya 0.818 

Strategi Bersaing 0.860 

Strategi Kemitraan 0.881 

Kinerja Bisnis Minimarket 0.860 

 
 

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa setiap konstruk telah memenuhi 

kriteria reliability, nilainya lebih besar dari 0.7. Daya tarik industri ritel menjadi 

konstruk dengan reliabilitas tertinggi yakni nilai composite reliability sebesar 0.888 

dan keunikan kapabilitas sumberdaya merupakan konstruk dengan reliabilitas 

terendah yang mempunyai nilai composite reliability sebesar 0.818. Namun 

secara keseluruhan, dapat dikatakan bahwa semua konstruk penelitian memiliki 

reliabilitas tinggi karena mempunyai nilai lebih dari kriterianya di atas 0.7. 

 

 K. Model Struktural (Inner Model) 

Selanjutnya setelah model yang diestimasi memenuhi kriteria outer model, 

berikutnya dilakukan penilaian model struktural (inner model) atau uji pengaruh/ 

hipotesis. Penilaian model struktural dapat dilakukan dengan tiga cara. Ketiga cara 

tersebut dilihat dari hasil R dengan melihat pada R2 (R-Square) , Q2 (Predictive 

relevance) dan GoF (Goodness of Fit). Adapun uji koefisien determinasi atau uji 

R-squared (R2) bertujuan untuk menentukan seberapa baik inner model (model 

struktural) yang dibentuk. Menurut Chin, (1998), apabila nilai 

R2 sebesar 0.67, 0.33 dan 0.19 mengindikasikan bahwa model “Kuat”, 

“Moderat”, dan “Lemah” untuk variabel laten endogen dalam inner model.  
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Sedangkan Hair, (2011) menyatakan bahwa apabila nilai R2 sebesar 0.75, 0.50 

dan 0.25 menunjukkan model kuat, moderat dan lemah. 

Disamping melihat besarnya R-Squares, evaluasi model struktur dapat juga 

dilakukan dengan Q2 predictive relevance atau yang sering juga disebut predictive 

sampel reuse. Pengukuran ini untuk dapat merepresentasi sintesis dari cross- 

validation dan fungsi kesesuaian dengan prediksi dari konstruk yang diamati 

dan estimasi dari parameter konstruk. Kriteria pengujiannya apabila nilai Q2
 

> 0 menunjukkan model mempunyai predictive relevance, sedangkan Q2 < 0 

menunjukkan bahwa model kurang mempunyai predictive relevance. 

Pengukuran model struktural (inner model) yang terakhir dilakukan adalah 

dengan mencari nilai indek Goodness of Fit (GoF). Berbeda dengan CB-SEM, 

untuk nilai GoF pada PLS-SEM harus dicari secara manual. Menurut Tenenhaus 

(2004), nilai GoF small = 0,1, GoF medium = 0,25 dan GoF besar = 0,38. 

Hasil evaluasi model struktur dengan R2 (R-Square) , Q2 (Predictive relevance) 

dan GoF (Goodness of Fit) dapat ditunjukkan sebagai berikut. 

 
A. R2 (R-Squares) 

Untuk melihat kemampuan variabel-variabel eksogen dalam menjelaskan variabel 

endogen maka digunakan hasil uji R square dan seberapa baik inner model yang 

dibentuk. Berikut tabel di bawah ini menjelaskan hasil uji R squares. 

 
Tabel 4.9 R Squares 

 

Konstruk R Square 

Strategi Bersaing 0.443 

Strategi Kemitraan 0.635 

Kinerja Bisnis Minimarket 0.666 

 
 

Berdasarkan tabel di atas bahwa hasil uji R squares dengan nilai rata-rata 

R2 adalah sebesar 0.581 dan dinyatakan model struktural dapat dikategorikan 

moderat. 
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 B. Q2 (Predictive relevance) 

Berikut untuk evaluasi inner model dapat dilakukan dengan melihat nilai Q2 

(predictive relevance). Untuk menghitung Q2 dapat hitung dengan manual dengan 

menggunakan rumus sebagai berikut: 

 
Q2 =1-(1-R21 ) (1-R22 )……(1-R2p) 

Q2 = 1 – (1-0,443)(1-0,635)(1-0.666) 

Q2 = 1- (0.557)(0.365)(0.334) 

Q2 = 0.882 

Berdasarkan hasil perhitungan manual untuk menghitung predictive relevance, 

maka dapat dikatakan bahwa model menunjukkan mempunyai predictive relevance 

karena Q2>0. Model memiliki kemampuan untuk memprediksi pengaruh antar 

variabel laten. 

 
C.GoF (Goodness of Fit) 

Terakhir adalah dengan mencari nilai Goodness of Fit (GoF). Berbeda dengan 

CB-SEM, untuk nilai GoF pada PLS-SEM harus dicari secara manual. Untuk 

mengetahui GoF pada model struktural ini dapat digunakan rumus sebagai 

berikut: 

Diketahui nilai rata-rata AVE dan nilai rata-rata R2 adalah sebagai berikut: 

Rata-rata AVE= 0.642, rata-rata R2 =0.581 

GoF= 

GoF 

GoF =0.611 

Berdasarkan hasil perhitungan GoF secara manual dari rata-rata nilai AVE 

dan rata-rata nilai R2 menghasilkan nilai GoF yang lebih besar dari 0.38, sehingga 

GoFnya dikategorikan besar. 

Dari hasil uji model struktural (inner model) dengan melihat kepada 

pengukuran dari R-Squares, Q-Squares dan GoF dapat dikategorikan bahwa 

model yang dibentuk sudah robust atau kuat sehingga pengujian hipotesis dapat 

dilakukan. 
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Hasil pengujian hipotesis dari hubungan antar kelima konstruk yang 

sejalan dengan paradigma penelitian sebagaimana diuraikan dalam Bab II 

dihipotesiskan bahwa daya tarik industri ritel dan keunikan kapabilitas 

sumberdaya mempengaruhi strategi bersaing. Daya tarik industri ritel dan 

keunikan kapabilitas sumberdaya mempengaruhi strategi kemitraan. Selanjutnya 

daya tarik industri ritel dan keunikan kapabilitas sumber daya mempengaruhi 

kinerja bisnis minimarket. Strategi bersaing dan strategi kemitraan mempengaruhi 

kinerja bisnis ritel, kemudian daya tarik industri ritel mempengaruhi kinerja 

bisnis minimarket melalui strategi bersaing. Keunikan kapabilitas sumberdaya 

mempengaruhi kinerja bisnis melalui strategi kemitraan. Hubungan antarkelima 

variabel ini dapat ditunjukkan pada gambar berikut ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 4.12 Hubungan antarvariabel dalam Penelitian 
 

Berdasarkan gambar hubungan antarvariabel penelitian yang sesuai dengan 

paradigma penelitian, maka diperoleh hasil selengkapnya dari analisis data 

menggunakan SmartPLS SEM 3.0, yang melibatkan semua dimensi pengukuran 

setiap konstruknya dapat diperlihatkan dalam gambar berikut ini: 
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Gambar 4.13. Nilai  Kofisien Jalur 
 
 

Berdasarkan pada gambar di atas adalah untuk menunjukkan kofisien 

parameter atau koefisien jalur antarvariabel penelitian. Sedangkan untuk melihat 

tingkat signifikasi pengaruh dapat dilihat pada gambar berikut ini: 

 

Gambar 4.14. Nilai t-Statistik 

  180 Eksis di Bisnis Ritel 



Berdasarkan hasil pengujian dapat dijelaskan bahwa konstruk daya tarik 

industri ritel memiliki dimensi yang merefleksikan daya tarik industri ritel 

secara berurutan adalah sebagai berikut: Intensitas bersaing  (X12)  dengan  

nilai 48.347 dan Akses pasar (X13) dengan nilai 44.370; Kekuatan pasar (X11) 

dengan nilai 16.427. Hasil ini menunjukkan bahwa pengujian masing-masing 

indikator memiliki pengaruh yang kuat terhadap dimensi daya tarik industri ritel. 

Indikator intensitas bersaing mempunyai kontribusi pengaruh yang kuat dalam 

pembentukan daya tarik industri ritel, diikuti dengan akses pasar dan kekuatan 

pasar. 

Selanjutnya keunikan kapabilitas sumberdaya memiliki dimensi yang 

merefleksikan keunikan kapabilitas sumberdaya secara berurutan sebagai 

berikut: Asset organisasi (X23) dengan nilai 53.149; Asset tidak berwujud (X22) 

dengan nilai 13.102 dan Asset fisik (X21) dengan nilai 9.737. Hasil pengujian 

indikator memberikan arti bahwa asset organisasi berpengaruh dominan dalam 

pembentukan dimensi keunikan kapabilitas sumberdaya. Sedangkan  asset  

tidak berwujud dan asset fisik menjadikan indikator pembentuk dimensi yang 

pengaruhnya mendukung asset organisasi di bisnis minimarket. 

Strategi bersaing memiliki dimensi yang merefleksikan strategi bersaing dapat 

dirinci secara berurutan sebagai berikut: Strategi berbasis nilai (Y13) dengan nilai 

37.263; Strategi berbasis biaya (Y11) dengan nilai 30.418 dan Strategi berbasis 

difrensiasi (Y12) dengan nilai 26.848. Hal ini menjelaskan bahwa indikator 

strategi berbasis nilai berpengaruh besar dalam pembentukkan strategi bersaing, 

kemudian disusul oleh indikator strategi berbasis biaya dan differensiasi. Hasil ini 

menunjukkan bahwa perumusan strategi bersaing harus memperhatikan ketiga 

indikator tersebut dengan cermat dan tepat dalam upaya meningkatkan kinerja 

bisnis minimarket. 

Sedangkan untuk strategi kemitraan mempunyai dimensi yang merefleksi 

strategi kemitraan dengan urutannya sebagai berikut: Kemitraan dengan pemasok 

(Y22) dengan nilai  21.105;  Kemitraan  dengan  internal (Y21)  dengan nilai 

19.755; Lateral (Y24) dengan nilai 17.126; Kemitraan dengan pelanggan 

(Y23) dengan nilai 16.231 dan Kemitraan strategi (Y25) dengan nilai 14.366. 

Hasil pengujian indikator tersebut terlihat bahwa kemitraan dengan pemasok 

memberikan pengaruh yang cukup tinggi dalam pembentukkan strategi kemitraan 

dan diikuti dengan kemitraan dengan internal, lateral, pelanggan serta kemitraan 
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strategi yang memberikan pengaruh yang cukup kuat terhadap pembentukan 

strategi kemitraan dalam bisnis minimarket. 

Kinerja bisnis minimarket mempunyai dimensi yang akan merefleksikan 

kinerja bisnis minimarket dengan rincian urutannya adalah sebagai berikut: 

Perspektif pelanggan (Z12) dengan nilai 23.174; Perspektif keuangan (Z11) 

dengan 20.262; Perspektif proses bisnis internal (Z13)dengan nilai 19.010 dan 

Perspektif pertumbuhan dan pembelajaran (Z14) dengan nilai 14.212. Hasil ini 

menjelaskan bahwa kinerja bisnis minimarket dibentuk dan dipengaruhi dengan 

pengaruh yang cukup besar dari perspektif pelanggan diikuti dengan perspektif 

keuangan, proses bisnis internal dan pertumbuhan dan pembelajaran. Hal ini 

berarti bahwa pelanggan menjadi perhatian manajemen yang penting untuk 

dapat menjaga dan meningkatkan kinerja bisnis minimarket karena pelanggan 

yang banyak akan memberikan pendapatan yang besar sehingga mampu 

menggerakkan mesin usahanya dengan berkelanjutan. 

Selanjutnya untuk melihat pengaruh antarvariabel dan hipotesis penelitian 

dapat dijelaskan sebagai berikut: 

 

L. Pengaruh Daya Tarik Industri Ritel dan Keunikan 

Kapabilitas Sumberdaya terhadap Strategi Bersaing Bisnis 

Minimarket di Jakarta dan Bandung (Hipotesis 2) 

Merujuk kepada pendapat Mokaya et.all (2012) menjelaskan bahwa adanya 

pengaruh daya tarik industri/pasar terhadap strategi bersaing dan keunikan 

sumberdaya terhadap strategi bersaing dari Ortega et.all (2010) yang diadopsi 

untuk penelitian pada bisnis minimarket dijadikan dasar hipotesis penelitian. 

Berkaitan dengan hal tersebut telah dilakukan pengujian hipotesis dengan 

perangkat lunak smart PLS. 

Berdasarkan hasil output smart PLS maka dapat dilihat pengaruh dari 

hipotesis penelitian pada tabel berikut: 
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Tabel 4.10 

Pengaruh Langsung Daya Tarik Industri Ritel dan Keunikan Kapabilitas Sumberdaya 

Terhadap Strategi Bersaing 

 
No 

 
Hipotesis Penelitian 

 
Jalur 

Koefisien 
Jalur 

Nilai t- 
Statistik 

Signifikansi 
(5%) 

2a Pengaruh 
Daya Tarik Industri 
Ritel terhadap Strategi 
Bersaing 

X1 

Y1 

0.617 12.095 Signifikan 

2b Pengaruh 
Keunikan 

Kapabilitas Sumberdaya 
terhadap Strategi 
Bersaing 

X2 

Y1 

0.098 1.637 Tidak 
Signifikan 

*Signifikan pada α =0.05 t-statistik > 1.96 

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa pengaruh daya tarik industri 

ritel terhadap strategi bersaing adalah signifikan dengan t-statistik lebih besar 

dari 1,96 (t tabel pada α =0.05). Nilai koefisien inner (£) adalah positif yang 

menunjukkan bahwa pengaruh daya tarik industri ritel terhadap strategi bersaing 

adalah positif. 

Berdasarkan gambar model diagram jalur di atas, terungkap bahwa strategi 

akses pasar dan intensitas bersaing merupakan daya tarik industri ritel yang 

memberikan kontribusi dominan dalam mempengaruhi strategi bersaing, diikuti 

oleh kekuatan pasar. Hasil uji hipotesis ini terungkap bahwa strategi bersaing 

industri ritel minimarket di Jakarta dan Bandung, banyak ditentukan oleh 

kehandalan pihak ritel minimarket dalam merancang strategi untuk memasuki 

pasar yang mampu dilayani. Kondisi ini cenderung sangat ditentukan oleh 

tingginya intensitas persaingan dalam membidik pasar sasaran yang pada saat 

ini kondisi persaingan industri ritel minimarket mengarah kepada kondisi 

hypercompetition. 

Sejalan dengan itu, D‟Aveni (2010) dalam bukunya yang berjudul 

“Hypercompetition: Managing the Dynamic of Strategies Manuevering” 

mengungkapkan bagaimana gerakan bersaing dan bukan bersaing yang 

meningkat dengan keganasan yang terjadi saat ini bahwa sumber tradisional 

keunggulan bersaing tidak bisa lagi dipertahankan. Untuk bersaing di lingkungan 

yang dinamis ini diutarakan bahwa sebuah perusahaan harus secara fundamental 

mengubah fokus strategis dengan membangun sebuah model operasional brilian. 
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Hal ini ditunjukkan dengan bagaimana perusahaan bergerak ke atas “tangga 

eskalasi” sebagai keunggulan yang terus dibuat, terkikis, hancur, dan diciptakan 

melalui manuver strategis dalam empat arena kompetisi. 

Analisis empat arena ini menjelaskan bahwa bagaimana pesaing terlibat 

dalam perjuangan untuk mengendalikan dengan  mencari  kepemimpinan  

dalam arena. Arena kepemimpinan tersebut masing-masing adalah harga dan 

kualitas, waktu dan teknologi, penciptaan kubu/invasi, dan yang berpenghasilan 

besar. Pemenang akan mengatur kecepatan di masing-masing empat medan 

pertempuran kompetitif ini, dengan menggunakan ratusan contoh rinci dari 

industri yang kompetitif seperti komputer, perangkat lunak, mobil, penerbangan, 

obat-obatan, mainan dan minuman ringan. 

Konsep hypercompetiton ini menunjukkan bagaimana perusahaanperusahaan 

yang kompetitif berhasil dalam pasar yang dinamis dengan mengganggu status 

quo dan menciptakan rangkaian yang terus menerus dari keunggulan sementara. 

Namun paradoksnya, perusahaan harus menghancurkan keunggulan kompetitif 

mereka untuk mendapatkan keuntungan. Ini menunjukkan keberhasilan jangka 

panjang tidak tergantung pada mempertahankan keunggulan melalui statis, 

strategi jangka panjang, melainkan pada merumuskan strategi dinamis untuk 

menciptakan, kehancuran, dan membentuk kembali keuntungan jangka pendek. 

Meskipun dari hasil uji deskriptif ternyata memperlihatkan bahwa pihak 

manajemen menilai bisnis minimarket di Jakarta dan Bandung cenderung belum 

sepenuhnya mampu dengan baik dalam mencermati daya tarik industri ritel 

akan tetapi konstruk ini berpengaruh signifikan dalam menentukan strategi 

bersaing, termasuk kemampuan pihak manajemen dalam memanfaatkan akses 

pasar, baik akses pasar potensial dalam negeri maupun pasar luar negeri, 

pergerakan dalam menangkap kesempatan pasar masih seringkali kalah cepat 

dengan perusahaan pesaing yang berasal dari negara lain. Selain itu kemampuan 

pihak manajemen dalam mengakses pasar, juga merupakan kunci penting dalam 

memenangkan 

persaingan. 

Akan tetapi upaya tersebut perlu ditopang oleh kemampuan pihak manajemen 

dalam mencermati kondisi persaingan industri ritel minimarket. Merujuk kepada 

situasi ini pihak manajemen harus lebih jeli dalam mencermati daya tarik industri 

ritel minimarket ke arah pasar global, tidak hanya membidik pasar nasional 

seperti yang selama ini dilakukan, sehingga sudah ada standarisasi produk yang 

bisa diserap pasar dunia. Hasil pengujian hipotesis di atas selaras dengan hasil 
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penelitian Mokaya, Wakhungu, Gikunda (2012) dengan unit analisis yang 

berbeda dimana daya tarik industri ritel berpengaruh secara signifikan terhadap 

strategi bersaing perusahaan. 

Selanjutnyaberdasarkantabeldiatasmenunjukkanbahwapengaruhkeunikan 

kapabilitas sumberdaya terhadap strategi bersaing adalah tidak signifikan dengan 

t-statistik lebih kecil dari 1,96 (t-tabel pada α =0.05). Nilai koefisien inner (£) 

adalah kecil yang menunjukkan bahwa pengaruh keunikan kapabilitas sumberdaya 

terhadap strategi bersaing adalah lemah atau tidak terlalu kuat terhadap strategi 

bersaing. Besarnya koefisien jalur dari pengaruh keunikan kapabilitas sumberdaya 

terhadap strategi bersaing adalah sebesar 0.098, artinya terdapat pengaruh yang 

kecil dari keunikan kapabitas sumberdaya terhadap strategi bersaing. Hal ini 

memperkuat fakta di lapangan bahwa kompetensi karyawan sebagai bagian dari 

keunikan kapabilitas sumberdaya tidak terlalu membawa pengaruh besar dalam 

keunggulan dalam strategi bersaing. Hal ini dikarenakan karyawan minimarket 

tidak mempunyai inovasi dalam 

operasionalnya. Sumberdaya manusia di bisnis minimarket lebih cendrung 

bekerja seperti mekanik atau lebih mengikuti urutan kerja yang telah baku. 

Sehingga inovasi karyawan dalam bekerja tidak muncul, dan begitu juga dengan 

gagasan untuk menghasilkan strategi bisnis dengan perubahan lingkungan yang 

cepat. Sedangkan, dilihat dari gambar model di atas menjelaskan bahwa hasil 

pengujian memperlihatkan total pengaruh daya tarik pasar dan keunikan 

kapabilitas sumber daya terhadap strategi bersaing dengan melihat koefisien 

determinasi R-squares. Koefisien determinasi R2 memperlihatkan bahwa daya 

tarik industri ritel dan keunikan kapabilitas sumberdaya mempunyai pengaruh 

terhadap strategi bersaing sebesar 44.3% dan sisanya sebesar 55,7% dapat 

dijelaskan dari pengaruh faktor lain. 

Hasil  pengujian  hipotesis  menggunakan  smart  PLS,  ternyata  daya tarik 

industri ritel memiliki pengaruh yang dominan terhadap strategi bersaing 

dibandingkan keunikan kapabilitas sumberdaya, hal ini mengindikasikan bahwa 

perumusan strategi bersaing bisnis minimarket sangat dipengaruhi oleh daya tarik 

industri ritel yang memadai seperti halnya kekuatan pasar yang dapat berupa 

ukuran pasar, tingkat pertumbuhan, kekuatan pembeli dan loyalitas pembeli. 

Intensitas bersaing juga menjadi perhatian manajemen dalam menjalankan bisnis 

minimarket. Adanya akses pasar yang bisa didukung dengan kedekatan dengan 
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pelanggan, keterkenalan produk, kemudahaan mendapatkan produk, adanya 

permintaan penjualan, serta adanya kemudahan pengelolaan dan pengembangan 

pasar akan mampu bersaing untuk memenangkan dalam industri minimarket 

yang ketat sekali. Meskipun demikian kemampuan pihak manajemen dalam 

mencermati keunikan kapabilitas sumberdaya yang terdiri atas kemampuan 

pihak manajemen dalam memanfaatkan dan mengelola dengan baik asset fisik, 

asset tidak berwujud, dan asset organisasi yang akan mampu juga menunjang 

terciptanya strategi bersaing yang tepat. 

 

M. Pengaruh Daya Tarik Industri Ritel dan Keunikan 

Kapabilitas Sumberdaya Terhadap Strategi Kemitraan di 

Jakarta dan Bandung Hipotesis 3) 

 

Daya tarik industri ritel menunjukkan adanya pengaruh terhadap strategi 

kemitraan sebagaimana yang ditemukan oleh Rosemary & Maru (2015) pada 

perusahaan ritel di Kenya. Sedangkan keunikan kapabilitas sumberdaya terhadap 

strategi kemitraan merujuk pada hasil penelitian Hosseni, et al., (2011) yang 

menyatakan bahwa sumberdaya manusia merupakan modal yang bernilai yang 

menjadi kunci sukses dalam strategi kemitraan karena merekalah yang akan 

melaksanakan strategi tersebut. Berkaitan dengan rumusan hipotesis pengaruh 

daya tarik industri ritel dan keunikan kapabilitas sumberdaya terhadap strategi 

kemitraan telah dilakukan pengujian hipotesis. 

Hasil pengujian pengaruh daya tarik industri ritel dan keunikan kapabilitas 

sumberdaya terhadap strategi kemitraan dapat dijelaskan pada tabel berikut: 
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Tabel 4.11 

Pengaruh Langsung Daya Tarik Industri Ritel dan Keunikan Kapabilitas Sumberdaya 

Terhadap Strategi Kemitraan 

 

 
3a Pengaruh Daya Tarik 

Industri Ritel terhadap 
Strategi Kemitraan 

X1 Y2 0.708 15.259 Signifikan 

3b Pengaruh 
Keunikan 

Kapabilitas Sumberdaya 
terhadap Strategi 
Kemitraan 

X2 Y2 0.169 3.424 Signifikan 

 

*Signifikan pada α =0.05 t-statistik > 1.96 

 
Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa pengaruh daya tarik industri 

ritel terhadap strategi kemitraan adalah signifikan dengan  t-statistik  lebih  

besar dari 1,96 (t tabel pada α =0.05). Nilai koefisien inner (£) adalah positif 

yang menunjukkan bahwa pengaruh daya tarik industri ritel terhadap strategi 

kemitraan adalah sebesar 0.708. Artinya daya tarik industri ritel akan mampu 

meningkatkan sebesar 70.8% strategi kemitraan dalam upaya peningkatan kinerja 

bisnis minimarket di Jakarta dan Bandung. 

Gambar model diagram jalur di atas, ditemukan bahwa intensitas bersaing 

dan strategi akses pasar merupakan dimensi daya tarik industri ritel yang 

memberikan kontribusi dominan dalam mempengaruhi strategi kemitraan. Hasil 

uji hipotesis ini mengungkapkan bahwa strategi kemitraan ritel minimarket di 

Jakarta dan Bandung, banyak ditentukan oleh kehandalan pihak ritel minimarket 

dalam mencermati daya tarik industri ritel dengan dimensi intensitas bersaing, 

akses pasar dan kekuatan pasar. Selain itu kemampuan pihak manajemen dalam 

mengakses pasar, juga merupakan kunci penting dalam memenangkan persaingan. 

Akan tetapi upaya tersebut perlu ditopang oleh kemampuan pihak manajemen 

dalam mencermati kondisi kekuatan pasar di bisnis minimarket. Merujuk kepada 

situasi ini pihak manajemen harus lebih jeli dalam mencermati daya tarik industri 

minimarket ke arah pasar global, tidak hanya membidik pasar nasional seperti 

yang selama ini dilakukan, sehingga sudah ada standarisasi produk yang bisa 

diserap pasar dunia.  
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Selanjutnya dilain pihak berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa 

pengaruh keunikan kapabilitas sumberdaya terhadap strategi kemitraan adalah 

signifikan dengan t-statistik lebih besar dari 1,96 (t tabel pada α =0.05). Nilai 

koefisien inner (£) adalah positif yang menunjukkan bahwa pengaruh keunikan 

kapabilitas sumberdaya terhadap strategi kemitraan adalah positif sebesar 0.169 

yang tidak terlalu besar mempengaruhi strategi kemitraan. 

Berdasarkan gambar model diagram jalur di atas, terungkap bahwa asset 

organisasi, asset fisik, dan asset tidak berwujud mempunyai pengaruh yang 

cukup dalam membangun strategi kemitraan. Asset organisasi dibentuk dengan 

pengembangan organisasi, pengembangan karir,pengembangan budaya organisasi 

yang memiliki pengaruh utama dalam membentuk strategi kemitraan. Sedangkan 

asset fisik sangat berpengaruh penting dalam membangun strategi kemitraan. 

Faktor pembentuknya terdiri dari lokasi toko yang strategis, tampilan fasilitas 

dan peralatan dan karyawan yang kompeten. Selain itu kemampuan pihak 

manajemen dalam membangun kemitraan, juga merupakan kunci penting dalam 

memenangkan persaingan. Upaya tersebut perlu ditopang oleh kemampuan 

pihak manajemen dalam menyiapkan keunikan kapabilitas sumberdaya bisnis 

minimarket untuk menghadapi persaingan di bisnis minimarket yang sangat ketat 

dan membutuhkan sumberdaya manusia yang kompeten dalam menjalankan 

strategi bisnisnya dengan tepat dan terukur. Hasil pengujian hipotesis di atas 

mendukung hasil penelitian Zhou, et al., (2005) yang menentukan kondisi 

persaingan untuk perusahaan multinasional di Tiongkok melalui kerangka kerja 

daya tarik industri dan menunjukkan bagaimana hal itu mempengaruhi strategi 

perusahaan multinasional dan posisi bersaingnya. 

Akan tetapi dapat dijelaskan bahwa hasil pengujian memperlihatkan terdapat 

pengaruh daya tarik industri ritel dan keunikan kapabilitas sumber daya terhadap 

strategi kemitraan. Koefisien determinasi R2 memperlihatkan bahwa daya tarik 

pasar dan keunikan kapabilitas sumberdaya mempunyai pengaruh terhadap 

strategi kemitraan sebesar 63.5% dan sisanya sebesar 36.5% dipengaruhi faktor 

lain. Hasil pengujian hipotesis ternyata daya tarik industri ritel memiliki 

pengaruh yang dominan terhadap strategi kemitraan dibandingkan keunikan 

kapabilitas sumberdaya. Hal ini mengindikasikan bahwa perumusan strategi 

kemitraan bisnis minimarket sangat dipengaruhi oleh daya tarik industri ritel 

yang memadai.  
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Intensitas bersaing yang menjadi perhatian manajemen dalam menjalankan 

bisnis minimarket, kekuatan pasar yang dapat berupa ukuran pasar, tingkat 

pertumbuhan, kekuatan pembeli dan loyalitas pembeli serta juga adanya akses 

pasar, dan kekuatan pasar dalam persaingan industri ritel minimarket yang ketat 

sekali. Akan tetapi kemampuan pihak manajemen dalam mencermati keunikan 

kapabilitas sumberdaya yang terdiri atas kemampuan pihak manajemen dalam 

memanfaatkan dan mengelola dengan baik asset fisik, asset tidak berwujud, dan 

kapabilitas sumberdaya yang akan mampu juga menunjang terciptanya strategi 

kemitraan yang tepat. 

 
N. Pengaruh Daya Tarik Industri Ritel dan Keunikan 

KapabilitasSumberdaya terhadap Kinerja Bisnis 

Minimarket di Jakarta dan Bandung (Hipotesis 4) 

 

Pengaruh daya tarik industri ritel dan keunikan kapabilitas sumberdaya terhadap 

kinerja bisnis minimarket dapat dirujuk pada hasil penelitian terdahulu. Menurut 

Zhou (2009) bahwa terdapat pengaruh daya tarik industri terhadap kinerja bisnis. 

Sedangkan menurut Lahiri (2007) mengungkapkan bahwa keunikan kapabilitas 

sumberdaya mempengaruhi perumusan strategi, orientasi strategi berkaitan 

dengan kinerja perusahaan. Dilain pihak Tavitiyaman (2009) menemukan bahwa 

kekuatan industri dan sumberdaya yang kompetitif memiliki pengaruh terhadap 

kinerja perusahaan perhotelan yang superior. Berkaitan dengan hal tersebut, 

maka diperlu dilakukan pengujian hipotesis pengaruh daya tarik industri ritel 

dan keunikan kapabilitas sumberdaya terhadap kinerja bisnis. 

Hasil pengujian pengaruh daya tarik industri ritel dan keunikan kapabilitas 

sumberdaya terhadap kinerja bisnis minimarket dapat dijelaskan pada tabel 

berikut. 
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Tabel 4.12 

Pengaruh Langsung Daya Tarik Industri Ritel Dan Keunikan Kapabilitas 

Sumberdaya Terhadap Kinerja Bisnis Minimarket 

 
 
 

4a Pengaruh Daya Tarik 
Industri Ritel terhadap 
Kinerja Bisnis Minimarket 

X1 Z 0.161 1.622 Tidak 
Signifikan 

4b Pengaruh 
Keunikan 

Kapabilitas Sumberdaya 
terhadap Kinerja Bisnis 
Minimarket 

X2 Z 0.136 2.140 Signifikan 

*Signifikan pada α =0.05 t-statistik > 1.96 

 

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa pengaruh langsung daya 

tarik industri ritel terhadap kinerja bisnis minimarket adalah tidak signifikan 

dengan t-statistik lebih kecil dari 1,96 (t tabel pada α =0.05). Nilai koefisien inner 

(£) adalah positif yang menunjukkan bahwa pengaruh daya tarik industri ritel 

terhadap kinerja bisnis adalah positif. Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa 

pengaruh daya tarik industri ritel sangat kecil sehingga tidak cukup berarti dalam 

meningkatkan kinerja bisnis minimarket. Hasil pengaruh daya tarik industri 

terhadap kinerja bisnis telah membantah hasil penelitian terdahulu yang dilakukan 

oleh Lee, et al., (2015) yang menemukan adanya hubungan antara orientasi pasar 

franchisor dan strategi persaingan sebagai suatu daya tarik pasar terhadap kinerja 

bisnis. Pada penelitian ini daya tarik pasar berpengaruh langsung terhadap kinerja 

bisnis. Akan tetapi pengaruh daya tarik industri ritel terhadap kinerja bisnis ritel 

telah menunjukkan hasil yang relatif kecil, sehingga ini menjadi temuan dalam 

merumuskan upaya peningkatan kinerja bisnis ritel. Hal ini juga membuktikan 

bahwa dalam kondisi persaingan bisnis minimarket yang ketat daya tarik industri 

tidak lagi menjadi sesuatu yang sangat diprioritaskan dalam merumuskan strategi 

bisnis dalam rangka meningkatkan kinerja bisnis minimarket. 
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Selanjutnya tabel di atas juga menunjukkan bahwa pengaruh langsung 

keunikan kapablitas sumberdaya terhadap kinerja bisnis minimarket sangat 

signifikan dengan nilai t-statistik lebih besar dari nilai t tabel, 1.96 (t tabel pada 

α =0.05). Nilai koefisien inner (£) adalah positif yang menunjukkan bahwa 

pengaruh keunikan kapabilitas sumberdaya terhadap kinerja bisnis minimarket 

adalah positif. Hal ini didukung oleh hasil penelitian  Schoemaker  &  Jonker  

(2004)  tugas perusahaan saat ini adalah menyediakan layanan, dan 

pengorganisasian berdasarkan kompetensi,serta teknologi informasi.Organisasi 

modern tergantung pada kompetensi dan kepemilikan aset dalam membuat 

perbedaan yang khas antara organisasi dan pesaingnya. Akan tetapi pada bagian 

lain bahwa hasil pengaruh keunikan kapabilitas sumberdaya terhadap kinerja 

bisnis minimarket membantah hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh 

Tanuraharjo (2015) yang menemukan bahwa tidak adanya pengaruh kapabilitas 

unik terhadap kinerja bisnis. Penelitian ini juga menyarankan pengembangan 

kapabilitas unik akan berdampak terhadap pencapaian kinerja bisnis yang lebih 

baik. 

Disisi lain, tabel di atas juga menjelaskan bahwa hasil pengujian 

memperlihatkan terdapat pengaruh daya tarik industri ritel dan keunikan 

kapabilitas sumber daya terhadap kinerja bisnis minimarket dilihat dari koefisien 

determinasi. Koefisien determinasi R2 memperlihatkan bahwa daya tarik pasar 

dan keunikan kapabilitas sumberdaya mempunyai pengaruh terhadap kinerja 

bisnis sebesar 66.60% dan sisanya sebesar 34.40% dipengaruhi faktor lain. 

 

O. Pengaruh Strategi Bersaing dan Strategi Kemitraan 

terhadap Kinerja Bisnis Minimarket (Hipotesis 5) 

Menurut Zee & Steven (2009) serta Hsu (2012) mengemukakan bahwa 

strategi bersaing berpengaruh terhadap kinerja bisnis. Sedangkan Kanagal 

(2009) menjelaskan adanya pengaruh strategi kemitraan terhadap kinerja bisnis 

perhotelan. Berkaitan dengan itu telah dilakukan pengujian hipotesis pengaruh 

strategi bersaing dan strategi kemitraan terhadap kinerja bisnis minimarket. Hasil 

pengujian hipotesis tersebut dapat dijelaskan pada tabel berikut ini. 
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Tabel 4.13 

Pengaruh Langsung Strategi Bersaing dan Strategi Kemitraan terhadap 

Kinerja Bisnis Minimarket 

No Hipotesis 
Penelitian 

Jalur Koefisi
en 

Jalur 

Nilai t- 
Statisti
k 

Signifikan
si 

(5%) 

5a Pengaruh 
Strategi 

Bersaing terhadap 
Kinerja Bisnis 
Minimarket 

Y1 Z 0.247 2.517 Signifikan 

5b Pengaruh Strategi 
Kemitraan 
terhadap Kinerja 
Bisnis Minimarket 

Y2 Z 0.423 2.628 Signifikan 

*Signifikan pada α =0.05 t-statistik > 1.96 

 

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa pengaruh langsung strategi 

bersaing terhadap kinerja bisnis minimarket adalah signifikan dengan t-statistik 

lebih besar dari 1,96 (t tabel pada α =0.05). Nilai koefisien inner (£) adalah positif 

yang menunjukkan bahwa pengaruh strategi bersaing terhadap kinerja bisnis 

minimarket adalah sebesar 0.247, yang berarti bahwa strategi bersaing mampu 

meningkatkan kinerja bisnis minimarket dengan 24.7%. Kemampuan pihak 

manajemen dalam menyediakan kelengkapan produk yang baik, serta mampu 

memenuhi segala tuntutan pelanggan bisnis yang meliputi kebutuhan, keinginan 

dan permintaan serta didukung oleh kemampuan manajemen dalam melakukan 

efisiensi berimplikasi terhadap daya tarik harga. Hal ini terjadi karena bila 

semuanya dilakukan secara cepat dan tepat, maka akan mampu meningkatkan 

kinerja bisnis yang superior. 

Akan tetapi pada kenyataanya gerai-gerai bisnis minimarket dewasa ini masih 

sulit untuk mencapai kondisi di atas. Hal ini dikarenakan gerai-gerai bisnis 

minimarket bukan sebagai produksi hanya sebagai penyedia tempat pemajangan 

produk. Gerai bisnis minimarket tersebut seringkali masih kalah dalam bersaing 

baik dari sisi ketersedian produk, layanan purna jual maupun kecepatan dalam 

mengadaptasi pergeseran tuntutan lingkungan bisnis. Semakin derasnya ritel-ritel 

bermerek global dan internasional masuk ke Indonesia melalui waralaba asing, 

seperti Circle K, Lawson, Lotte, Seven Eleven dan lain sebagainya menjadi salah 

satu penyebab lemahnya daya saing bisnis minimarket di Jakarta dan Bandung. 
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Terkait dengan hasil temuan penelitian bahwa strategi bersaing mempunyai 

pengaruh signifikan terhadap kinerja bisnis yang mendukung temuan penelitian 

dilakukan oleh Parnel (2011) tentang keterkaitan antara kemampuan strategis, 

strategi bisnis generik, dan kinerja bisnis ritel di Argentina, Peru dan Amerika 

Serikat telah menemukan hubungan antara strategi fokus dan pemasaran yang 

menghubungkan antara strategi diferensiasi, kemampuan teknologi dan antara 

strategi kepemimpinan biaya dan kemampuan manajemen. Strategi kombinasi 

dari biaya diferensiasi rendah dikaitkan dengan kinerja tinggi dalam kelompok- 

kelompokstrategisyangbisnisnyamemilikimanajemendankemampuanteknologi 

yang kuat. Hasil ini menerangi pentingnya mengembangkan kemampuan strategi 

khusus sebagai basis untuk kinerja superior. 

Sementara itu, hasil penelitian ini juga mendukung penelitian yang dilakukan 

oleh Rosli (2012) yang mengungkapkan bahwa adanya hubungan antara strategi 

kompetitif, kekuatan kompetitif, dan kinerja. Berkaitan dengan hasil tersebut 

bahwa intensitas persaingan antara pesaing yang ada dan ancaman pendatang 

baru memiliki dampak signifikan pada kinerja bisnis. Semakin banyaknya 

jumlah bisnis minimarket berdiri diberbagai kota di Indonesia, khususnya 

Jakarta dan Bandung, telah menimbulkan persaingan  yang sangat ketat. Akan 

tetapi sebenarnya persaingan ini diciptakan sendiri oleh para pemilik ritel 

minimarket terbesar di Indonesia, seperti group Indomaret dan Alfamart. 

Masing-masing group bisnis minimarket juga mempunyai brand sendiri 

ataupun lewat kepemilikan franchisee, seperti Circle K, Lawson, dan lain- 

lainya.  

Kepemilikan yang sama terhadap brand minimarket yang menjadikan peta 

persaingan hanya dikuasai oleh dua group ritel terbesar di Indonesia 

masingmasing Indomaret dan Alfamart sehingga membuat ritel lokal dengan 

modal terbatas menjadi tidak kuat menghadapi ritel bermerek nasional seperti 

Indomaret dan Alfamart. Namun dibeberapa daerah Kabupaten dan Kota serta 

Provinsi, kehadiran dua group bisnis minimarket di Indonesia tidak mudah 

untuk mendapatkan izin pendirian. Hal ini terkendala dengan regulasi atau 

aturan daerah setempat yang memberikan izin pendirian dengan ketat untuk  

ritel modern seperti minimarket yang mempunyai jaringan luas secara nasional. 

Kadang ada juga beberapa daerah melakukan penolakan total untuk pendirian 

minimarket yang berjaringan nasional seperti Indomaret dan Alfamart. 
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Salah satu wilayah yang terkenal hingga saat ini tidak ditemukan dua 

raksasa jaringan minimarket nasional Alfamart dan Indomaret adalah Provinsi 

Sumatera Barat. Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Sumatera Barat 

telah melakukan upaya proteksi atau perlindungan terhadap pedagang ritel 

tradisional, usaha mikro kecil dan menengah untuk tetap berusaha dengan tanpa 

terusik dengan adanya bisnis minimarket modern Alfamart dan Indomaret. Hal 

yang berbeda di luar wilayah Provinsi Sumatera Barat, izin pendirian minimarket 

diberikan dengan aturan yang ketat terutama dengan penerapan jarak atau 

zonanisasi dari perumahan. Akan tetapi seringkali aturan ketat yang dikeluarkan 

oleh Pemda dan Pemprov tidak terlalu diikuti dilapangan sehingga banyak terjadi 

pendirian minimarket dalam jarak yang diluar ketentuan paling dekat 1 Km. 

Sedangkan disisi lain beberapa daerah dengan mudah memberikan izin pendirian 

dengan adanya cost transaction yang cukup tinggi disediakan oleh peritel modern 

seperti minimarket yang berjaringan besar. 

Hal ini bisa diseimbangkan dengan regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah 

dalam menata ritel modern dengan ritel tradisional di berbagai kota dan 

kabupaten di Indonesia. Regulasi yang dikeluarkan pemerintah pusat seringkali 

tidak harmoni dengan regulasi yang dikeluarkan pemerintah daerah provinsi, 

kota dan kabupaten sehingga penataan ritel modern dengan ritel tradisional tidak 

menjadi lebih baik malah mengakibatkan banyak ritel lokal dan ritel tradisional 

menjadi mati suri dan tutup. Akan tetapi hal yang berbeda dari penjelasan di 

atas disampaikan oleh McGrath (2013) dalam bukunya yang berjudul “the End 

of Competitive Advantage: How to Keep Your Strategy as Fast as Your Business”, 

mengungkapkan bahwa keunggulan bersaing tidak lagi menjadi sesuatu yang 

harus keunggulan berkelanjutan, namun telah berubah menjadi keunggulan 

transien. Strategi dan inovasi menjadi jawaban dalam ketatnya persaingan 

dalam bisnis, sehingga keunggulan bersaing tidak lagi melihat kepada 

keberlanjutan tapi melihat kepada ide atau gagasan dalam menjawab perubahan 

yang semakin cepat dialami dalam lingkungan bisnis. Inovasi seringkali 

datangnya tidak dapat diprediksi, datang dengan membawa sesuatu hal yang 

baru dan berpikir dengan sesuatu yang ketidakpastian. 
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Bisnis tidak dapat meninggalkan inovasi dari strategi dengan lingkungan yang 

ada saat ini dan sebaliknya bila inovasi tidak ditempatkan sebagai bagian suatu 

strategi maka bisnis akan menjadi ketertinggalan dari pesaingnya. Keunggulan 

trancient dalam persaingan tidak lagi dalam satu industri tapi dikenal dalam satu 

arena. Arena adalah suatu yang ditandai dengan koneksi tertentu antara pelanggan 

dan solusi, bukan oleh diskripsi penawaran konvensional yang dekat pengganti 

untuk satu sama lainnya. Berkaitan dengan hal tersebut, strategi bisnis pada ritel 

minimarket tentunya melibatkan keunggulan trancient, dengan memasukkan 

innovasi pada strateginya untuk mencapai kinerja bisnis yang lebih 

baik.Sementara itu, dari tabel di atas menunjukkan bahwa pengaruh langsung 

strategi kemitraan terhadap kinerja bisnis minimarket adalah signifikan dengan 

tStatistik lebih besar dari 1,96 (t tabel pada α =0.05). Nilai koefisien inner (£) 

adalah positif yang menunjukkan bahwa pengaruh langsung strategi kemitraan 

terhadap kinerja bisnis adalah positif. 

Dari hasil pengujian tersebut di atas menjelaskan bahwa pengaruh langsung 

strategi kemitraan lebih dominan daripada strategi bersaing terhadap kinerja 

bisnis ritel. Perspektif keuangan, Perspektif pelanggan, Perspektif proses bisnis 

internal dan Perspektif pertumbuhan pembelajaran sebagai dimensi kinerja bisnis 

minimarket lebih besar dipengaruhi oleh strategi kemitraan daripada strategi 

bersaing.   Hal  ini  dikarenakan  bisnis  minimarket  sangat  tergantung  dengan 

kemitraan. 

Bisnis minimarket sangat memerlukan keberlanjutan bisnisnya dari 

kebertahanan kemitraannya. Kemitraan dengan internal yang tercakup 

didalamnya sinergitas internal, kerjasama antar bagian, koloborasi antar bagian 

merupakan faktor penentu dalam strategi kemitraan. Selanjutnya, kemitraan 

dengan pemasok menjadi perhatian manajemen dalam menentukan strategi 

kemitraannya berjalan dengan baik. Pengelolaan suppliers dan distributor barang 

dagangan, kontraktor renovasi toko, perusahaan penyedia layanan distribusi, 

suppliers perlengkapan IT, kantor dan toko harus dipelihara dengan baik juga. 

Lateral, kemitraan dengan pelanggan, dan kemitraan strategi merupakan dimensi 

yang tidak kalah pentingnya dalam memberikan kontribusi pengaruh dalam 

menentukan strategi kemitraan yang pada akhirnya ikut memberikan pengaruh 

dalam meningkatkan kinerja bisnis ritel. 
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Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja bisnis dipengaruhi secara 

signifikan oleh strategi kemitraan yang mendukung penelitian terdahulu yang 

dilakukan oleh Hynes & Wilson (2012) meneliti tentang keterkaitan antara 

aplikasi dan teori co-evolution dilihat dari bentuk, tampilan, saingan, dan 

perubahan dalam kerjasama kemitraan selama periode daur hidup industri. Hasil 

yang disimpulkan bahwa dengan menggunakan kasus dari berbagai tahapan 

siklus hidup industri mengusulkan suatu penjelas dari kerjasama kemitraan lebih 

baik lagi dan industri dinamis pada awal dan akhir siklus hidup industri. Dilain 

pihak hasil ini juga mendukung pendapat dari Kim & Mauborge (2005) yang 

mengembangkan teori blue ocean strategy dengan menciptakan ruang pasar 

tanpa pesaing dan membiarkan kompetisi tak jadi relevan. Hal 

inimengungkapkan bahwa bisnis minimarket untuk meningkatkan kinerja 

bisnisnya tidak terlalu melihat kepada strategi bersaingnya, namun lebih 

melihat kepada strategi kemitraan. Akan tetapi kondisi prakteknya, kehadiran 

bisnis minimarket hadir saling berdekatan dalam menjalankan usahanya, dan 

persaingan tidak menjadi sesuatu yang mengkhawatirkan bagi para bisnis 

minimarket. 

Oleh karena itu, bisnis minimarket menganggap bahwa strategi kemitraan 

menjadi sesuatu yang lebih dipertahankan untuk bisa meningkatkan kinerja 

bisnis. Lebih jauh lagi bahwa strategi samudra biru (blue ocean strategy) bisa 

menjadi bagian yang dapat jadi rujukan bagi bisnis minimarket. Ruang pasar yang 

masih belum banyak dimanfaatkan, penciptaan permintaan yang masih terbuka 

lebar serta kesempatan untuk pertumbuhan yang sangat menguntungkan bahkan 

melampaui dari apa yang dirasakan dan dimiliki. 

Hal ini juga bisa dengan meningkatkan pelayanan yang memberikan lebih 

banyak kemudahan bagi pelanggan bisnis minimarket, seperti menyediakan 

beragam kemudahan dalam pelayanan permintaan konsumen secara online atau 

emart yang banyak sedang dikembangkan, penyediaan ruang kerjasama dengan 

pengusaha kecil dan menengah dalam memasok barang yang sesuai dengan 

standard ritel minimarket dengan syarat yang mudah, pemanfaatan ruang lantai 

penjualan dengan kemitraan dengan pihak UKM, dan e-payment yang di perluas, 

pln, telepon, ticketing kereta api, pesawat udara dan kapal pelni, dan leasing, 

emoney, ATM centre dan semi caffe di depan toko. 
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Karakteristik ritel horizontal dan vertikal ikut memberikan suatu pandangan 

dalam industri ritel seperti minimarket. Semakin kompleknya permintaan yang 

harus dikelola menjadikan bisnis minimarket menjadi semakin memperhatikan 

strategi bisnisnya untuk memenangkan persaingan dengan salah satunya 

merumuskan strategi kemitraan yang menjadi faktor pendorong peningkatan 

kinerja bisnis minimarket. Horizontal ritel telah memberikan pelebaran dan 

perluasanprodukyangmelibatkanparapihakuntukmemenuhiharapanpelanggan. 

Minimarket menjadikan hubungan antar industri ritel untuk bisa mendapatkan 

sesuatu yang saling melengkapi. Sebaliknya dalam konteks vertikal industri ritel, 

peritel modern memainkan perannya secara proaktif dalam menyalurkan rantai 

permintaan (sebagai lawan rantai pasokan) untuk mengelola proses distribusi 

secara keseluruhan. 

Kebutuhan untuk memenuhi berbagai kebutuhan dan harapan pelanggan 

serta prioritas pada pelanggan telah memaksa pengecer untuk mengelola biaya 

dan kegiatan dalam saluran distribusi menjadi lebih terkoordinasi, dan pendekatan 

kegiatan yang lebih terpadu (Burt & Sparks, 2003). Khususnya pada bisnis 

minimarket telah menjadikan minimarket sebagai tempat yang mengelola produk 

dan barang lainnya untuk bisa didistribusikan secara terpadu dan teratur. Hal ini 

terlihat dari kemitraan minimarket dengan para pemasok kecil, menengah dan 

besar dengan berbagai bentuk pola kemitraan yang dibangun untuk memenuhi 

harapan pelanggan dengan baik. Dilain pihak hasil temuan bahwa strategi 

kemitraan menjadikan suatu upaya dalam peningkatan kinerja bisnis minimarket. 

Disamping kemitraan dengan pemasok kecil, menengah dan besar, minimarket 

juga diupayakan membangun kemitraan dengan ritel tradisional.Hal ini dilakukan 

untuk dapat memberikan suatu tanggung jawab sosial dimana bisnis minimarket 

itu didirikan dan tetap besinergi untuk mengurangi kesenjangan antara ritel 

modern dengan ritel tradisional. 
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P. Strategi Bersaing Memediasi Pengaruh Daya Tarik 

Industri Ritel Dan Keunikan Kapabilitas Sumberdaya 

Terhadap Kinerja Bisnis Minimarket (Hipotesis 6) 

Sebaliknya hal yang berbeda ditemukan oleh Winarjono, Sucherly, dan 

Surachman (2015) yang meneliti di industri alas kaki di Provinsi Banten 

mengungkapkan bahwa pengaruh strategi bersaing lebih besar dibandingkan 

dengan strategi kemitraan dalam mempengaruhi kinerja bisnisnya. Namun secara 

bersamaan strategi bersaing dan strategi kemitraan memiliki pengaruh terhadap 

kinerja bisnis. Sebagai tambahan bahwa tantangan terberat yang dihadapi 

perusahaan adalah ketika memutuskan untuk menjadikan suatu perusahaan, 

individu, pemerintah, asosiasi dan institusi lain menjadi mitra bisnis, khususnya 

bisnis minimarket di Jakarta dan Bandung.Kedua belah pihak harus mendudukkan 

dan menyamakan persepsi atas visi dan misi bisnis, dan tujuantujuan yang hendak 

dicapai bersama sebagai upaya dalam meningkatkan kinerja bisnis melalui strategi 

kemitraan. Selanjutnya hasil pengujian memperlihatkan terdapat pengaruh 

langsung strategi bersaing dan strategi kemitraan terhadap kinerja bisnis 

minimarket dilihat dari koefisien determinasinya. Koefisien determinasi R2 

memperlihatkan bahwa strategi bersaing dan strategi kemitraan mempunyai 

total pengaruh terhadap kinerja bisnis sebesar 66.60% dan sisanya sebesar 

33.40% pengaruhnya dijelaskan oleh faktor lain. 

Analisis pengaruh tidak langsung daya tarik industri ritel dan keunikan 

kapabilitas sumberdaya terhadap kinerja bisnis minimarket melalui strategi 

bersaing dilakukan pengujian variabel mediating (mediasi). Pengujian variabel 

intervening atau mediasi adalah untuk mengetahui variabel mediating merupakan 

perfect mediating atau partial mediating. Hasil pengujian pengaruh daya tarik 

industri ritel terhadap kinerja bisnis melalui strategi bersaing dapat dijelaskan 

dengan teori yang dirumuskan Baron dan Kenny, (1986). 
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Pengujian pengaruh tidak langsung dikenal tiga macam variabel. Ketiga 

variabel tersebut adalah predictor, criterion dan mediator. Untuk menguji apakah 

effect yang terjadi adalah perfect mediating ataukah partial mediating dapat 

dilakukan pengujian sebagai berikut: 

· Variabel Mediasi dinyatakan sebagai variabel mediasi sempurna (perfect 

mediation) jika, setelah memasukan variabel Mediasi pengaruh variabel 

independen terhadap variabel dependen menurun menjadi nol (c‟=0) atau 

pengaruh variabel independen terhadap dependen yang tadinya signifikan 

(sebelum memasukan variabel Mediasi) menjadi tidak signifikan setelah 

memasukan variabel Mediasi kedalam model struktural. 

· Variabel Mediasi dinyatakan sebagai variabel mediasi persial (partial 

mediation) jika, setelah memasukan variabel Mediasi pengaruh variabel 

independen terhadap variabel dependen menurun tetapi tidak menjadi nol 

(c‟≠ 0) atau pengaruh variabel independen terhadap dependen yang tadinya 

signifikan (sebelum memasukan variabel M) menjadi tetap signifikan 

setelah memasukan variabel Mediasi dalam model struktural. 

Selanjutnya untuk menguji pengaruh tidak langsung daya tarik industri ritel 

dan keunikan kapabilitas sumberdaya terhadap kinerja bisnis minimarket melalui 

strategi bersaing dapat dilakukan dengan pengolahan dengan smart PLS 3.0.  
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Adapun gambar berikut menampilkan gambar diagram jalur hasil pengujian 

hipotesis. 

t Statistik =6.216 sig 
 

 

Gambar.4.15 

 
Pengaruh Daya Tarik Industri Ritel dan Keunikan Kapabilitas Sumberdaya 

terhadap Kinerja Bisnis Minimarket melalui Strategi Bersaing 

 
 

Berdasarkan gambar di atas terlihat koefisien jalur pada diagram di atas 

didapatkan melalui hasil pengolahan dari perangkat lunak Smart PLS. Koefisien 

jalur dari daya tarik industri ritel, keunikan kapabilitas sumberdaya, dan strategi 

bersaing terhadap kinerja bisnis minimarket dijelaskan dalam tabel berikut: 

 
Tabel 4.14 

Pengaruh Langsung Daya Tarik Industri Ritel, Keunikan Kapabilitas Sumberdaya, 

Strategi Bersaing terhadap Kinerja Bisnis minimarket 

 

No 
 

Variabel Eksogen 
Kinerja Bisnis 

minimarket (Z) 

Nilai t- 

Statistik 

Signifikansi 

(5%) 

1 Daya Tarik Industri Ritel 
(X1) 

0.161 1.569 Tidak 
Signifikan 

2 Keunikan 
Kapabilitas 
Sumberdaya (X2) 

0.136 2.062 Signifikan 

3 Strategi Bersaing (Y1) 0.247 2.477 Signifikan 

*Signifikan pada α =0.05 t-statistik > 1.96 
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Selanjutnya untuk mengetahui pengaruh tidak langsung daya tarik industri 

ritel dan keunikan kapabilitas sumberdaya terhadap kinerja bisnis minimarket 

melalui strategi bersaing diperoleh dari hasil pengolahan Smart PLS SEM 3.0. 

Untuk lebih jelasnya berikut disajikan hasil pengolahan pengaruh tidak langsung 

dari variabel tersebut di atas. 

 
Tabel 4.15 

Pengaruh Tidak Langsung Daya Tarik Industri Ritel, Keunikan Kapabilitas Sumberdaya, 

Strategi Bersaing terhadap Kinerja Bisnis Minimarket 
 

 

No 
 

Variabel Eksogen 
Kinerja Bisnis mini- 

market (Z) 
Nilai t- 

Statistik 
Signifikansi 

(5%) 

1 Daya Tarik Industri Ritel 
(X1) 

0.452 6.216 Signifikan 

*Signifikan pada α =0.05 t-statistik > 1.96 

 

 
Hasil pengukuran yang dilakukan dengan perangkat lunak maka dapat 

dijelaskan bahwa ternyata ketika pengaruh dari mediator dimasukkan pada 

model terlihat bahwa daya tarik industri ritel memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap kinerja bisnis minimarket. Hal ini berbeda dengan langkah pertama 

ketika pengaruh mediator tidak dimasukkan kedalam model. Hilangnya pengaruh 

langsung dari predictor (daya tarik industri ritel) terhadap criterion (kinerja bisnis 

minimarket) dapat dikatakan bahwa strategi bersaing memiliki pengaruh mediasi 

parsial (partial mediation). 

 
Q. Strategi Kemitraan Memediasi Pengaruh Daya Tarik 

Industri Ritel Dan Keunikan Kapabilitas Sumberdaya 

Terhadap Kinerja Bisnis Minimarket (Hipotesis 7) 

Pada bagian ini adalah untuk menguji pengaruh tidak langsung daya tarik industri 

ritel dan keunikan kapabilitas sumberdaya terhadap kinerja bisnis minimarket 

melalui strategi kemitraan yang dapat dilakukan dengan pengolahan dengan 

smart PLS 3.0. Adapun gambar berikut menampilkan gambar diagrarm 

jalur hasil pengujian hipotesis. 
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Gambar 4.16. 

Pengaruh Daya Tarik dan Keunikan Kapabilitas Sumberdaya Terhadap Kinerja Bisnis 
Ritel Melalui Strategi Kemitraan 

 
 
 

Berdasarkan gambar di atas terlihat koefisien jalur masing-masing pada 

diagram. Koefisien jalur dari daya tarik industri ritel, keunikan kapabilitas 

sumberdaya, dan strategi kemitraan terhadap kinerja bisnis minimarket dapat 

dijelaskan dalam tabel berikut; 

Tabel 4.16 

Pengaruh Langsung Daya Tarik Industri Ritel, Keunikan Kapabilitas Sumberdaya, 

Strategi Kemitraan terhadap Kinerja Bisnis Minimarket 
 

 

No 
 

Variabel Eksogen 
Kinerja Bisnis 

Minimarket (Z) 

Nilai t- 

Statistik 

Signifikansi 

(5%) 

1 Daya Tarik Industri Ritel 
(X1) 

0.161 1.569 Tidak Sig- 
nifikan 

2 Keunikan 
Kapabilitas 
Sumberdaya (X2) 

0.136 2.062 Signifikan 

3 Strategi Kemitraan (Y2) 0.423 3.662 Signifikan 

*Signifikan pada α =0.05 t-statistik > 1.96 

 

Hasil pengukuran pengaruh langsung daya tarik industri ritel minimarket 

terhadap  kinerja  bisnis  minimarket  tidak  berdampak  secara kuat. Sedangkan 
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keunikankapabilitassumberdayadanstrategikemitraanmemberikandampakyang 

kuat kepada kinerja bisnis minimarket. Selanjutnya untuk mengetahui pengaruh 

tidak langsung daya tarik industri ritel dan keunikan kapabilitas sumberdaya 

terhadap kinerja bisnis minimarket melalui strategi kemitraan diperoleh dari hasil 

pengolahan Smart PLS SEM 3.0. Untuk lebih jelasnya berikut disajikan hasil 

pengolahan pengaruh tidak langsung dari variabel tersebut di atas. 

Tabel 4.17 Pengaruh Tidak Langsung Daya Tarik Industri Ritel, Keunikan Kapabilitas 

Sumberdaya, Strategi Kemitraan terhadap Kinerja Bisnis Minimarket 
 

 

No 
 

Variabel Eksogen 
Kinerja Bisnis 

Minimarket (Z) 

Nilai t- 

Statistik 

Signifikansi 

(5%) 

1 Keunikan 
Kapabilitas 
Sumberdaya (X2) 

0.096 2.703 Signifikan 

*Signifikan pada α =0.05 t-statistik > 1.96 

 

Berdasarkan hasil pengukuran yang dilakukan dengan perangkat lunak Smart 

PLSSEM 3.0 tersebut,maka dapat dihasilkan bahwa ternyata ketika pengaruh dari 

mediator dimasukan pada model terlihat bahwa keunikan kapabilitas sumberdaya 

ritel memiliki dampak yang kuat terhadap kinerja bisnis ritel. Hal ini berbeda 

dengan langkah pertama ketika pengaruh mediator tidak dimasukkan kedalam 

model. Pengaruh langsung dari predictor (keunikan kapabilitas sumberdaya) 

terhadap criterion (kinerja bisnis minimarket) tidak signifikan, namun dapat 

dikatakan bahwa strategi kemitraan memiliki pengaruh mediasi sempurna (perfect 

mediation). 

 

 Novelty 

 
Untuk lebih menjelaskan keterbaruan penelitian ini, maka perlu digambarkan 

Model awal penelitian daya tarik industri ritel, keunikan kapabilitas sumberdaya, 

strategi bersaing, strategi kemitraan dan kinerja bisnis minimarket di Jakarta dan 

Bandung, dapat dilihat pada Gambar 4.17 Sebagai berikut. 
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Gambar 4.17. Model Awal Penelitian 
  

Dari gambar model awal penelitian di atas menjelaskan hubungan antara 

daya tarik industri ritel, strategi bersaing dan strategi kemitraan. Selanjutnya 

hubungan keunikan kapabilitas sumberdaya, strategi bersaing dan strategi 

kemitraan. Hubungan strategi bersaing dan strategi kemitraan terhadap kinerja 

bisnis minimarket. Daya tarik industri ritel dan keunikan kapabilitas sumberdaya 

terhadap kinerja bisnis minimarket melalui strategi bersaing dan strategi 

kemitraan. Model awal penelitian ini adalah merupakan model yang belum 

dilakukan pengujian secara empiris.Tujuan model awal penelitian ini ditampilkan 

pada bagian ini adalah untuk menunjukkan adanya perbedaan dari model awal 

penelitian dengan model hasil pengujian hipotesis secara empiris. 

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis tersebut maka diperoleh temuan 

penelitian sebagai rujukan dalam melakukan pembahasan pemecahan masalah 

seperti yang terungkap pada Gambar 4.18. 

Daya Tarik 
Industri Ritel 

 

Kinerja Bisnis 

 
 

Keunikan 
Sumberdaya 
Kapabilitas 

 

Strategi 
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Gambar 4.18. Model Temuan Penelitian 



 

Keterangan:  

= Pengaruh langsung 

= Pengaruh tidak langsung 
 

 

Dari gambar model temuan penelitian tersebut di atas menjelaskan sebagai 

berikut bahwa: 

a) Daya tarik industri ritel memberikan dampak yang cukup kuat terhadap 

strategi kemitraan sebesar 0.708 bilamana dibandingkan dengan keunikan 

kapabilitas sumberdaya yang hanya memiliki nilai kofisien jalur sebesar 

0.169. 

b) Daya tarik industri ritel memiliki dampak yang cukup kuat terhadap 

strategi bersaing sebesar 0.617 bilamana dibandingkan dengan keunikan 

kapabilitas sumberdaya yang memiliki lebih kecil dampak sebesar 0.098. 

c) Stategi kemitraan mempunyai dampak yang relatif cukup besar terhadap 

kinerja bisnis minimarket sebesar 0.423 jika dibandingkan dengan strategi 

bersaing hanya mempunyai dampak sebesar 0.247 terhadap kinerja bisnis 

minimarket. 

d) Daya tarik industri ritel tidak mempunyai dampak yang kuat terhadap 

kinerja bisnis minimarket sebesar 0.161 dengan t-statistik sebesar 1.622 

dan keunikan kapabilitas sumberdaya mempunyai dampak langsung yang 

cukup kuat terhadap kinerja bisnis minimarket sebesar 2.140. 

e) Keunikan kapabilitas sumberdaya mempunyai dampak tidak langsung yang 

kuat terhadap kinerja bisnis minimarket melalui strategi kemitraan sebesar 

0.096 sedangkan daya tarik industri ritel terhadap kinerja bisnis minimarket 

melalui strategi bersaing berdampak sebesar 0.452. 
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Untuk lebih menarik lagi model temuan penelitian di atas, peneliti beri nama 

dengan nama Model Strategi Optimalisasi Kinerja Wow Bisnis Minimarket 

sebagai berikut: 

 
 
 

Gambar 4.19 
Model Strategi Optimalisasi Kinerja Wow Bisnis Minimakarket 

 

Berdasarkan hasil temuan penelitian ini, telah mengungkapkan bahwa kinerja 

bisnis minimarket dipengaruhi oleh strategi kemitraan dan strategi bersaing,  

dan strategi kemitraan dipengaruhi oleh daya tarik industri ritel dan keunikan 

kapabilitas sumberdaya, sedangkan strategi bersaing dipengaruhi oleh daya 

tarik. Hal ini mendukung yang ditemukan oleh Walker (2009) bahwa kemitraan 

suatu perusahaan pada dasarnya bertujuan untuk transfer teknologi, akses pasar, 

pengurangan biaya, pengurangan resiko, perubahan struktur industri. 

Kemitraan ini didasarkan dari rasa saling percaya, keterbukaan berbagai 

resiko dan manfaat dalam meningkatkan strategi bersaing untuk menghasilkan 

kinerja yang lebih baik dibanding bila tidak berkoloborasi. Akan tetapi terdapat 

perbedaan permasalahan yakni pada penelitian Walker (2009) yang menjadi objek 

penelitian adalah perusahaan multinasional. Selanjutnya, O‟Regan, et al., (2012) 

memberikan penguatan bahwa strategi kemitraan sukses diterapkan dalam pasar 

ritel yang sangat kompetitif dengan pendekatan pertumbuhan organik ritel. 

Dilain  
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pihak, sebagaimana yang ditambahkan oleh Whelen & Hunger (2014) 

menyatakan bahwa strategi kemitraan dapat juga untuk menciptakan keunggulan 

bersaing dalam suatu industri dengan cara bekerjasama dengan perusahaan. 

Akan tetapi yang menjadi fokus perhatian Whelen & Hunger (2014) yang 

menjadi objek permasalahan adalah manufacturing dan korporasi. Sedangkan 

Plazibat,Ivana,Filipovic,dan Davo,(2010) bahwa kemitraan strategis bisa menjadi 

strategi bisnis yang luar biasa untuk peritel dalam negeri Krosia yang bersedia 

untuk belajar dan tumbuh tidak secara lokal. Hal ini menjelaskan bahwa strategi 

kemitraan dapat memperluas jaringan bisnis ritel hingga sampai ke 

mancanegara. Melalui kemitraan bisnis minimarket dapat hendaknya 

memperkuat jaringannya hingga keluar negeri. 

Hasil temuan model penelitian di atas dengan membandingkan dengan hasil 

penelitian terdahulu, maka didapatkan keterbaruan (Novelty) dalam manajemen 

strategik bisnis ritel yang berkaitan dengan upaya-upaya meningkatkan kinerja 

bisnis minimarket, khususnya bisnis minimarket di Jakarta dan Bandung dalam 

hal berikut: 

1. Penelitian ini memiliki sekaligus lima konstruk masing-masing adalah 

daya tarik industri ritel dan keunikan kapabilitas sumberdaya sebagai 

variabel independen, strategi bersaing dan strategi kemitraan sebagai 

variabel mediating (mediasi) dan kinerja bisnis minimarket sebagai variabel 

dependen. Temuan ini merupakan penyempurnaan (improvement) dari 

penelitian sebelumnya. 

 
2. Dalam penelitian terdahulu strategi bersaing dan strategi kemitraan sebagai 

variabelindependennamundalampenelitianinivariabelstrategibersaingdan 

strategi kemitraan sebagai variabel mediasi. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa variabel strategi kemitraan lebih dominan dibandingkan dengan 

strategi bersaing yang kontribusi pengaruh yang tidak terlalu besar terhadap 

kinerja bisnis minimarket. Temuan ini penyempurnaan (improvement) dari 

penelitian sebelumnya. 

3. Strategi kemitraan dan strategi bersaing memediasi daya tarik industri ritel 

dan keunikan kapabilitas sumberdaya terhadap kinerja bisnis minimarket. 

Hasil temuan ini pada penelitian sebelumnya tidak pernah diteliti untuk 

bisnis minimarket. Temuan ini menyempurnakan (improvement) dari 

penelitian sebelumnya. 
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4. Penelitian tentang kinerja bisnis selama ini belum pernah menggunakan 

dimensi balance scorecard (perspektif keuangan, perspektif pelanggan, 

perspektif proses bisnis internal, dan perspektif pertumbuhan dan 

pembelajaran) pada bisnis minimarket. Oleh karena selama ini untuk 

menguji variabel kinerja bisnis menggunakan dimensi profitabilitas, 

volume penjualan dan market share. Penelitian sebelumnya mengambil 

objek perusahaan yang bergerak di bidang jasa keuangan, ritel format 

hypermarket/supermarket, manufacturing dan jasa lainnya. Sementara itu, 

penelitian ini dilakukan pada objek bisnis minimarket. Temuan menjadikan 

penyempurnaan (improvement) dari penelitian sebelumnya. 

Hasil temuan ini sebagai upaya meningkatkan kinerja bisnis minimarket 

yang dapat diperkuat dengan strategi optimalisasi kinerja wow bisnis minimarket 

dengan dukungan daya tarik industri ritel dan keunikan kapabilitas sumberdaya 

yang dapat dipergunakan untuk bisnis minimarket di Jakarta dan Bandung, 

bahkan secara nasional serta International. 

R. Pembahasan Pemecahan Masalah 

Mengamati perkembangan dan pertumbuhan bisnis minimarket selama tiga 

tahun belakangan ini yang sangat pesat menjadikan konsumen semakin kritis 

dalam memilih tempat berbelanja. Hal ini menjadikan indikator yang harus 

diperhatikan oleh pelaku bisnis retail umumnya dan khususnya minimarket di 

Jakarta dan Bandung. Sejauhmanakah bisnis minimarket telah mencermati, 

merespon serta mengantisipasi perkembangan ini kedalam penerapan strategi 

bisnis minimarket sehingga bisa bertahan di situasi seperti ini. 

Keinginan dan kebutuhan konsumen yang selalu berubah dan berkembang 

serta pemilihan alternatif strategi bisnis minimarket harus meresponnya dengan 

cepat dan tepat agar strategi yang dipilih tidak usang terhadap tuntutan konsumen. 

Pemecahan masalah dalam penelitian ini  adalah  dari  pembahasan  hasil 

uji hipotesis, yang digunakan sebagai pembahasan kongkrit sehingga dapat 

digunakan sebagai sumbangan ilmiah dalam penelitian disertasi. 
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S. Perumusan Tujuan 

 
Berdasarkan hasil temuan dari penelitian ini dapat ditujukan untuk menyusun 

dan merumuskan pemecahan masalah dalam upaya mempertahankan dan 

meningkatkan kinerja bisnis minimarket di  Jakarta  dan  Bandung  dengan  

jalan mengembangkan strategi bisnis minimarket khususnya strategi bersaing 

dan strategi kemitraan yang ditunjang oleh kesanggupan pihak manajemen 

bisnis minimarket dalam ketanggapan terhadap daya tarik industri ritel dan 

mengembangkan keunikan kapabilitas sumberdaya yang dipunyai. Berkaitan 

dengan ini, maka pemecahan masalah dibagi dalam dua aspek utama yakni. 

1) Pemetaan Strategi Bisnis Minimarket 

2) Perumusan Strategi Operasional Ritel Minimarket 

 
T. Pemetaan Strategi 

 
Pemetaan strategi dibuat berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang sudah 

dijelaskan dibagian terdahulu untuk mencapai tujuan pemecahan masalah. 

Pemetaan strategi dimulai dari penentuan variabel solusi dimana variabel solusi 

didapatkan dengan memperhatikan hasil uji hipotesis yang menerangkan 

hubungan dan pengaruh antarvariabel penelitian. Selanjutnya, disusun 

operasionalisasi variabel solusi atau merinci indikator variabel solusi sehingga 

menjadi dimensi dan indikator atau saran yang lebih jelas. 

 

Peta Peningkatan Strategi Kemitraan 

Hasil temuan tersebut dapat disusun peta peningkatan strategi yang terkait dengan 

strategi kemitraan, daya tarik industri ritel dan keunikan kapabilitas sumberdaya. Adapun 

peta peningkatan strategi kemitraan dapat terlihat pada gambar berikut ini. 
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Gambar 4.20. Peta Peningkatan Strategi Kemitraan 

 
 

Berdasarkan pada gambar peta peningkatan strategi kemitraan dapat 

dijelaskan sebagai berikut: 

1) Daya tarik industri ritel memiliki pengaruh yang lebih dominan sebesar 

70.8% terhadap strategi kemitraan. Tiga dimensi pembentuk strategi 

kemitraan ada dua dimensi yang paling berpengaruh dominan yakni 

intensitas bersaing dan akses pasar, sedangkan dimensi kekuatan pasar juga 

memberikan pengaruh yang cukup dominan terhadap dimensi daya tarik 

industri ritel. 

2) Peningkatan strategi kemitraan juga dapat dilakukan dengan meningkatkan 

pengaruh keunikan kapabilitas sumberdaya karena memiliki pengaruh 

0.169 terhadap strategi kemitraan. Dimensi asset organisasi dan asset fisik 

merupakan sebagai faktor pembentuk pengaruh paling dominan pada 

keunikan kapabilitas sumbedaya. Sedangkan dimensi asset tidak berwujud 

hanya memberikan pengaruh yang cukup dominan terhadap keunikan 

kapabilitas sumberdaya. 
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Peta Peningkatan Strategi Bersaing 

Sesuai dengan analisis statistik sebelumnya variabel solusi berikutnya adalah 

strategi bersaing. Peta peningkatan strategi bersaing dapat ditunjukkan pada 

Gambar 4.21 sebagai berikut. 

 

Gambar 4.21. Peta Peningkatan Strategi Bersaing 

 
Berdasarkan pada gambar peta peningkatan strategi bersaing dapat dijelaskan 

sebagai berikut: 

1) Daya tarik industri ritel memiliki pengaruh yang lebih dominan sebesar 

61.7% terhadap strategi bersaing. Dari tiga dimensi pembentuk strategi 

bersaing ada dua dimensi yang paling berpengaruh dominan yakni intensitas 

bersaing dan akses pasar, sedangkan dimensi kekuatan pasar memberikan 

pengaruh yang cukup dominan terhadap dimensi daya tarik industri ritel. 

(3).Peta Peningkatan Kinerja Bisnis minimarket 

Berdasarkan hasil uji hipotesis sebelumnya variabel solusi berikutnya adalah 

kinerja bisnis minimarket. Peta peningkatan kinerja bisnis minimarket dapat 

ditunjukan pada Gambar 4.21 sebagai berikut. 
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Gambar 4.22. Peta Peningkatan Kinerja Bisnis 

Comp2
Rectangle



 

Berdasarkan pada gambar peta peningkatan kinerja bisnis minimarket dapat 

dijelaskan sebagai berikut: 

1) Strategi kemitraan memiliki pengaruh yang lebih dominan sebesar 42.30% 

terhadap kinerja bisnis. Lima dimensi pembentuk strategi kemitraan 

dimensi yang paling berpengaruh dominan terhadap kinerja bisnis 

minimarket adalah kemitraan dengan pelanggan. Sedangkan dimensi 

lainnya kemitraan dengan aliansi strategis, pemasok, internal dan lateral 

memberikan pengaruh yang cukup dominan terhadap strategi kemitraan. 

2) Peningkatan kinerja bisnis minimarket juga dapat dilakukan dengan 

meningkatkan pengaruh strategi bersaing karena hanya memiliki pengaruh 

sebesar 24.7%% terhadap kinerja bisnis minimarket. Strategi berbasis nilai 

merupakan dimensi yang memberikan pengaruh paling tinggi dibandingkan 

dengan dimensi lainnya yakni sebesar 0.858 terhadap strategi bersaing. 

Sedangkan strategi berbasis diferensiasi dan strategi berbasis biaya hanya 

memberikan pengaruh yang cukup dominan terhadap kinerja bisnis 

minimarket. 

 
U.  Operasionalisasi Strategi 

 

Operasionalisasi strategi sangat dibutuhkan oleh manajemen minimarket sebagai 

pedoman untuk pengembangan dan peningkatan kinerja bisnis minimarket. 

Berdasarkan pemetaan di atas, maka dapat ditentukan bahwa variabel yang dapat 

dikendalikan dan merupakan variabel kebijakan adalah variabel strategi kemitraan 

dan strategi bersaing. Operasionalisasi strategi disusun berdasarkan atas peta 

strategi dengan memperhatikan daya tanggap pihak manajemen terhadap kinerja 

bisnis minimarket serta perbaikan terhadap beberapa variabel lainnya seperti 

variabel daya tarik industri ritel dan keunikan kapabilitas sumberdaya. 

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, maka untuk menyusun dan 

merumuskan strategi bisnis minimarket dalam rangka meningkatkan kinerja 

bisnisnya, khususnya bisnis minimarket yang ada di Jakarta dan Bandung sesuai 
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dengan empat varibel penelitian ini, diungkapkan empat strategi operasional 

dalam meningkatkan variabel masing-masing adalah sebagai berikut: 

1) Strategi Operasional Dalam Meningkatkan Daya Tanggap Manajemen 

Terhadap Daya Tarik Industri Minimarket 

Strategi operasional dalam meningkatkan daya tanggap manajemen terhadap 

daya tarik industri ritel minimarket dapat digambarkan pada tabel berikut 

ini. 

 
Tabel 4.18 Strategi Operasional dalam Meningkatkan Daya Tanggap Manajemen 

terhadap Daya Tarik Industri Minimarket 
 

Dimensi Langkah Operasional 

Intensitas Bersaing Peningkatan adaptasi jumlah pesaing terhadap intensitas 
bersaing 

Peningkatan adaptasi harga jual pesaing terhadap 
intensitas bersaing 

Peningkatan adaptasi kemudahan masuk pasar terhadap 
intensitas bersaing 

Peningkatan adaptasi produk pengganti terhadap 
intensitas bersaing 

Akses pasar Peningkatan adaptasi kedekatan dengan pelanggang 
terhadap akses pasar 

Peningkatan adaptasi keterkenalan produk terhadap akses 
pasar 

Peningkatan kemudahan dapatkan produk terhadap akses 
pasar 

Peningkatan permintaan penjualan terhadap akses pasar 

Peningkatan kemampuan dalam kemudahan pengelolaan 
dan pengembangan pasar terhadap akses pasar 

Kekuatan pasar Peningkatan keluwesan pasar terhadap kekuatan pasar 

Peningkatan pertumbuhan bisnis ritel terhadap kekuatan 
pasar 

Peningkatan daya tawar menawar pembeli terhadap 
kekuatan pasar 

Peningkatan loyalitas pembeli terhadap kekuatan pasar 

 
Berdasarkan tabel di atas menunjukkan langkah-langkah operasional dalam 

meningkatkan kemampuan manajemen untuk memiliki kepekaan dan kesigapan 

dalam melihat daya tarik industri ritel bagi bisnis minimarket di Jakarta dan 

Bandung. Adapun langkah-langkah tersebut disusun berdasarkan hasil pengujian 
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indikator yang memiliki nilai yang paling tinggi hingga yang paling rendah 

dengan tiap dimensi yang ada dalam daya tarik industri ritel. 

 

2) Strategi Operasional Dalam Meningkatkan Keunikan Kapabilitas 

Sumberdaya 

Strategi operasional dalam meningkatkan keunikan kapabilitas sumberdaya 

bisnis minimarket dapat digambarkan pada tabel berikut ini. 

 
Tabel 4.19 

Strategi Operasional dalam Meningkatkan Keunikan Kapabilitas Sumberdaya 

Dimensi Langkah Operasional 

Asset Organisasi Peningkatan program adaptasi pengembangan organisasi 

Peningkatan program pengembangan dan promosi karir 
karyawan 

Peningkatan program pengembangan budaya perusahaan 

Asset Tidak Berwujud Peningkatan pengembangan program award dan reputasi 
perusahaan 

Peningkatan program layanan pelanggan prima 

Peningkatan program revitalisasi peralatan dan sistem 
informasi teknologi di gerai bisnis minimarket 

Asset Fisik Peningkatan program pemilihan lokasi gerai yang 
strategis 

Peningkatan program revitalisasi tampilan, fasilitas dan 
peralatan agar pengunjung mendapat kesan yang positif 

Peningkatan ketrampilan manajemen bagi karyawan 

 
Berdasarkan tabel di atas menunjukkan langkah-langkah operasional dalam 

meningkatkan kemampuan manajemen dalam kapabilitas sumberdaya bagi 

bisnis minimarket di Jakarta dan Bandung. Adapun langkah-langkah tersebut 

disusun berdasarkan hasil pengujian indikator yang memiliki nilai yang paling 

tinggi hingga yang paling rendah dengan tiap dimensi yang ada dalam variabel 

keunikan kapabilitas sumberdaya. 
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3) Strategi Operasional Dalam Meningkatkan Strategi  Kemitraan 

Strategi operasional dalam meningkatkan strategi kemitraan bisnis minimarket 

dapat digambarkan pada tabel berikut ini. 

Tabel 4.20 Strategi Operasional dalam Meningkatkan Strategi Kemitraan 
 

Dimensi Langkah Operasional 

Kemitraan dengan 
Internal 

Peningkatan program sinergitas internal 

Peningkatan program pengembangan kerjasama 
antarbagian 

Peningkatan program koloborasi antarbagian 

Kemitraan Pemasok 
dengan 

Peningkatan program kerjasama dengan suppliers dan 
distributor barang dagangan 

Peningkatan program kerjasama dengan vendor 
renovasi toko 

Peningkatan program kerjasama dengan perusahaan 
penyedia jasa distribusi 

Peningkatan program kerjasama dengan pemasok 
peralatan sistem IT baik kantor maupun gerai 

Lateral Peningkatan program kerjasama dengan institusi 
pendidikan dan pelatihan baik kejuruan maupun 
akademik. 

Peningkatan program kerjasama dengan pemerintah 
selaku pembina di sektor perdagangan eceran 

Peningkatan program kerjasama dengan komunitas 
lateral baik asosiasi amupun komunitas bisnis yang 
sama. 

Kemitraan Pelanggan 
dengan 

Peningkatan program customer care dan hot line 
service 

Peningkatan program loyalitas pelanggan melalui 
events, sponsorhip dan social responsibility 

Peningkatan program advertorial diberbagai media 
informasi 

Kemitraan Strategis 
Peningkatan program 
keuntungan perusahaan 
Peningkatan program 
kepentingan perusahaan 

Peningkatan program keunggulan perusahaan 

 

 

 
Berdasarkan tabel di atas menunjukkan langkah-langkah operasional dalam 

meningkatkan kemampuan manajemen dalam merumuskan dan menyusun 

strategi kemitraan yang tepat bagi bisnis minimarket di Jakarta dan Bandung.  
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Langkah-langkah tersebut disusun berdasarkan hasil pengujian indikator yang memiliki nilai 

yang paling tinggi hingga yang paling rendah dengan tiap dimensi yang ada dalam strategi 

kemitraan 

4) Strategi Operasional Dalam Meningkatkan Strategi Bersaing 

Strategi operasional dalam meningkatkan strategi bersaing bisnis minimarket 

dapat digambarkan pada tabel berikut ini. 

 
Tabel 4.21 

Strategi Operasional dalam Meningkatkan Strategi Bersaing 
 

Dimensi Langkah Operasional 

Strategi berbasis nilai Peningkatan program pengembangan kualitas 
produk 

Peningkatan program pengembangan value for 
money 

Peningkatan program pengembangan 
pengalaman layanan 

Strategi berbasis diferensiasi Peningkatan program pengembangan atmosfir 
toko 

Peningkatan program pengembangan keragaman 
produk dagangan 

Peningkatan program pengembangan layanan 
pelangan 

Strategi berbasis biaya Peningkatan program pengembangan berbasis 
daya tawar 

Peningkatan program pengembangan efisiensi 

Peningkatan program pengembangan trade off 

 

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan langkah-langkah operasional dalam 

meningkatkan kemampuan manajemen dalam merumuskan dan menyusun 

strategi bersaing yang tepat bagi bisnis minimarket di Jakarta dan Bandung. 

Langkah-langkah tersebut disusun berdasarkan hasil pengujian indikator yang 

memiliki nilai paling tinggi hingga paling rendah dengan tiap dimensi yang ada 

dalam strategi bersaing. 

 

Rencana Tindakan 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis, maka dibuat suatu rencana tindakan 

yang terkait dengan operasional strategi untuk meningkatkan kinerja bisnis 

minimarket. Hubungan antarvariabel yang mempengaruhi variabel kinerja bisnis
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minimarket adalah strategi kemitraan dan strategi bersaing. Mengingat 

besarnya nilai pengaruh dan yang paling dominan dalam mempengaruhi kinerja bisnis 

rittel minimarket adalah strategi kemitraan dan disusul strategi bersaing. Hasil 

pengujian dari hubungan antarvariabel menunjukkan bahwa pengaruh total dari kinerja 

bisnis minimarket yang di pengaruhi oleh strategi kemitraan dan strategi bersaing 

sebesar 66.66%. Sedangkan pengaruh langsung strategi kemitraan terhadap kinerja 

bisnis minimarket sebesar 42.30% dan strategi bersaing hanya memberikan pengaruh 

langsung pada kinerja bisnis minimarket adalah sebesar 24.70%. Berkaitan dengan hal 

tersebut, maka perlu disusun rencana tindakan untuk menjadi pedoman bagi pengelola 

ritel minimarket sebagaimana yang ditunjukkan pada tabel berikut ini. 

Tabel 4.22 Rencana Tindakan 
 

 

Kelompok 
Saran 

 
Saran yang Diajukan 

 

Penanggung 
Jawab 

 

Estimasi 
Waktu 

 
Sumberdaya 

Strategi Kemitraan 

Kemitraan 
Internal 

Peningkatan program 
sinergitas internal 

HRD 
BDM 

3 bulan Manager Ass 
Manager 

 Peningkatan program 
pengembangan 
kerjasama 
antarbagian 

HRD 
Marketing Dept 

3 bulan Manager Ass 
Manager 

 Peningkatan 
program koloborasi 
antarbagian 

HRD 3 bulan Manager Ass 
Manager 

Kemitraan 
Pemasok 

Peningkatan program 
kerjasama dengan 
suppliers dan 
distributor barang 
dagangan 

Corporate 
Store 

Manager 
Supervisor 

6 bulan Principal 
dalam dan 
luar negeri 

 Peningkatan program 
kerjasama dengan 
vendor renovasi took 

Store 
Manager 

Supervisor 

6 bulan Vendor 

 Peningkatan program 
kerjasama dengan 
perusahaan penyedia 
jasa distribusi 

Corporata 
Store 

Manager 

6 bulan Vendor 

 Peningkatan program 
kerjasama dengan 
pemasok peralatan 
sistem IT baik kantor 
maupun gerai 

Corporate 
Store 

Manager EDP 

6 bulan Vendor IT 
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Lateral Peningkatan program 
kerjasama dengan 
institusi pendidikan 
dan pelatihan baik 
kejuruan maupun 
akademik. 

Corporate 6 bulan R & D 

 

Tabel 4.23 Rencana Tindakan (Lanjutan 1) 

 

Kelompok 
Saran 

 

Saran yang Diajukan 
Penanggung 

Jawab 
Estimasi 
Waktu 

 

Sumberdaya 

 Peningkatan program 
kerjasama dengan 
pemerintah selaku 
pembina di sektor 
perdagangan eceran 

Corporate 
Store 

Manager 

6 bulan Instansi 
pemerintah 
selaku 
pembina 

 Peningkatan program 
kerjasama dengan 
komunitas 
lateral baik asosiasi 
maupun komunitas 
bisnis yang sama. 

Corporaye 
Store 

Manager 

6 bulan Assosiasi 
ritel/ 
komunitas 
bisnis 

Kemitraan 
Pelanggan 

Peningkatan program 
customer care dan 
hot line service 

Corporate 
Brand 
Manager 
Store 
Manager 

4 bulan Konsultan/ 
Outsourcing 
handling 
complain 

 Peningkatan program 
loyalitas pelanggan 
melalui events, 
sponsorhip dan social 
responsibility 

Store 
Manager 

Supervisor 

4 bulan Pendukung 
kegiatan/ 
sponsorship 

 Peningkatan program 
advertorial 
diberbagai media 
informasi 

Corporate 
Branch 

Manager Store 
Manager 

3 bulan Media cetak/ 
Media 
broadcast 
baik local 
maupun 
nasional 

Kemitraan 
Strategis 

Peningkatan 
program keunggulan 
perusahaan 

Corporate 6 bulan  

 Peningkatan 
program keuntungan 
perusahaan 

Corporate 6 bulan  

 Peningkatan program 
kepentingan 
perusahaan 

Corporate 6 bulan  
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Tabel 4.24 Rencana Tindakan (Lanjutan 2) 

 

Kelompok 
Saran 

Saran yang Diajukan Penanggung 
Jawab 

Estimasi 
Waktu 

Sumberdaya 

Strategi Bersaing 

Strategi 
Berbasis Nilai 

Peningkatan program 
pengembangan 
kualitas produk 

Corporate 
Store 

Manager 

4 bulan  

 Peningkatan program 
pengembangan value 
for money 

Corporate 
Store 

Manager 

4 bulan  

 Peningkatan program 
pengembangan 
pengalaman layanan 

Corporate 
Marketing 

Manager Store 
Manager 

6 bulan  

Strategi 
diferensiasi 

Peningkatan program 
pengembangan 
atmosfir took 

Corporate 
Store manager 
Supervisor 

6 bulan  

 Peningkatan program 
pengembangan 
keragaman produk 
dagangan 

Corporate 
Store manager 

6 bulan  

 Peningkatan program 
pengembangan 
layanan pelangan 

Corporate 
Store manager 

6 bulan  

Strategi 
berbasis 
biaya 

Peningkatan program 
pengembangan 
berbasis daya tawar 

Store manager 4 bulan  

 Peningkatan program 
pengembangan 
efisiensi 

Corporate 
Store manager 

6 bulan  

 Peningkatan program 
pengembangan 
trade off 

Corporate 4 bulan  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Geliat Industri Ritel di Indonesia     219       

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

  BAB V
SIMPULAN DAN 
SARAN 

 
 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai daya tarik industri ritel dan 

keunikan kapabilitas sumberdaya terhadap strategi bersaing dan strategi 

kemitraan yang berimplikasi terhadap kinerja bisnis minimarket di Jakarta 

dan Bandung, dapat ditarik beberapa simpulan sebagai berikut: 

1. Manajemen bisnis minimarket dalam merumuskan strategi bisnisnya 

telah mencermati bahwa daya tarik industri ritel menarik, memiliki 

keunikan kapabilitas sumberdaya dan menjalankan strategi bersaing 

dengan tepat, strategi kemitraan yang dijalin dengan baik serta dengan 

kinerja bisnis minimarket baik. 

2. Daya tarik industri ritel yang dibentuk dari intensitas bersaing, akses 

pasar dan kekuatan pasar memberikan dampak langsung kepada 

strategi bersaing dengan menempatkan strategi berbasis nilai, strategi 

berbasis biaya dan strategi differensiasi sebagai fokus perumusan 

 

   

 

        221              



strategi bersaing. Akan tetapi keunikan kapabilitas sumberdaya yang di 

dukung oleh asset organisasi, asset tidak berwujud dan asset fisik tidak 

memberikan dampak kuat terhadap strategi bersaing bisnis minimarket. 

3. Daya tarik industri ritel yang dibangun oleh intensitas bersaing, akses 

pasar kekuatan pasar dan keunikan kapabilitas sumberdaya dibentuk dari 

asset organisasi, asset tidak berwujud dan asset fisik memberikan dampak 

langsung epada strategi kemitraan sebagai upaya peningkatan kinerja bisnis 

minimarket. 

4. Daya tarik industri ritel yang dibentuk oleh adanya intensitas bersaing,akses 

pasar dan kekuatan pasar ternyata tidak memiliki dampak langsung kepada 

kinerja bisnis minimarket yang dilihat dari perspektif pelanggan, perspektif 

keuangan, perspektif proses bisnis internal, dan perspektif pertumbuhan 

dan pembelajaran. Akan tetapi keunikan kapabilitas sumberdaya dari 

masingmasing asset organisasi, asset tidak berwujud dan asset fisik ternyata 

memberikan dampak secara langsung kepada kinerja bisnis minimarket 

dari masing-masing perspektif pelanggan, perspektif pertumbuhan dan 

pembelajaran, perspektif keuangan dan perspektif proses bisnis internal 

5. Strategi kemitraan yang dibangun dari kemitraan dengan pelanggan, 

aliansi strategis, kemitraan dengan pemasok, kemitraan dengan internal 

dan lateral ternyata memberikan dampak langsung yang kuat dua kali lebih 

besar dari strategi bersaing terhadap kinerja bisnis minimarket dari masing- 

masing perspektif pelanggan, perspektif pertumbuhan dan pembelajaran, 

perspektif keuangan dan perspektif proses bisnis internal. Sedangkan 

strategi bersaing melalui intensitas bersaing, akses pasar dan kekuatan pasar 

hanya mampu memberikan dampak langsung yang tidak terlalu dominan 

terhadap kinerja bisnis minimarket. 

6. Kinerja bisnis minimarket dimediasi oleh efek strategi bersaing dari 

masingmasing strategi berbasis nilai, strategi berbasis biaya dan strategi 

berbasis differensiasi secara parsial dengan dukungan daya tarik industri 

ritel yang dibentuk dari intensitas bersaing, akses pasar, kekuatan pasar dan 

keunikan kapabilitas sumberdaya yang dibangun dari asset organisasi, asset 

tidak berwujud dan asset fisik. 

7. Kinerja bisnis minimarket dimediasi oleh efek strategi kemitraan dari 

kemitraan dengan pemasok, kemitraan dengan internal, kemitraan dengan 

lateral, kemitraan dengan pelanggan dan kemitraan strategis dengan  
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sempurna yang di dukungan oleh daya tarik industri ritel masing-masing 

intensitas bersaing, akses pasar, kekuatan pasar dan keunikan kapabilitas 

sumberdaya masing-masing asset organisasi, asset tidak berwujud, dan asset 

fisik. 

 
 Saran 

 
Dari hasil dan temuan penelitian disertasi ini maka dapat diberikan saran dalam 

dua bagian: 

 

 Saran Akademik 
 

1. Berkaitan dengan temuan penelitian ini, dapat dijadikan rujukan bagi 

kelompok akademis dalam melakukan pengembangan penelitian, dimana 

hasil temuan ini dapat digunakan sebagai bagian dari fundamen dalam 

menyusun kerangka pemikiran. 

2. Berkaitan dengan strategi kemitraan yang memberi dampak langsung yang 

kuat terhadap kinerja bisnis minimarket, maka perlu upaya peningkatan 

kemitraan secara vertikal dan horizontal. Kemitraan vertikal adalah 

kemitraan dengan pemasok dan kemitraan dengan pelanggan. Sedangkan 

kemitraan horizontal dapat dilakukan dengan kemitraan dengan internal, 

kemitraan dengan lateral, dan kemitraan strategis. Strategi kemitraan 

menjadi suatu dasar yang kuat bagi perumusan strategi bisnis bagi industri 

di sektor minimarket sebagai peningkatan kinerja bisnis minimarket. 

3. Keunikan kapabilitas sumberdaya yang dibangun oleh asset oragnisasi, 

asset tidak berwujud, asset fisik dan daya tarik industri ritel yang dibentuk 

oleh intensitas bersaing, akses pasar, kekuatan pasar menjadi dukungan 

dan perhatian yang kuat dalam merumuskan dan mengimplementasikan 

strategi kemitraan 

4. Akademisi dibidang ilmu manajemen strategik yang tertarik untuk 

melakukan penelitian lanjutan terhadap bisnis minimarket dapat 

menambahkan unit analisisnya menjadi ritel format kombinasi hypermart, 

supermarket, minimarket dan ritel tradisional dengan objek pengamatannya 
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lebih komprehensif perpaduan pihak manajemen, konsumen dan 

pemerintah. 

5. Temuan model strategi optimalisasi kinerja wow bisnis minimarket dapat 

digunakan untuk merumuskan strategi bisnis dengan dengan penguatan 

pada strategi kemitraan dan strategi bersaing sebagai pendorong pencapaian 

peningkatan kinerja bisnis minimarket yang di dukung oleh daya tarik 

industri ritel dan keunikan kapabilitas sumberdaya. Model ini dapat 

digunakan secara luas untuk bisnis minimarket di tingkat nasional bahkan 

internasional selain kota Jakarta dan Bandung sebagai objek penelitian 

dengan waktu dan momen yang tepat. 

6. Selanjutnya bagi peneliti untuk penelitian berikutnya juga dapat melihat 

dari sudut pandang yang berbeda seperti kekhususan di bidang ilmu 

manajemen pemasaran, manajemen operasi, manajemen keuangan dan 

menajemen sumberdaya manusia. 

 

 Saran Praktis 

 
Berdasarkan hasil temuan model penelitian diatas, maka di peroleh keterbaruan 

(novelty) disertasi ini di bidang manajemen strategik yang berkaitan dengan 

usaha meningkatkan kinerja bisnis khususnya bisnis minimarket di Jakarta dan 

Bandung sebagai berikut: 

1. Upaya peningkatan kinerja bisnis minimarket, diperlukan pengembangan 

strategi bisnis minimarket yaitu strategi kemitraan dan strategi bersaing. 

Strategi kemitraan dilakukan melalui kemitraan dengan pelanggan, aliansi 

strategis, kemitraan dengan pemasok, kemitraan internal, dan kemitraan 

lateral. Disamping itu, strategi kemitraan dapat diperluas dengan sinergitas 

bersama ritel tradisional, agar ritel tradisional bisa mengubah pola dan 

cara serta manajemen kepengelolaan persis seperti ritel modern berformat 

minimarket. Sedangkan strategi bersaing dilakukan melalui strategi berbasis 

nilai, strategi biaya, dan strategi differensiasi. 

2. Perumusan, implementasi, monitoring dan evaluasi strategi bisnis 

minimarket diperlukan pengadaptasian terhadap daya tarik industri ritel 

dan keunikan kapabilitas sumberdaya. Daya tarik industri ritel dilakukan 

melalui intensitas bersaing, akses pasar dan kekuatan pasar. Sedangkan 
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untuk keunikan kapabilitas  sumberdaya dilakukan melalui asset 

organisasi, asset tidak berwujud dan asset fisik. 

3. Upaya peningkatan strategi kemitraan didukung juga oleh upaya 

manajemen dalam merespon dan mengadaptasi daya tarik industri ritel 

yang dibentuk oleh intensitas bersaing, akses pasar, kekuatan pasar dan 

keunikan kapabilitas sumberdaya dari asset organisasi, asset tidak berwujud 

dan asset fisik. 

4. Upaya peningkatan strategi bersaing hanya dapat dilakukan oleh daya tarik 

industri ritel yang dibentuk dari adanya intensitas bersaing, akses pasar dan 

kekuatan pasar. 

5. Upaya peningkatan kinerja bisnis minimarket dapat dilakukan dengan 

memperhatikan ketepatan dalam implementasi strategi kemitraan berupa 

kemitraan dengan pelanggan, aliansi strategis, kemitraan pemasok, 

kemitraan internal, lateral dan strategi bersaing dalam bentuk strategi nilai, 

strategi biaya dan strategi differensiasi. 

6. Penelitian tentang kinerja bisnis selama ini belum pernah menggunakan 

dimensi balance scorecard pada bisnis minimarket, karena selama ini untuk 

mengujikinerjabisnismenggunakandimensiprofitabilitas,volumepenjualan 

dan market share. Pendekatan kinerja bisnis minimarket yang menggunakan 

balance scorecard dapat dilakukan melalui perspektif keuangan, perspektif 

pelanggan, perspektif proses bisnis internal, dan perspektif pertumbuhan 

dan pembelajaran. 

7. Selanjutnya keunggulan transien perlu dijadikan sebagai suatu keunggulan 

yang berkelanjutan dengan menjadikan inovasi teknologi untuk kecepatan 

dalam menempatkan posisi bisnis minimarket di depan yang lain. 
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