
BAB V  

PEMBAHASAN  

 

Analisis Matriks EFAS 

Setelah mengatahui variabel-variabel dari EFAS, selanjutnya dilakukan analisis 

terhadap variabel-variabel tersebut.  

1. Peluang yang dapat dimaksimalkan oleh Chicken Crush antara lain: 

a. Semakin bertambahnya jumlah mahasiswa yang kuliah di Yogyakarta  

Yogyakarta merupakan salah satu tujuan favorit calon mahasiswa untuk 

mendapatkan pendidikan tinggi. Di Yogyakarta terdapat berbagai pilihan 

universitas, baik universitas negeri maupun swasta. Daerah ini pun mendapat 

predikat sebagai kota pelajar dikarenakan banyaknya mahasiswa dari luar daerah 

Jogja yang mengenyam pendidikan tinggi di daerah ini.  

 

Gambar 5.1. Jumlah mahasiswa PTN dan PTS (BPS, 2018) 

 

Dapat dilihat pada tabel 5.1 bahwasanya terdapat peningkatan jumlah mahasiswa 

yang menjalankan pendidikan tinggi di Yogyakarta. Pada tahun ajaran 

2013/2014, terdapat sejumlah 218.597 mahasiswa yang menjalankan pendidikan 

tinggi di Yogyakarta dengan rincian 99.780 mahasiswa dari perguruan tinggi 

negeri dan 118.817 dari perguruan tinggi swasta. Sedangkan pada tahun ajaran 
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2014/2015 terdapat total sejumlah 414.330 mahasiswa yang menjalankan 

pendidikan tinggi di Yogyakarta dengan rincian yaitu 181.854 mahasiswa dari 

perguruan tinggi negeri dan 232.476 mahasiswa dari perguruan tinggi swasta. 

Terdapat kenaikan sebesar 47% mahasiswa dari tahun ajaran 2013/2014 jika 

dibandingkan antara tahun ajaran 2014/2015. 

 Bertambahnya jumlah mahasiswa yang mengenyam pendidikan tinggi di 

Yogyakarta tentu menjadi peluang bagi pengusaha kuliner di Yogyakarta. 

Mahasiswa yang cenderung tidak memiliki waktu banyak untuk mempersiapkan 

kebutuhan makanan akan memilih restoran sebagai tempat untuk memenuhi 

kebutuhan makanannya. Tidak terkecuali bagi restoran Chicken Crush, dimana 

menurut manajer dari Restoran Chicken Crush, konsumen dari restoran Chicken 

Crush sebanyak 80% dari konsumennya adalah mahasiswa. Peningkatan jumlah 

mahasiswa di Yogyakarta merupakan peluang yang dapat dimanfaatkan oleh 

Restoran Chicken Crush.  

b. Jumlah franchise yang terus bertambah  

Saat ini, restoran Chicken Crush memiliki 12 cabang yang tersebar di 6 kota di 

pulau Jawa dan Sumatera. Diantaranya di kota Yogyakarta, Bandung, Lampung, 

Madiun, Magetan, dan Malang. Khusus di Yogyakarta, terdapat 7 outlet yang 

berada di kota Jogja dan Sleman.  

 

Tabel 5.1 Daftar Outlet Chicken Crush di Yogyakarta (Manajer Oprasional, 

2018) 

NO Nama Outlet  Alamat Outlet  

1 Chicken Crush 

Demangan Baru 

Jl. Cendrawasih No. 36 Demangan Baru 

2 Chicken Crush Taman 

Siswa 

Jl. Taman Siswa No. 35, Wirogunan, 

Mergangsan  

3 Chicken Crush Condong 

Catur  

Jl. Nusa Indah No. 49 B, Dero, 

Condongcatur, Depok 

4 Chicken Crush 

Umbulmartani 

Jl. Kaliurang, Tj. Manding, 

Umbulmartani, Ngemplak 



5 Chicken Crush 

Nologaten 

Jl. Nologaten No. 49, Dabag, 

Caturtunggal, Depok 

6 Chicken Crush Jalan 

Kaliurang  

Jl. Kaliurang km 14, Ngemplak, Sleman  

7 Chicken Crush 

Transmart 

ground floor 

 

Banyaknya jumlah outlet yang dimiliki oleh Restoran Chicken Crush, maka akan 

meningkatkan brand yang dimiliki oleh restoran ini. Sehingga banyaknya 

jumlah franchise yang dimiliki oleh restoran Chiken Crush merupakan salah satu 

peluang yang dapat dimanfaatkan oleh restoran Chicken Crush.  

c. Bertambahnya variasi menu 

Restoran Chicken Crush adalah restoran fast food yang memiliki menu utama 

yaitu ayam goreng tepung. Beberapa variasi yang telah dilakukan oleh Restoran 

Chicken Crush adalah membuat saus yang dapat ditambahkan pada ayam 

gorengnya. Pilihan saus yang dapat dipilih adalah saus barbeque, black papper, 

dan saus keju. Saat ini restoran Chicken Crush hanya memiliki pilihan minuman 

yaitu teh. Untuk kedepannya, restoran Chicken Crush akan membuat menu baru 

yaitu milkshake yang akan membuat variasi untuk menu minuman. Hal ini akan 

menjadi peluang bagi Restoran Chicken Crush untuk menarik konsumen dengan 

menambah variasi minuman. 

d. Menyadiakan lapangan kerja bagi warga 

Jumlah karyawan disetiap outlet Restoran Chicken Crush berjumlah sebanyak 5-

7 karyawan. Syarat minimal untuk menjadi karyawan di restoran Chicken Crush 

adalah SMA (Sekolah Menengah Atas) atau sederajat. Dengan banyaknya outlet 

yang dibuka di wilayah Yogyakarta maupun di daerah lain, akan membuka 

lapangan kerja bagi siswa-siswa lulusan SMA yang belum memiliki pengalaman 

kerja.  

e. Tingginya minat konsumen akan makanan pedas 

Yogyakarta sebagai bagian dari wilayah Jawa sebenarnya memiliki ciri khas 

makanan yang memiliki cita rasa manis. Makanan Jogja yang memiliki cita rasa 



manis diantaranya adalah Gudeg, aneka bacem, ayam kalasan dan lain-lain. 

Akan tetapi cita rasa pedas juga memiliki tempat tersendiri bagi konsumen di 

wilayah Yogyakarta. Beberapa orang yang bukan penduduk asli Jogja cenderung 

lebih menyukai makanan yang memiliki cita rasa pedas. Diantaranya adalah 

orang-orang dari wilayah Sumatera, Kalimantan, dan lain-lain. Restoran Chicken 

Crush sebagai restoran yang memiliki ciri khas makanan pedas tentu menjadi 

salah satu pilihan bagi orang-orang yang menyukai makanan dengan cita rasa 

pedas. Sehingga hal ini merupakan salah satu peluang yang dapat dimanfaatkan 

bagi restoran Chicken Crush untuk mengembangkan usahanya. 

2. Ancaman yang harus diwaspadai oleh Chicken Crush antara lain: 

a. Banyaknya jenis usaha yang sejenis 

Peluang yang terbuka lebar akan restoran dengan makanan dengan cita rasa 

pedas membuat munculnya restoran-restoran baru yang menawarkan makanan 

dengan cita rasa pedas di Yogyakarta. Masing-masing restoran menawarkan 

makanan cita rasa pedas dengan keunikan masing-masing. Dengan keunikan 

tersebut, restoran-restoran berusaha menciptakan kreasi baru yang dapat 

dinikmati oleh konsumen. Sehingga membuat persaingan restoran dengan cita 

rasa pedas di wilayah Yogyakarta semakin ketat. Sehingga hal ini menjadi salah 

satu ancaman yang harus diperhatikan oleh restoran Chicken Crush.  

b. Persaingan harga 

 Kotler dan Amstrong (2008) menjelaskan bahwa harga merupakan jumlah uang 

yang harus dibayar konsumen untuk mendapatkan produk. Harga menjadi faktor 

penting dalam menjalankan bisnis makanan. Kesesuaian harga dengan produk 

yang didapatkan menjadi faktor penting untuk mendapatkan konsumen yang 

banyak. Konsumen akan memilih produk dengan kualitas yang baik dan dengan 

harga yang terjangkau. Efisiensi dalam produksi diperlukan dalam menjalankan 

bisnis agar harga jual dapat ditekan dengan kualitas produk yang terjaga. 

Kegiatan melakukan kombinasi yang baik, restoran-restoran akan berusaha 

menekan harga jual sehingga didapatkan harga jual yang paling murah sehingga 

membuat konsumen akan tertarik. Harga jual produk dari Chicken Crush adalah 

dimulai dari harga Rp 11.000. harga yang ditetapkan akan bergantung kepada 



tambahan saus yang diinginkan dan level kepedasan yang diinginkan. 

Persaingan harga menjadi faktor ancaman bagi restoran Chicken Crush karena 

harga murah yang ditawarkan oleh restoran pesaing akan menjadi ancaman bagi 

restoran Chicken Crush. 

c. Kinerja pekerja yang belum maksimal 

Pelayanan menjadi faktor penting dalam menawarkan produk maupun jasa. 

Interaksi yang terjadi antara karyawan dengan konsumen akan menjadi titik 

kritis penilian konsumen terhadap pelayanan yang diberikan. Berdasarkan 

keterangan dari owner Reatoran Chicken Crush, pelayanan yang diberikan oleh 

karyawan terhadap konsumen di Restoran Chicken Crush belum maksimal. Hal 

ini terjadi dikarenakan karyawan dari restoran Chicken Crush merupakan lulusan 

SMA atau sederajat yang rata-rata belum memiliki pengalaman manjadi 

karyawan sebelumnya. Sebelum menjadi karyawan di restoran Chicken Crush, 

calon karyawan sebenarnya diberikan pelatihan yang di adalakan oleh divisi 

Human Resource restoran Chicken Crush. Terdapat SOP (Standart Operating 

Procedure) yang dibuat oleh divisi Human Resource restoran Chicken Crush 

akan tetapi pada kenyataannya pelayanan yang diberikan oleh karyawan dinilai 

belum maksimal.  

Anallisis Matriks IFAS  

1. Kekuatan Chicken Crush yang dimiliki antara lain: 

a. Desain rumah makan yang unik  

Salah satu kekuatan yang dimiliki dari restoran Chicken Crush adalah desain rumah 

makan yang unik. Desain restoran yang dimiliki oleh Chicken Crush adalah 

berbentuk kontainer yang diubah fungsinya menjadi rumah makan. Hal ini di akui 

oleh suprvisor dari restoran Chicken Crush menjadi salah satu daya tarik bagi 

restorannya. Kontainer tersebut berwarna merah yang melambangkan cita rasa 

pedas yang merupakan produk andalan dari restoran ini. Alasan lain dari 

penggunaan kontainer adalah untuk menghemat biaya pembangunan restoran 

Chicken Crush sendiri. Penggunaan kontainer juga menjadi icon tersendiri bagi 

restoran Chicken Crush dan menjadi pembeda dengan restoran-restotan lainnya. 



Sehingga desain rumah makan Chicken Crush adalah termasuk kekuatan yang 

dimiliki oleh restoran ini. 

b. Lokasi yang srategis 

Kekuatan lainnya yang dimiliki oleh restoran Chicken Crush adalah lokasi restoran 

yang strategis. Lokasi restoran Chicken Crush outlet Jalan Kaliurang berada di Jl. 

Kaliurang km 14,5 Ngemplak, Sleman. Jalan Kaliurang merupakan salah satu jalan 

utama dan banyak dilewati oleh masyrakat di Kabupaten Sleman. Keunggulan lain 

dari lokasi restoran Chicken Crush adalah hanya bejaran 100 meter dari kampus 

terpadu Universitas Islam Indonesia. Sehingga dapat dengan mudah dijangkau oleh 

mahasiswa dan mahasiswi dari Universitas Islam Indonesia. Tak heran jika 

konsumen dari restoran Chicken Crush 80% adalah mahasiswa. Pemilihan lokasi 

usaha yang strategis tentu sangat penting bagi pengusaha kuliner untuk menjangkau 

target pasar yang diinginkan. Dapat dikatakan pemilihan lokasi usaha oleh restoran 

Chicken Crush sudah tepat dan terbukti dengan jumlah konsumen yang mayoritas 

adalah mahasiswa yang merupakan target pasar dari restoran Chicken Crush.  

c. Harga yang Terjangkau  

Harga produk yang ditawarkan oleh restoran Chicken Crush tergolong bersahabat. 

Terutama bagi mahasiswa yang menjadi target pasar dari restoran ini. Harga produk 

di mulai dari Rp 11.000 konsumen sudah mendapatkan paket yang berisi nasi, ayam 

bagian sayap dan teh manis. Dimana konsumen dapat menambah minum secara 

gratis atau biasa disebut refill. Harga tersebut dapat bertambah jika pengunjung 

menginginkan penambahan saus pada ayam tersebut. Pilihan saus yang dapat 

dipilih oleh konsumen adalah saus barbeue, black pepper, dan saus keju. 

Penambahan harga juga terjadi bila konsumen menginginkan untuk menambahkan 

cabai ke dalam ayamnya. Harga yang ditawarkan akan sesuai dengan produk yang 

diinginkan sehingga konsumen dapat membayar sesuai dengan pilihan hidangan 

yang diinginkan. Dengan harga yang terjangkau tersebut, Restoran Chicken Crush 

tetap akan menjaga kualitas produk mereka. Sesuai dengan visi dan misi Restoran 

Chicken Crush yaitu ”Chicken Crush akan berusaha menyajikan ayam goreng 

(fried chicken) yang terbaik dengan harga yang terjangkau.” Sehingga dapat 



dikatakan bahwa harga yang terjangkau merupakan salah satu kekuatan yang 

dimiliki oleh Restoran Chicken Crush.  

d. Penyaian yang unik 

Penyajian yang dilakukan oleh restoran Chicken Crush tergolong unik. Hal ini 

diakui oleh supervisor dari Restoran Chicken Crush adalah sebagai upaya untuk 

menarik konsumen dari kalangan mahasiswa yang menyukai kreatifitas. Penyajian 

bukan menggunakan piring atau kotak nasi, restoran menggunakan wadah 

berbentuk menyerupai gayung berbentuk kotak persegi panjang yang terbuat dari 

besi. Hal ini menurut supervisor dari restoran Chicken Crush merupakan usaha 

untuk menarik konsumen dari kalangan anak muda sehingga dibuat bentuk yang 

berbeda dari biasanya sehingga menjadi icon tersendiri dalam hal penyajian 

makanan yang bebeda dari restoran-restoran lainnya. Hal ini terbukti ampuh 

menarik konsumen anak muda untuk datang ke Restoran Chicken Crush. Terbukti 

dari mayoritas pengunjung Restoran Chicken Crush yang merupakan mahasiswa 

yang tertarik dengan keunikan yang ditawarkan oleh Restoran Chicken Crush. 

Dapat dikatakan bahwa penyajian yang unik adalah salah satu kekuatan dari 

restoran Chicken Crush. 

e. Lahan parkir yang luas  

Salah satu faktor kepuasan pelanggan terhadap tempat makan adalah tersedianya 

lahan parkir yang memadai. Selain memadai, tempat parkir juga harus menjamin 

keamanan kendaraan konsumen yang dititipkan. Konsumen akan dapat menikmati 

makanan dengan tenang. Lahan parkir yang dimiliki oleh Restoran Chicken Crush 

cukup memadai untuk dapat diletakkan kendaraan konsumen yang datang 

berkunjung ke Restoran Chicken Crush. Selain lahan parkir yang memadai, 

kendaraan konsumen juga akan dijaga oleh seorang juru parkir yang siap menjaga 

dan mengatur kendaraan konsumen sehingga konsumen dapat dengan tenang 

menyantap makanan dan tempat parkir juga akan terlihat lebih rapi.  

f. Pelayanan yang baik  

Pelayanan juga menjadi faktor penting dalan menjalankan usaha dibidang kuliner. 

Dengan pelayanan yang baik, konsumen akan menjadi tertarik untuk datang 

berkunjung kembali ke restoran tersebut. Pelayanan yang diberikan di restoran 



Chicken Crush sudah cukup baik. Karyawan yang melayani konsumen 

menggunakan seragam khusus sehingga terlihat lebih rapi. Seragam tersebut juga 

menjadi identitas tersendiri bagi karyawan restoran Chicken Crush. Tentu hal ini 

juga akan meningkatkan pelayanan bagi konsumen sehingga menjadi kekuatan bagi 

restoran Chicken Crush.  

g. Waktu peyajian cepat 

Waktu penyajian juga menjadi faktor penting yang harus diperhatikan bagi 

pengusaha kuliner. Waktu tunggu yang lama harus dihindari agar kepuasan 

konsumen terhadap pelayanan akan tetap terjaga. Waktu penyajian pada restoran 

Chicken Crush cukup cepat. Jumlah pekerja setiap outlet yaitu 5 sampai 7 orang 

maka akan membuat penyajian akan cepat. Konsumen Restoran Chicken Crush 

tidak perlu menunggu lama untuk mendapatkan makanan yang dipesan. Hal ini 

merupakan termasuk kekuatan yang dimiliki oleh Restoran Chicken Crush.  

h. Penataan meja yang baik 

Penataan meja yang baik akan mebuat layout restoran lebih rapi. Penataan meja 

yang baik juga akan memaksimalkan jumlah kursi dan meja yang dapat diletakkan 

pada restoran sehingga dapat menampung konsumen lebih banyak. Pada restoran 

Chicken Crush, penataan meja cukup baik sehingga dapat menampung konsumen 

yang banyak bagi mereka yang menyantap makanan di restoran. Terdapat juga 

westafel yang diperuntukkan bagi konsumen untuk mencuci tangan sebelum dan 

sesudah menyantap makanan.  

 

2. Kelemahan yang harus ditingkatkan oleh Chicken Crush adalah promosi yang 

dilakukan kurang menarik.  

Promosi menjadi faktor penting dalam menjalankan usaha. Promosi harus dapat 

dilakukan dengan efektif dan efisien. Jenis promosi harus dapat disesuaikan dengan 

target pasar yang dituju. Kelemahan yang terdapat pada Restoran Chicken Crush 

adalah promosi yang kurang maksimal. Jika dibandingkan dengan restoran kompetitor, 

promosi yang dilakukan oleh Restoran Chicken Crush masih kurang sehingga menjadi 

kelemahan bagi Restoran Chicken Crush.  



Analisa Matrik Profil Pesaing 

Dari hasil perhitungan matrik profil kompetitif ini didapatkan nilai total dari Chicken Crush 

adalah 2,79 dan nilai total dari Ayam Eskom adalah 2,21. Hasil tersebut menunjukkan 

bahwa Chicken Crush lebih kuat dari pada Ayam Eskom dalam segi persaingan. Bila 

dilihat lebih rinci, dalam promosi yang dilakukan, Chicken Crush memiliki skor yang lebih 

kecil dari Ayam Eskom. Restoran Chicken Crush dalam segi harga memiliki skor 0,16 

sedangkan Ayam. Eskom memiliki skor 0,24. Hal ini menunjukkan bahwa Chicken Crush 

harus meningkatkan persaingan dalam promosi. Peningkatan kinerja perlu juga 

dilaksanakan karena merupakan salah satu kelemahan berdasarkan keterangan dari 

manajer oprasional restoran Chicken Crush.  

Analisa Data Hasil Kuisioner  

Pada penelitian ini menggunakan kuisioner sebanyak 45 buah. Berdasarkan hasil validasi 

dan reliabilitas yang diuji dengan menggunakan SPSS versi 22 menunjukkan hasil bahwa 

semua data dinyatakan valid dan reliabel. Hal ini ditunjukkan dengan hasil uji SPSS versi 

22 lebih besari dari r tabel yaitu 0,294 untuk uji validitasnya, sedangkan untuk uji 

reliabilitas nilai Cronbach Alpha nya juga lebih besari dari 0,6 yaitu 0,756 untuk Chicken 

Crush dan 0,804 untuk Ayam Eskom.  

Dari hasil rekapitulasi jawaban responden akan digunakan untuk menentukan 

kuatan dan kelemahan dari Chicken Crush. Penentuan kekuatan dan kelemahan diperoleh 

dari hasil rata-rata setiap variabelnya. Jika rata-rata variabel dari Chicken Crush lebih besar 

dari Ayam Eskom maka akan dijadikan sebagai kekuatan begitu pula sebaliknya, jika rata-

rata variabel dari Chicken Crush lebih kecil dari Ayam Eskom maka akan dijadikan 

kelemahan. Adapun hasil dari variabelnya adalah sebagai berikut: 

1. Variabel yang telah baik dari peringkat yang paling tinggi 

a. X2 = 3,35 (Lokasi yang strategis) 

b. X8 = 3,33 (Penataan meja yang baik) 

c. X1 = 3,28 (Desain rumah makan yang unik) 

d. X8 = 3,28 (Waktu penyajian yang cepat) 

e. X3 = 3,26 (Harga yang terjangkau) 

f. X4 = 3,22 (Penyajian yang unik) 

g. X5 = 3,13 (Lahan parkir yang luas) 



h. X6 = 3,13 (Pelayanan pesanan yang baik) 

 

2. Variabel yang masih perlu diperbaiki dan yang paling mendesak untuk diperbaiki. 

                       X9 = 2,58 (Promosi yang dilakukan menarik) 

Variabel yang paling mendesak untuk diperbaiki adalah promosi yang 

dilakukan. Skor yang didapat oleh variabel ini adalah sebesar 2,58 yaitu skor 

terendah yang didapatkan jika dibandingkan oleh semua variabel. Pada variabel yang 

sama, Ayam Eskom mendapatkan skor 2,84 hal ini menunjukkan bahwa Chicken 

Crush lemah dalam hal promosi jika dibandingkan oleh restoran pesaing. Jika dilihat 

dalam kenyataannya, promosi yang dilakukan oleh Ayam Eskom lebih gencar dari 

pada yang dilakukan oleh Chicken Crush. Contoh Promosi yang dilakukan oleh 

Ayam Eskom adalah dengan beberapa kali melakukan pemotongan harga untuk 

produk mereka sehingga pengunjung merasa senang karena mendapatkan potongan 

harga tersebut.  

Selain melakukan potongan harga pada periode tertentu, Ayam Eskom juga 

melakukan promo dengan mengratiskan makanan mereka bagi seorang pemeluk 

agama Islam yang sedang melakukan puasa sunnah senin dan kamis. Semakin 

gencarnya promo yang dilakukan, maka akan mendekatkan konsumen dengan 

restoran tersebut sehingga akan lebih dikenali lagi oleh konsumennya. Diharapkan 

Chicken Crush dapat meningkatkan promosi agar lebih bisa mendekatkan diri kepada 

konsumennya. 

 

 

 

 

 



Analisis SWOT  

 

 

Gambar 5.2. Posisi diagram SWOT restoran Chicken Crush (Hasil Olah Data, 2018) 

Berdasarkan perhitungan yang telah dilaukan, hasil selisih skor antara kekuatan matrik 

IFAS, dimana total skor dari kekuatan adalah 2,63 dan total skor dari kelamahan adalah 

0,45, maka didapatkan selisih sebesar 2,18 (sebagai sumbu x). Dilihat dari hasil selisih skor 

antara peluang dan ancaman matrik EFAS, dimana total dari peluang yaitu 1,2 dan skor 

ancaman yaitu 0,95, maka didapatkan hasil selisihnya sebesar 0,25 (sebagai sumbu y). 

didalam analsis SWOT perusahaan berada pada kuadran I yang memiliki arti bahwa 

perusahaan pada situasi yang sangat menguntungkan. 

 Perusahaan tersebut memiliki peluang dan kekuatan sehingga dapat menafataatkan 

peluang yang ada. Strategi yang harus diterapkan dalam kondisi ini adalah mendukung 

kebijakan petumbuhan yang agresif. 

 

Analisis General Electric (GE) 

Berdasarkan analisis Matriks GE, Restoran Chicken Crush berada pada sel lima. Kekuatan 

bisnis pada Restoran Chicken Crush memliki skor 3,09 sedangkan daya tarik industri 

mendapatkan skor sebesar 1,85. Sel lima yang ditempati oleh Restoran Chicken Crush 



memiliki arti bahwa daya tarik industri sedang dan dan kekuatan bisnis sedang. Strategi yang 

tepat digunakan berdasarkan sel yang ditempati adalah identifikasi pertumbuhan segmen, 

seleksi investasi, dan spesialisasi. Setelah melakukan strategi umum, selanjutnya adalah 

melakukan strategi oprasional. Adapun strategi oprasional berdasarkan kekuatan, 

kelemahan, peluang, dan ancaman pada Restoran Chicken Crush adalah sebagai berikut:   

            Gambar 5.3. Strategi Oprasional Restoran Chicken Crush 

 

1. Kekuatan dan peluang 

 Strength  

1. Desain rumah makan 

yang unik  

2. Lokasi strategi  

3. Harga yang terjangkau 

4. Penyajian yang unik  

5. Lahan parkir memadai 

6. Pelayanan pesanan yang 

baik 

7. Waktu penyajian yang 

cepat 

8. Penataan meja yang baik  

Weakness  

1. Promosi yang   

dilakukan kurang 

menarik  

2. Kinerja karyawan 

belum maksimal 

Opportunities  

1. Bertambahnya jumlah 

mahasiswa  

2. Jumlah franchise yang 

terus bertambah   

3. Bertambahnya variasi 

menu 

4. Menyediakan lapangan 

kerja bagi warga 

5. Tingginya minat 

konsumen akan 

makanan pedas 

1. Menambahkan menu baru 

dengan cita rasa berbeda 

dan memiliki penyajian 

yang unik (S4,O3) 

2. Meningkatkan jumlah 

outlet dengan 

mempertahankan 

kekuatan restoran (S 1-

8,O2) 

 

1. Meningkatkan 

promosi terutama 

pada produk dengan 

cita rasa pedas 

(W1,O5) 

2. Membuat diskon 

harga khusus untuk 

produk dengan cita 

rasa baru (W1,O3) 

Threats 

1. Banyaknya jenis usaha 

yang sejenis 

2. Persaingan harga 

 

1. Tetap menjaga harga jual 

produk agar tidak naik 

(S3,T2) 

2. Mejaga keunikan restoran 

S1,T1)  

Merancang promosi 

dengan 

mengedepankan 

harga yang 

terjangkau (W1,T2) 



Stretagi yang dapat dilakukan adalah menambahkan menu baru yang memiliki cita 

rasa berbeda dan penyajian yang unik. Hal ini dilakukan berdasarkan peluang yaitu 

bertambahnya variasi menu dan tingginya minat konsumen akan makanan pedas. 

Restoran Chicken Crush dapat menambah menu baru dengan berdasarkan kriteria 

peluang tersebut dan dengan tetap mempertahankan keunikan peyajian yang unik yang 

menjadi kekuatan dari Restoran Chicken Crush. Strategi selanjutnya adalah 

meningkatkan jumlah outlet dengan mempertahankan kekuatan restoran. Hal ini 

dilakukan berdasarkan peluang jumlah franchise yang terus bertambah serta semua 

variabel kekuatan restoran Chicken Crush. Penambahan jumlah outlet juga sejalan 

dengan strategi umum matriks GE yaitu nvestasi. 

2. Kekuatan dan ncaman 

Strategi yang dapat dilakukan adalah tetap menjaga harga jual produk agar tidak naik. 

Strategi ini didasari oleh ancaman yang mempengaruhi restoran Chicken Crush yaitu 

persaingan harga, dikarenakan harga produk yang dimiliki oleh Restoran Chicken 

Crush sudah terjangkau, sehingga restoran Chicken Crush cukup menjaga harga jual 

produk agar tidak mengalami kenaikan. Stretagi selanjutnya adalah menjaga keunikan 

restoran. Desain rumah makan yang unik menjadi kekuatan dari restoran Chicken 

Crush. Juga sebagai pembeda dari usaha sejenis yang menjadi ancaman dari Restoran 

Chicken Crush.  

3. Kelemahan dan peluang 

Strategi yang dapat dilakukan oleh restoran Chiken Crush adalah meningkatkan 

promosi terutama pada produk dengan cita rasa pedas. Hal ini sejalan dengan 

kelemahan restoran Chicken Crush yaitu promosi yang dilakukan kurang menarik dan 

peluang tingginya minat konsumen akan makanan pedas. Strategi selanjutnya adalah 

membuat diskon harga khusus untuk produk dengan cita rasa baru. Hal ini sejalan 

dengan kelemahan restoran Chicken Crush yaitu promosi yang dilakukan kurang 

menarik dan variasi menu yang bertambah. Diharapkan dengan potongan harga pada 

produk baru, maka akan meningkatkan minat konsumen mencoba menu baru dari 

restoran Chicken Crush.  

4. Kelemahan dan ancaman   



Strategi yang dapat dilakukan oleh restoran Chicken Crush adalah merancang promosi 

dengan mengedepankan harga yang terjangkau. Hal ini sejalan dengan kelemahan 

restoran Chicken Crush yaitu promodi yang dianggap kurang dan persaingan harga.  

Analisis Segmenting, Targeting, dan Positioning  

Setelah Melakukan analisis SWOT dan Matriks GE, langkah selanjutnya adalah melakukan 

analisis STP atau Segmenting, Targeting, dan Positioning berdasarkan hasil SWOT dan 

Matriks GE.  

1. Segmenting 

a. Demografi 

Gambar 5.4. Grafik Kelompok Usia Konsumen dan Grafik Kelompok Pekerjaan Konsumen (Hasil 

Olah Data ,2018) 

      Gambar 5.5. Grafik Jenis Kelamin Konsumen (Hasil Olah Data ,2018) 

Berdasarkan segmentasi demografi pada kelompok usia, konsumen Restoran 

Chicken Crush mayotiras adalah dari usia 16 hingga 30 tahun. Pada kelompok 

pekerjaan, pelajar mendominasi dengan 35 konsumen. Pada kelompok jenis kelamin, 

perempuan menjadi mayoritas dengan 26 konsumen.        
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b. Prilaku Konsumen 

 

    Gambar 5.6. Jenis Produk Restoran Chicken Crush (Hasil Olah Data ,2018) 

 

c. Daya Tarik  

 

Gambar 5.7. Daya Tarik Restoran Chicken Crush (Hasil Olah Data ,2018) 

 

Berdasarkan demografi konsumen perilaku konsumen, mayoritas konsumen 

membeli produk yaitu ayam bagian paha atas dengan 21 responsden dari 45 

responden. Berdasarkan daya tarik konsumen, faktor X2 yaitu lokasi yang 

strategis menjadi kekuatan yang paling kuat dan menjadi daya tarik utama bagi 

Restoran Chicken Crush.  
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2. Targeting 

 

Tabel 5.8. Targeting Restoran Chicken Crush (Hasil Olah Data, 2018) 

 

Demografi Prilaku Daya Tarik  

1. Usia 

Terbanyak adalah 

responden dengan 

rentang usia antara 

16-30 tahun 

sebanyak 40 

respoden    

1. Jumlah Pembelian 

Terbanyak adalah 

responden telah 

datang ke Restoran 

lebih dari satu kali 

sebanyak 45 

responden 

X1 = Design rumah 

makan yang unik 

X2 = Lokasi yang 

strategis  

X3 = Harga yang 

terjangkau 

X4 = Penyajian 

yang unik 

X5 = Lahan parkir 

yang luas 

X6 = Pelayanan 

pesanan yang baik 

X7 = waktu 

penyajian cepat 

X8 = penataan meja 

yang baik 

 

2. Pekerjaan  

Terbanyak adalah 

konsumen yang 

memiliki pekerjaan 

pelajar sebanyak 35 

responden 

 2. Produk yang dibeli 

Terbanyak adalah 

produk ayam bagian 

paha atas sebanyak 

21 responden 

 

3. Jenis Kelamin 

Terbanyak adalah 

perempuan 

sebanyak 26 

responden 

     3. Pertimbangan     

memilih restoran 

     Terbanyak adalah 

lokasi yang strategis 

dengan rata-rata 

skor 3,44 

 

 

Terdapat tiga pembagian dalam analisis segmentasi yaitu Demografi, Prilaku, dan 

Daya tarik. Berdasarkan hasil segmentasi Demografi, terdapat tiga klasifikasi 

pembagian yaitu dari segi usia, pekerjaan dan jenis kelamin. Bila ditinjau dari segi usia, 

mayoritas pengunjung Restoran Chicken Crush berada pada rentang umur 16-30 tahun 



yang memiliki persentase yaitu sebesar 89%. Dari segi pekerjaan, mayoritas konsumen 

dari Restoran Chicken Crush adalah pelajar dengan persentase sebesar 78%. Serta untuk 

jenis kelamin konsumen dari Restoran Chicken Crush adalah wanita dengan persentase 

sebanyak 58%. Berdasarkan analsis dari klasifikasi Demografi, target konsumen pada 

Restoran Chicken Crush dapat dikelompokkan yaitu rentang usia 16-20 tahun dengan 

pekerjaan mahasiswa dan mayoritas adalah wanita.  

Pada segmentasi prilaku, terdapat tiga klasifikasi yaitu jumlah pembelian, produk 

yang dibeli dan pertimbangan memilih restoran. Melihat jumlah pembelian konsumen, 

seluruh responden tercata mengunjungi Restoran Chicken Crush lebih dari satu kali. 

Produk yang paling banyak di pilih konsumen adalah ayam bagian paha atas yaitu 

sebanyak 47% dari keseluruhan pembelian produk. Alasan yang paling kuat untuk 

konsumen datang ke Restoran Chicken Crush adalah karena lokasi yang strategis. Pada 

klasifikasi daya tarik, terdapat delapan variabel yang menjadi kekuatan dari Restoran 

Chicken Crush bila dibandingkan dengan pesaing.  

 

3. Positioning  

Berdasarkan analsis SWOT, Restoran Chicken Crush berada pada kuadran I. 

Kuadran I pada Matriks SWOT memiliki arti bahwa perusahaan tersebut berada pada 

situasi yang menguntungkan. Perusahaan memiliki kekuatan dan peluang sehingga 

dapat memanfaatkan peluang yang dimiliki utnuk meningkatkan laba perusahaan. 

Berdasarkan matriks GE, Restoran Chickem Crush berada pada sel 5. Pada sel 5 

menjelskan bahwa strategi yang dapat dilakukan adalah identifikasi segmen, investasi, 

dan spesialisasi.   

 

Hasil Peramalan  

Terdapat tiga metode peramalan yang di uji pada penelitian ini. Metode tersebut adalah 

Metode Moving Average, Metode Exponential Smoothing, dan Metode Regresi Linier. 

Berdasarkan perhitungan MAD, RMSE, MAPE dan MPE , Metode Regresi Linier 

mendapatkan nilai terkeci yaitu MAD sebesar 58,8 ,  nilai RMSE sebesar 67, persentase 

MAPE sebesar 0,4%, dan persentasi MPE sebesar -0,18%. Metode Regresi Linier akan 



digunakan pada penelitian ini untuk dapat meramalkan permintaan pada periode kedepan 

dan akan mendukung strategi pemasaran yang akan dirancang.  

 

Gambar 5.9. Grafik Peramalan Permitaan  

Berdasarkan peramalan permintaan yang telah dilakukan, dapat dilihat pada 

gambar menunjukkan bahwa permintaan produk pada Restoran Chicken Crush selalu 

mengalami kenaikan. Kenaikan yang terjadi adalah 36 produk setiap bulannya atau 0,25%. 

Hal ini menunjukkah bahwa sebagai restoran yang baru menginjak 1,5 tahun, Restoran 

Chicken Crush telah mendapatkan pertumbuhn pasar yang baik jika dilihat permintaan 

yang selalu meningkat, akan tetapi peningkatan yang terjadi masih tegolong sangat kecil 

yaitu 0,25% sehingga diperlukan terobosan baru agar peningkatan permintaan bisa lebih 

tinggi dari sekarang. Data ini akan mendukung strategi yang disusun berdasarkan STP 

untuk pengembangan usaha Restoran Chicken Crush.  

Berdasarkan hasil analisis segmenting, targeting, dan positioning Restoran Chicken 

Crush perlu melakukan beberapa strategi untuk meningkatkan penjualan produknya. 

Analisis peramalan permintaan juga menunjukkan bahwa permintaan produk Restoran 

Chicken Crush tidak meningkatkan secara maksimal. Berdasarkan analisis menggunakan 

pendekatan SWOT dan GE, beberapa strategi yang dapa dilakukan adalah yang pertama 

berupa menjaga pasar yang telah ada dengan menjaga kualitas dan layanan. Hal ini 

merupakan hasil dari matriks SWOT yang menyatakan bahwa Restoran Chicken Crush 

sudah berada pada situasi yang menguntungkan. Saran selanjutnya adalah menargetkan 
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segmen keluarga sebagai segmentasi baru penjualan produk. Hal ini sesuai dengan hasil 

analisis GE yang menyatakan bahwa strategi umum yang dapat dilakukan salah satunya 

adalah perkembangan segmen. Saran selanjutnya adalah menambahkan variasi menu. Hal 

ini sesuai dengan peluang dari analisis SWOT yang menyatakan bahwa salah satu peluang 

dari Restoran Chicken Crush adalah menambahkan variasi menu.  

Strategi selanjutnya adalah penambahan investasi berupa penambahan cabang atau 

outlet. Strategi ini sesuai dengan strategi umum dari matriks GE yaitu investasi yang 

selektif. Strategi selanjutnya yang dapat dilakukan oleh Restoran Chicken Crush adalah 

memberikan diskon terhadap produk baru dengan cita rasa berbeda dari sebelumnya. Hal 

ini sesuai dengan hasil analsis SWOT yang menyatakan bahwa kekurangan dari Restoran 

Chicken Crush adalah promosi yang kurang sehingga perlu dilakukan peningkatan dari 

segi promosi salah satunya adalah memberikan diskon terhadap produk-produk baru.  
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