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ABSTRAK 
 
 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi dan prioritas strategi 
Jawa Timur Park, serta merumuskan strategi dan memprioritaskan strategi bagi 
Jawa Timur Park. Obyek penelitian ini adalah obyek wisata Jawa Timur Park di 
Kota Batu, dengan alat analisis yang digunakan adalah Analisis EFE, Analisis 
IFE, Matriks SWOT, Analisis Sun Tzu’s Art of Business Management, dan Matriks 
HOQ. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi yang diterapkan oleh 
Jawa Timur Park adalah strategi tarif, pemilihan wahana, komitmen, reward 
pegawai, dan sarana prasarana penunjang, sedangkan yang menjadi prioritas 
adalah strategi pemilihan wahana. Alternatif strategi yang dapat diterapkan oleh 
Jawa Timur Park adalah menciptakan produk baru yang lebih inovatif, perbaikan 
infrastruktur penunjang, menjaga reputasi serta perbaikan fasilitas, Tingkatkan 
promosi, peningkatan kualitas produksi, memperbaiki SDM, peningkatan 
kesejahteraan karyawan, perbaikan infrastruktur penunjang, menciptakan inovasi 
baru, perketat rekruitmen untuk mendapatkan tenaga kerja terampil, dan perbaikan 
struktur tugas dan wewenang. Strategi yang menjadi prioritas bagi Jawa Timur 
Park adalah perbaikan struktur tugas dan wewenang , dimana dalam matriks HOQ 
menunjukkan bahwa strategi ini yang paling dominan berhubungan dengan 
jabaran ketiga belas strategi bisnis manajemen Sun Tzu. 

 
 

Kata Kunci  : Strategi, Analisis SWOT, Quality Function Deployment , Sun Tzu’s 
Art of Business Management Strategies 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pariwisata merupakan fenomena jaman sekarang yang didasarkan atas 

kebutuhan akan kesehatan dan pergantian hawa penilaian yang sadar dan 

menumbuhkan (cinta) terhadap keindahan alam dan khususnya disebabkan oleh 

bertambahnya pergaulan berbagai bangsa dan kelas masyarakat manusia sebagai 

hasil daripada perkembangan perniagaan, industri, perdagangan serta 

penyempurnaan daripada alat-alat pengangkutan. 

Jawa Timur dan Kota Batu khususnya, telah memproklamirkan diri 

sebagai Daerah Tujuan Wisata, tetapi tidak dapat disangkal apabila obyek 

wisatanya tidak mengalami perkembangan yang berarti. Oleh karena itu, 

kunjungan wisatawan lebih banyak tersedot ke Bali atau Yogyakarta, sementara 

Jawa Timur cukup puas sebagai daerah Transit Wisata saja. Padahal potensi alam, 

potensi flora, potensi fauna, potensi sejarah, maupun potensi budaya yang dimiliki 

Jawa Timur tidak kalah dibandingkan daerah-daerah lain.  

Kota Batu sendiri, sebagai Wilayah Administrasi yang Otonom memang 

belum berumur lama. Tetapi, sebagai daerah tujuan wisata, Kota Batu sudah 

dikenal sejak masa kolonial Hindia Belanda. Kondisi morfologinya yang berbukit-

bukit, terletak diantara Gunung Kawi dan Gunung Arjuno dengan ketinggian 

antara 680 hingga 1.700 meter diatas permukaan laut, menyebabkan Kota Batu 

senantiasa berhawa sejuk sepanjang tahun. Pada kondisi morfologi dan 

klimatologi yang demikian, kawasan Batu bukan saja sangat cocok sebagai 

Daerah Tujuan Wisata, tetapi juga sangat cocok sebagai daerah pengembangan 
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pertanian aneka jenis Hortikultura : sayur-mayur, tanaman hias, tanaman bunga, 

tanaman obat, maupun tanaman buah. 

Sejalan dengan upaya untuk ikut berperan aktif dalam usaha 

mencerdaskan kehidupan bangsa, mengembangkan potensi perekonomian rakyat, 

dan meningkatkan bidang pariwisata di Jawa Timur, maka PT. Bunga Wangsa 

Sejati dengan dukungan sekolah, perguruan tinggi, seniman, pengrajin, dan pelaku 

bisnis di Jawa Timur, merasa tergerak dan terpanggil untuk ikut serta dalam 

mempromosikan Jawa Timur sebagai daerah tujuan wisata dengan jalan 

mendirikan satu objek wisata baru yang penuh dengan inovasi-inovasi yang 

diharapkan dapat menjadi salah satu magnet bagi wisatawan untuk memilih Jawa 

Timur khususnya Kota Batu sebagai tujuan wisata. Objek wisata itu diberi nama 

“Jawa Timur Park”. 

Jawa Timur Park merupakan obyek pariwisata memadukan secara serasi 

antara konsep pendidikan dan konsep pariwisata dalam satu ruang dan satu waktu, 

sehingga mampu memberikan informasi kepda masyarakat untuk dapat lebih 

mengenal budaya bangsa sekaligus menambah khasanah ilmu pengetahuan dan 

teknologi. 

Lokasi Jawa Timur Park terletak di lereng timur Gunung Panderman, 

yang berdiri kokoh diantara Gunung Kawi dan Gunung Arjuno, menjadi 

background yang turut memperindah landscape Kota Batu, dibangun diatas area 

seluas kira-kira 11 hektar (www.jawatimurpark.com). 

Pada kawasan yang sejuk dan asri ini Jawa Timur Park memadukan 

tempat rekreasi dengan dunia Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, sehingga 

diharapkan dapat mengundang seluruh wisatawan terlebih peserta didik untuk 
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mengenal secara lebih dekat kekayaan flora dan fauna, kekayaan budaya bangsa 

dan kemajuan teknologi (www.jawatimurpark.com). 

Keberadaan Jawa Timur Park disini juga memperamai persaingan 

obyek wisata yang ada di Kota Batu itu sendiri. Mengingat sebelumnya telah 

terdapat beberapa nama obyek wisata seperti permandian Songgoriti, Selecta, 

Kusuma Agro Wisata, Coban Talun, Coban Rais, Coban Rondo, Wisata kuliner 

Payung, Gunung Banyak, Cangar, dan hingga yang terbaru obyek wisata Batu 

Nigth Spectacular (BNS).  

Keberadaan yang demikian ini membutuhkan keputusan-keputusan 

strategi yang tepat dengan sebuah analisis dan diagnosa terhadap kondisi obyek 

wisata itu sendiri maupun terhadap lingkungan yang melingkupinya, dimana  bagi 

obyek wisata Jawa Timur Park untuk dapat hidup dan terus berkembang dalam 

memenangi persaingan antar obyek wisata yang ada di Kota Batu, agar dapat 

menarik wisatawan yang banyak untuk datang di Kota Batu dan khususnya Jawa 

Timur Park itu sendiri. Maka, munculah strategi-strategi yang oleh Jawa Timur 

Park. 

Strategi-strategi yang telah diterapkan oleh manajemen Jawa Timur 

Park memainkan peran penting dalam menentukan dan mempertahankan 

kelangsungan hidup serta pertumbuhannya. Melalui strategi, manajemen Jawa 

Timur Park mengartikan rencana berskala dasar dan berorientasi ke masa depan 

mereka untuk berinteraksi dengan lingkungan yang kompetitif untuk mencapai 

tujuan yang merefleksikan kesadaran mengenai bagaimana, kapan, dan dimana 

akan bersaing; terhadap siapa harus bersaing; dan apa maksud bersaing. 
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Strategi-strategi Jawa Timur Park merupakan kebijakan dasar yang 

dimiliki, yang dipakai sebagai alat untuk memenangkan persaingan di dunia 

pariwisata. Strategi tersebut telah mengalami perbaikan kebijakan disesuaikan 

dengan siklus hidup Jawa Timur Park, dimulai dari Growth, hingga menjadi tahap 

Harvest. Jadi, bisa dikatakan bahwa strategi-strategi tersebut merupakan strategi 

mendasar yang akan tetap diterapkan oleh Jawa Timur Park, hanya tinggal 

disesuaikan dengan keadaan lingkungan yang mengalami perubahan. Oleh karena 

itu,  terdapat satu strategi yang menjadi prioritas atau merupakan strategi yang 

paling diutamakan oleh manajemen Jawa Timur Park dibandingkan dengan 

strategi lainya. 

Pada kenyataannya, strategi-strategi Jawa Timur Park memiliki 

kelemahan-kelemahan. Jika dilihat dari kelemahan strategi tersebut di atas, maka 

perlu untuk dilakukan perumusan strategi baru bagi Jawa Timur Park. Apalagi jika 

dilihat dari banyak aspek yang belum mampu diaplikasikan oleh manajemen Jawa 

Timur Park ke dalam suatu rumusan strategi seperti kepemimpinan, struktur 

manajemen, posisi, waktu, pengawasan, manajemen konflik, adaptasi lingkungan, 

manuver, aliansi, dan strategi penyerangan. Oleh karena itu, perlu untuk 

merumuskan serangkaian strategi baru yang belum diterapkan dengan baik oleh 

Jawa Timur Park yang bisa memenuhi aspek-aspek dari strategi. 

Untuk menentukan arahan strategi yang tepat bagi Jawa timur Park, harus 

dilakukan suatu analisis lingkungan Jawa Timur Park, mengingat bahwa 

perubahan lingkungan cenderung tidak menentu, terutama lingkungan eksternal 

yang cukup ekstrim dan uncontrollable,  perusahaan dituntut agar tetap dapat 

bertahan dan berkembang,  Apabila perusahaan tidak tanggap terhadap  perubahan 
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lingkungan, maka segala dampak yang menjadi konsekuensi perubahan tidak 

disadari perusahaan dan lambat laun perusahaan akan mengalami kemunduran 

bahkan kehancuran, karena sudah banyak perusahaan yang menutup usahanya 

karena tidak mampu menghadapi perubahan lingkungan yang ada. Namun, bila 

perusahaan tersebut tanggap dengan perubahan yang terjadi maka segala 

kemungkinan yang akan dihadapi akan dapat dideteksi dan diantisipasi sedini 

mungkin. Hal ini berlaku untuk semua perusahaan, termasuk  Obyek wisata Jawa 

Timur Park. 

Dalam menjalankan usahanya  perusahaan tidak pernah lepas untuk 

berinteraksi dengan lingkungan usahanya, dan untuk dapat sukses dalam 

menjalankan usaha perusahaan harus seirama dengan lingkungan tersebut. 

Lingkungan tersebut terdiri dari dua bagian yaitu lingkungan internal dan 

lingkungan eksternal. Lingkungan Internal memiliki sifat controllable yang berarti 

bahwa situasi dan kondisi lingkungan masih dalam batas kendali perusahaan. 

Sedangkan lingkungan eksternal mempunyai sifat uncontrollable yang berarti 

bahwa kondisi dan situasi lingkungan sepenuhnya berada di luar kendali 

perusahaan. Lingkungan tersebut baik internal maupun eksternal  merupakan 

suatu hal  yang  cenderung akan selalu berubah, perubahan tersebut baik secara 

langsung maupun tidak langsung mempengaruhi kinerja perusahaan. Oleh karena 

itu agar perusahaan dapat tetap sukses dan bertahan maka harus dapat  

menyesuaikan perubahan lingkungan. 

Berdasarkan hal tersebut, maka perlu untuk diketahui karakteristik dari 

Jawa Timur Park itu sendiri. Karakteristik tersebut dapat diidentifikasi melalui 

suatu analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Oppportunities, Threats) dari Jawa 
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Timur Park, yang akan menunjukkan kekuatan dan kelemahan internal 

perusahaan, juga peluang dan ancaman eksternal sehingga menghasilkan alternatif 

strategi yang lebih tepat dibandingkan dengan strategi yang selama ini diterapkan 

oleh Jawa Timur Park. 

Dari alternatif strategi yang dihasilkan melalui proses perumusan strategi 

tersebut, perlu diketahui prioritas strategi agar perusahaan mampu 

mengembangkan karakteristik kualitas yang diinginkan oleh konsumen. 

Penentuan prioritas strategi tersebut menggunakan metode Quality Function 

Deployment. Metode Quality Function Deployment ini bertujuan untuk 

mengidentifikasi keinginan/kebutuhan konsumen (what’s), serta 

keinginan/kebutuhan konsumen yang diterjemahkan ke dalam jawaban 

perusahaan/persyaratan design (how’s). alat analisis dari metode Quality function 

Deployment yang digunakan adalah matriks House Of Quality (HOQ) dengan 

mengguakan pendekatan tiga belas strategi bisnis manajemen Sun Tzu (Sun Tzu’s 

Art of Business Management Strategy), yang merupakan terjemahan atas stretgi-

strategi perang Sun Tzu (Sun Tzu’s Art of War) ke dalam dunia bisnis manajemen, 

yang mencakup segala aspek dalam manajemen, sehingga strategi prioritas yang 

diperoleh merupakan strategi yang selaras dengan kebutuhan konsumen dan tidak 

menyimpang dari aspek manajemen yang ada. 

Ketiga belas strategi bisnis manajemen Sun Tzu tersebut dipandang 

sebagai alat analisis yang tepat untuk menentukan prioritas strategi yang baru dan 

tepat bagi obyek wisata Jawa Timur Park dalam menghadapi persaingan dan 

perubahan di dunia pariwisata di Jawa Timur, khususnya di Kota Batu. Sehingga 

penelitian merasa perlu dilakukan untuk dapat memunculkan strategi bagi obyek 
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wisata Jawa Timur Park. Dan penelitian ini diberi judul, “PRIORITAS 

STRATEGI PADA JAWA TIMUR PARK BATU DENGAN PENDEKATAN 

SUN TZU’S ART OF BUSINESS MANAGEMENT STRATEGIES” 

1.1  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut, maka rumusan masalah 

adalah: 

1. Strategi-strategi apa sajakah yang diterapkan oleh Jawa Timur Park? 

2. Strategi apakah yang menjadi prioritas strategi bagi Jawa Timur Park? 

3. Bagaimana merumuskan strategi bagi Jawa Timur Park dengan 

menggunakan analisis SWOT? 

4. Bagaimana menentukan prioritas strategi bagi Jawa Timur Park dengan 

menggunakan Sun Tzu’s Art of Business Management Strategies, melalui 

metode Quality Function Deployment? 

1.2  Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui strategi-strategi yang diterapkan oleh Jawa Timur Park. 

2. Mengetahui prioritas strategi yang digunakan oleh Jawa Timur Park. 

3. Merumuskan strategi-strategi yang dapat diterapkan bagi Jawa Timur 

Park dengan menggunakan analisis SWOT. 

4. Menentukan prioritas strategi yang dapat diterapkan bagi Jawa Timur 

Park dengan menggunakan Sun Tzu’s Art of Business Management 

Strategies, melalui metode Quality Function Deployment. 
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1.3  Manfaat Penelitian 

Pelaksanaan penelitian ini diharapkan dapat membawa daya guna bagi 

pihak-pihak yang berkaitan , yakni sebagai berikut: 

1. Bagi Mahasiswa 

1)  Memperoleh tambahan pengetahuan mengenai bentuk perumusan strategi 

yang baru yang relevan untuk meningkatkan kompetensi, kecerdasan 

intelektual dan emosionalnya. 

2)  Memperoleh kesempatan untuk menerapkan pengetahuan teoritis tentang 

bentuk perumusan strategi yang baru ini pada Organisasi publik yang 

diperoleh di perkuliahan dalam berbagai kasus riil di dunia kerja. 

2. Bagi Institusi 

1)  Sebagai bahan masukan bagi Jawa Timur Park dalam memberikan 

pelayanan jasa kepada masyarakat 

2)  Memberikan masukan yang berarti bagi pimpinan Jawa Timur Park atau 

pihak yang terkait dalam mengambil kebijakan. 

3)  Dapat memberikan gambaran terhadap langkah-langkah strategis yang 

harus diambil dalam memberikan pelayanan jasa wisata kepada 

masyarakat dalam menghadapi persaingan dan perubahan jaman. 

4)  Dapat dipergunakan sebagai referensi model pengelolaan pada Jawa 

Timur Park. 

3. Bagi pihak lain 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan 

dan bahan referensi untuk penelitian di masa yang akan datang. 
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1.4  Keterbatasan Penelitian 

 Batasan penelitian yang dilakukan adalah dalam penerapan strategi Sun 

Tzu hanya pada penentuan prioritas strategi dari beberapa alternatif strategi yang 

dirumuskan, mengingat strategi Sun Tzu merupakan strategi yang lengkap, yang 

dapat diterapkan sebagai alat pengambilan keputusan strategis dan strategi 

bertindak dalam keadaan apapun.  

Keterbatasan penelitian ini dapat menjadi bahan masukan untuk 

dilakukannya penelitian selanjutnya. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Manajemen Strategi 

2.1.1 Pengertian Strategi 

 Untuk mencapai tujuannya, sebuah organisasi memerlukan alat yang 

berperan sebagai akselerator dan dinamisator sehingga tujuan dapat tercapai 

secara efektif dan efesien. Sejalan dengan hal tersebut, strategi diyakini sebagai 

alat untuk mencapai tujuan organisasi. 

Strategi berasal dari bahasa Yunani Strategos (Stratos yang berarti militer 

dan –egos yang berarti memimpin) yang berarti seni para jenderal. Konsep ini 

pada masanya digunakan oleh militer dalam memenangkan peperangan. strategi 

digunakan oleh para jenderal dalam menerapkan taktik-taktik tertentu di medan 

peperangan. Taktik tersebut meliputi rencana pembagian dan penggunaan 

kekuatan militer dan material pada posisi atau daerah tertentu, pengenalan medan 

perang dan pengidentifikasian dari kekuatan dan kelemahan lawan. 

Dewasa ini, istilah strategi sudah dapat digunakan oleh semua jenis 

organisasi dan ide-ide pokok yang terdapat dalam pengertian semula tetap 

dipertahankan hanya saja aplikasinya disesuaikan dengan jenis organisasi yang 

menerapkannya, karena dalam arti yang sesungguhnya manajemen puncak 

memang terlibat dalam satu bentuk “peperangan” tertentu (Siagian 2004:16). 

Strategi adalah pola tindakan utama yang dipilih untuk mewujudkan visi 

organisasi, melalui misi. Strategi membentuk pola pengambilan keputusan dalam 

mewujudkan visi organisasi. dengan tindakan berpola, perusahaan dapat 
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mengerahkan seluruh sumberdaya organisasi secara efektif keperwujudan visi 

organisasi. Tanpa strategi yang tepat, sumberdaya organisasi akan terhambur 

konsumsinya, sehingga akan berakibat pada kegagalan organisasi dalam 

mewujudkan visinya. 

Pada lingkungan bisnis yang kompetitif, strategi memainkan peran 

penting dalam menentukan dan mempertahankan kelangsungan hidup serta 

pertumbuhan perusahaan. Dalam perkembangannya, konsep mengenai strategi 

mengalami kemajuan yang cukup signifikan. hal ini antara lain ditandai dengan 

berbagai definisi dari para ahli yang merujuk pada strategi. 

Jauch dan Glueck (1999:12) mendefinisikan strategi sebagai berikut: 

Strategi adalah rencana yang disatukan, menyeluruh dan 
terpadu yang mengaitkan keunggulan strategi perusahaan 
dengan tantangan lingkungan dan yang dirancang untuk 
memastikan bahwa tujuan utama perusahaan dapat dicapai 
melalui pelaksanaan yang tepat oleh perusahaan. 
 

Dalam kontek bisnis, strategi menggambarkan arah bisnis yang 

mengikuti lingkungan yang dipilih dan merupakan pedoman untuk 

mengalokasikan sumberdaya dan usaha suatu organisasi. Pernyataan strategi 

merupakan kunci keberhasilan dalam menghadapi perubahan lingkungan bisnis. 

Strategi memberikan kesatuan arah bagi anggota organisasi. Oleh karena itu, 

strategi harus merupakan pernyataan yang jelas dan bersifat partisipatif. 

 Pearce dan Robinson (2005:3) mendefinisikan strategi sebagai berikut: 

 “Strategi, diartikan oleh para manajer sebagai rencana mereka yang berskala 

besar dan berorientasi ke masa depan untuk berinteraksi dengan lingkungan guna 

mencapai sasaran-sasaran perusahaan. Strategi adalah rencana permainan sebuah 

perusahaan.” 
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Wheelen dan Hunger (2003:31) mendefinisikan: 

“Strategi perusahaan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang 

bagaimana perusahaan akan mencapai misi dan tujuannya. Strategi akan 

memaksimalkan keunggulan kompetitif dan meminimalkan keterbatasan 

bersaing.” 

Selain definisi-definisi yang bersifat umum ada juga yang lebih 

khusus, misalnya seperti yang didefinisikan oleh Gary Hamel dan C.K. Prahalad 

dalam Husein Umar (2002:31) sebagaimana berikut ini: 

Strategi merupakan tindakan yang bersifat incremental 
(senantiasa meningkat) dan terus-menerus, serta dilakukan 
berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan oleh 
para pelanggan di masa depan. Dengan demikian perencanaan 
strategi hampir selalu dimulai dari ‘apa yang dapat terjadi’, 
bukan dimulai dari ‘apa yang terjadi’. Terjadinya kecepatan 
inovasi pasar yang baru dan perubahan pola konsumen 
memerlukan kompetensi inti (core competencies). Perusahaan 
perlu mencari kompetensi inti di dalam bisnis yang dilakukan. 
 
Dari uraian di atas, maka dapat diketahui bahwa strategi adalah 

rencana yang disatukan untuk mencapai tujuan utama organisasi atau perusahaan 

baik melalui perumusan tugas, tujuan dan sasaran perusahaan. Melalui strategi, 

manajemen mengartikan rencana berskala dasar dan berorientasi ke masa depan 

mereka untuk berinteraksi dengan lingkungan yang kompetitif untuk mencapai 

tujuan organisasi yang merefleksikan kesadaran suatu organisasi mengenai 

bagaimana, kapan, dan dimana organisasi akan bersaing; terhadap siapa organisasi 

harus bersaing; dan apa maksud organisasi bersaing. beberapa perusahaan 

mungkin mempunyai tujuan yang sama, akan tetapi strategi yang dipakai untuk 

mencapai tujuan tersebut dapat berbeda. jadi, suatu strategi dibuat berdasarkan 

tujuan. 
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2.1.2 Pengertian Manajemen Strategi 

 Manajemen strategi merupakan bidang keilmuan yang tumbuh dan 

berkembang dengan cepat. Bidang ini memandang sosok korporasi sebagai suatu 

rangkaian serta mencoba menjelaskan bagaimana perusahaan berkembang dan 

sukses, sedangkan yang lain tidak berkembang bahkan ada juga yang bangkrut. 

Untuk memahami manajemen strategi maka akan disajikan beberapa pendapat 

dari pakar manajemen dan bisnis tentang definisi dari manajemen strategi. 

 Menurut Jauch dan Glueck (1999:6) mendefinisikan “Manajemen strategi 

(strategic management) adalah sejumah keputusan dan tindakan yang mengarah 

pada penyusunan suatu strategi atau sejumlah strategi yang efektif untuk 

membantu mencapai sasaran perusahaan.” 

 Menurut pendapat Wheelen dan Hunger (2003:4) mendefinisikan 

manajemen strategi sebagai berikut: 

“Manajemen strategi adalah serangkaian keputusan dan tindakan 
manajerial yang menentukan kinerja perusahaan dalam jangka 
panjang. Manajemen strategis meliputi pengamatan lingkungan, 
perumusan strategi (perencanaan strategi atau perencanaan 
jangka panjang), implementasi dan evaluasi serta pengendalian. 
Manajemen strategi menekankan pada pengamatan dan evaluasi 
peluang dan ancaman lingkungan dengan melihat kekuatan dan 
kelemahan perusahaan.” 

 
 Pearce dan Robinson (2005:3) menjelaskan bahwa: “Manajemen strategi 

didefinisikan sebagai sekumpulan keputusan dan tindakan yang menghasilkan 

formulasi dan implementasi rencana yang dirancang untuk mencapai sasaran-

sasaran perusahaan. 

 Ciri khusus manajemen strategi adalah penekanan pada pengambilan 

keputusan strategis. Keputusan strategis berhubungan dengan masa yang akan 

datang dalam jangka panjang untuk organisasi secara keseluruhan. 
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 Menurut Wheelen dan Hunger (2003:3) keputusan strategis mempunyai 

tiga karakteristik, yaitu: 

1. Rare : keputusan-keputusan strategis tidak biasa dan khusus, yang tidak dapat 

ditiru. 

2. Consequential : keputusan-keputusan strategis yang memasukkan sumberdaya 

penting dan menuntut banyak komitmen. 

3. Directive : keputusan-keputusan strategis yang menetapkan keputusan yang 

dapat ditiru untuk keputusan-keputusan lain dan tindakan-tindakan di masa 

yang akan datang untuk organisasi secara keseluruhan. 

Dari beberapa definisi manajemen di atas, dapat diketahui bahwa pada 

dasarnya manajemen strategi adalah gabungan pola pikir strategis dengan fungsi-

fungsi manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan 

pengendalian dalam proses manajemen strategi, menunjukkan bahwa dalam 

pengambilan dan pelaksanaan keputusan maupun tindakan strategi membutuhkan 

penekanan dari peran serta seluruh organisasi. Selain itu, definisi yang beragam 

tersebut menunjukkan bahwa manajemen strategi sangat menekankan pada 

pengamatan terhadap lingkungan untuk mengantisipasi berbagai perubahan baik 

intern maupun ekstern dalam rangka menentukan posisi perusahaan dalam industri 

di masa yang akan datang. 

Manajemen strategi merupakan suatu rangkaian proses pengambilan 

keputusan strategi yang meliputi kerangka perumusan (formulating), 

implementasi (implementing), serta evaluasi (evaluating). Proses manajemen 

strategi ini meliputi rencana-rencana jangka panjang maupun pendek untuk 

mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan. Jadi dalam hal ini strategi 
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merupakan parameter sebuah organisasi dalam pengertian menentukan tempat 

bisnis dan cara bisnis. 

2.1.3 Manfaat Manajemen Strategi 

 Dengan menggunakan rancangan manajemen strategi, perusahaan akan 

mendapatkan manfaat. Menurut Pearce dan Robinson (2005:11) menjelaskan 

bahwa ada beberapa manfaat dari manajemen strategi yaitu: 

1. Kegiatan perumusan strategi memperkuat kemampuan perusahaan 
mencegah masalah. 

2. Keputusan strategi yang didasarkan pada kelompok mungkin sekali 
dihasilkan dari alternatif terbaik yang ada. 

3. Keteribatan karyawan dalam perumusan strategi meningkatkan 
pemahaman mereka akan adanya hubungan produktivitas imbalan di 
setiap rencana strategi dan dengan demikian mempertinggi motivasi 
mereka. 

4. Berkuragnya kesenjangan kegiatan di antara individu dan kelompok 
karena patisipasi dalam perumusan strategi memperjelas adanya 
perbedaan peran masing-masing. 

5. Penolakan terhadap perubahan berkurang. 
 

Dengan menggunakan manajemen strategi sebagai suatu kerangka 

kerja untuk menyelesaikan tiap-tiap masalah dalam organisasi, maka manajer 

diajak untuk berpikir lebih kreatif dan secara strategis. Pemecahan masalah 

dengan menghasilkan dan mempertimbangkan lebih banyak alternatif yang 

dibangun dari suatu analisis yang lebih teliti akan lebih menjanjikan suatu hasil 

yang menguntungkan. 

Pengaplikasian manajemen strategi sebagai suatu kerangka kerja untuk 

menyelesaikan masalah yang dihadapi perusahaan, maka manajer diajak untuk 

berpikir secara strategis. Pemecahan masalah dengan menghasilkan dan 

mempertimbangkan lebih banyak alternatif penyelesaian masalah yang dibangun 

dari analisis yang diteliti tentunya akan memberikan hasil yang menguntungkan. 

Hal ini karena pihak manajemen akan mempertimbangkan prioritas-prioritas 
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penyelesaian masalah dengan lebih efektif dan efesien. 

2.1.4 Risiko Manajemen Strategi 

 Manajemen strategi juga membawa konsekuensi risiko jika diterapkan 

dalam suatu perusahaan. Menurut Pearce dan Robinson (2005:11) menjelaskan 

ada tiga risiko manajemen strategi yaitu: 

 “pertama, waktu yang digunakan manajer untuk proses 
manajemen strategi dapat menimbulkan dampak negatif atas 
tanggung jawab operasional mereka. Para manajer harus terlatih 
untuk meminimalkan dampak tersebut dengan menjadwalkan 
tugas-tugas mereka agar dapat menyediakan waktu yang 
diperlukan untuk kegiatan strategi. 
kedua, jika para perumus strategi tidak terlibat secara dekat 
dengan implementasinya, mereka mungkin mengelakkan 
tanggung jawab individual atas keputusan yang diambil. Jadi, 
para manajer strategi harus mampu membatasi janji-janji kinerja 
yang dapat diwujudkan. 
ketiga, para manajer strategi harus mampu mengantisipasi dan 
menanggapi kekecewaan para bawahan yang berpartisipasi atas 
harapan-harapan yang tidak menjadi kenyataan. Bawahan 
mungkin mengharapkan keterlibatan mereka bahkan dalam hal 
kecil saja dari keseluruhan formulasi strategi akan menghasilkan 
persetujuan atas usulan mereka dan kenaikan imbalan, atau 
mereka akan berharap masukan-masukan mereka digunakan juga 
untuk keputusan-keputusan lain.” 

 
 Membuat para pembuat keputusan menjadi peka terhadap kemungkinan-

kemungkinan konsekuensi negatif ini dan menyiapkan mereka dalam cara-cara 

efektif untuk meminimalkan konsekuensi negatif akan memperkuat potensi 

manfaat perencanaan strategi. 

2.1.5 Proses Manajemen Strategi 

 Proses manajemen strategi dilaksanakan oleh seluruh level manajemen 

dalam perusahaan. Tiga level strategi (korporasi, bisnis, dan fungsional) 

membentuk hirarki strategi di dalam suatu perusahaan berskala besar. Strategi-

strategi itu berinteraksi erat dan berkelanjutan serta harus diintegrasikan dengan 



 

  

17

17

baik demi kesuksesan perusahaan. Model yang ditunjukkan dalam gambar 2.1 

menggambarkan proses manajemen strategis pada setiap level organisasi. 

Gambar 2.1 
Hirarki Perusahaan 

 

 

 

 

  

 
Sumber: David dan Thomas (2003:26) 
 
 Manajemen strategi harus dipandang sebagai sebuah proses karena 

terdapat arus informasi yang dilalui dengan melewati tahapan-tahapan analisis 

yang terkait menuju pencapaian tujuan. Proses manajemen strategi merupakan 

sebuah implikasi penting yang terbagi dalam tiga tahap utama. Pertama, suatu 

perubahan pada satu komponen dalam organisasi akan mempengaruhi komponen 

yang ada. Kedua, bahwa perumusan dan implementasi terjadi secara berurutan. 

Ketiga, diperlukan umpan balik dari pelembagaan, tinjauan ulang (review), dan 

evaluasi terhadap tahap-tahap awal proses. 

 Keputusan dan tindakan yang diambil dalam manajemen strategi 

mencerminan pengambilan keputusan dan tindakan secara strategi. Oleh karena 

itu, di dalam pengambilan keputusan dan tindakan strategi dibutuhkan peranan 

fungsional manajemen (pemasaran, keuangan, personalia, produksi) dan pimpinan 

perusahaan dalam menentukan rencana-rencana proses pengambilan keputusan. 

Seperti model manajemen yang dicetuskan Wheelen dan Hunger. Model strategi 

Wheelen dan Hunger mempunyai kelebihan daripada model strategi yang 
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dicetuskan kedua model strategi lainnya karena secara jelas dan ringkas 

membahas proses pengambilan strategi yang komprehensif, sehingga mudah 

dimengerti. 

 Menurut Wheelen dan Hunger (2003:73), langkah-langkah dalam proses 

pengambilan keputusan strategis adalah sebagai berikut: 

1. Mengidentifikasi faktor-faktor lingkungan internal dan eksternal 

Pengamatan lingkungan terdiri dari Analisis Lingkungan Eksternal dan 

Analisis Lingkungan Internal. 

a Analisis Lingkungan Eksternal 

Lingkungan eksternal terdiri dari variabel-variabel (peluang dan 

ancaman) yang berada di luar organisasi dan tidak secara khusus ada 

dalam pengendalian jangka pendek dari manajemen puncak. Variabel-

variabel tersebut membentuk keadaan dalam organisasi dimana 

organisasi ini hidup. Lingkungan eksternal memiliki dua bagian: 

Lingkungan kerja dan lingkungan sosial. Lingkungan kerja terdiri dari 

elemen-elemen atau kelompok yang secara langsung berpengaruh atau 

dipengaruhi oleh operasi-operasi utama organisasi. Beberapa elemen 

tersebut adalah pemegang saham, pemerintah, pemasok, komunitas 

lokal,pesaing, pelanggan, kreditur, serikat buruh, kelompok kepentingan 

khusus, dan asosiasi perdangan. Lingkungan kerja perusahaan sering 

disebut lingkungan industri. Lingkungan sosial terdiri dari kekuatan 

umum-kekuatan itu tidak berhubungan langsung dengan aktivitas-

aktivitas jangka pendek organisasi, tetapi dapat dan sering mempengaruhi 

keputusan-keputusan jangka panjang. 
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b Analisis Lingkungan Internal 

Lingkungan internal terdiri dari variabel-variabel (kekuatan dan 

kelemahan) yang ada di dalam organisasi tetapi biasanya tidak dalam 

pengedalian jangka pendek dari manajemen puncak. Variabel-variabel 

tersebut membentuk suasana dimana pekerjaan dilakukan. Variabel-

variabel tersebut meliputi struktur, budaya, dan sumber daya organisasi. 

Struktur adalah cara bagaimana perusahaan diorganisasikan yang 

berkenaan dengan komunikasi, wewenang, dan arus kerja. Struktur sering 

disebut rantai perintah dan digambarkan secara grafis dengan 

menggunakan bagan organisasi. Norma-norma organisasi secara khusus 

memunculkan dan mendefinisikan perilaku yang dapat diterima anggota 

dari manajemen puncak sampai karyawan operatif. Sumber daya adalah 

aset yang merupakan bahan baku bagi produksi barang dan jasa 

organisasi. Aset itu meliputi keahlian orang, kemampuan, dan bakat 

manajerial, seperti aset keuangan dan fasilitas pabrik dalam wilayah 

fungsional. Tujuan utama dalam manajemen strategis adalah memadukan 

variabel-variabel internal perusahaan mencapai keunggulan kompetitif 

scara terus-menerus, sehingga menghasilkan laba. 

2. Formulasi/Perumusan Strategi 

Perumusan strategi adalah pengembangan rencana jangka panajang untuk 

manajemen efektif dari kesempatan dan ancaman lingkungan, dilihat dari 

kekuatan dan kelemahan perusahaan. Perumusan strategi meliputi 

menentukan misi perusahaan , menentukan tujuan-tujuan yang dapat dicapai, 
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pengembangan strategi, dan penetapan pedoman kebijakan. 

a Misi 

Misi organisasi adalah tujuan atau alasan mengapa organisasi hidup. 

Pernyataan misi yang disusun dengan baik mendefinisikan tujuan 

mendasar dan unik yang membedakan jangkauan operasi perusahaan 

dalam produk yang ditawarkan dan pasar yang dilayani. 

b Tujuan 

Tujuan adalah hasil akhir aktivitas perencanaan. Tujuan merumuskan 

apa yang akan dilaksanakan dan kapan akan diselesaikan, dan sebaiknya 

diukur jika memungkinkan. Pencapaian tujuan perusahaan merupakan 

hasil dari penyelesaian ini. 

c Strategi 

Strategi perusahaan merupakan rumusan perencanaan komprehensif 

tentang bagaimana perusahaan akan mencapai misi dan tujuannya. 

Strategi akan memaksimalkan keunggulan kompetitif dan meminimalkan 

keterbatasan bersaing. 

d Kebijakan 

Kebijakan menyediakan pedoman luas untuk pengambilan keputusan 

organisasi secara keseluruhan. Kebijakan juga merupakan pedoman luas 

yang menghubungkan perumusan strategi dan implementasi. 

3. Implementasi Strategi 

Implementasi strategi adalah proses dimana manajemen mewujudkan 

strategi dan kebijakannya dalam tindakan melalui pengembangan program, 

anggaran, dan prosedur. 
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a Program 

Program adalah pernyataan aktivitas-aktivitas atau langkah-langkah 

yang diperlukan untuk menyelesaikan perencanaan sekali pakai. Program 

melibatkan restrukturisasi perusahaan, perubahan budaya internal 

perusahaan, atau awal dari suatu usaha penelitian baru. 

b Anggaran 

Anggaran adalah program yang dinyatakan dalam bentuk satuan 

uang, setiap program akan dinyatakan secara rinci dalam biaya, yang 

dapat digunakan oleh manajemen untuk merencanakan dan 

mengendalikan. 

c Prosedur 

Prosedur adalah sistem langkah-langkah atau teknik-teknik yang 

berurutan yang menggambarkan secara rinci bagaimana suatu tugas atau 

pekerjaan diselesaikan. 

4. Evaluasi Strategi dan Pengendalian 

Evaluasi dan pengendalian adalah proses yang melalui aktivitas-aktivitas 

perusahaan dan hasil kinerja dimonitor dan kinerja sesungguhnya 

dibandingkan dengan kinerja yang diinginkan. 

Proses manajemen Strategi digambarkan oleh Pearce dan Robinson 

(2005:54) sebagai berikut: 
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Gambar 2.2 

Model Manajemen Strategi 

 
                                                                                           Sumber : Pearce and Robinson (2005:54) 

Sedangkan model manajemen strategi menurut Wheelen dan Hunger 

(2003:1) digambarkan  sebagai berikut: 
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Gambar 2.3 

Model Manajemen Strartegi 
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2.1.6      Analisis Lingkungan 

 Lingkungan merupakan faktor penting dalam penyusunan perencanaan  

strategi suatu perusahaan. Semua aktivitas bisnis tidak dapat lepas dari pengaruh 

lingkungan. Karena itu dalam mengelola kegiatan bisnis termasuk perencanaanya, 

lingkungan merupakan salah satu faktor yang sangat diperhitungkan.  Analisis 

Lingkungan menurut Wheelen dan Hunger (2003:9) ada dua yaitu : 
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2.1.6.1   Analisis Lingkungan Eksternal 

Untuk menjalankan aktifitasnya perusahaan tidak perna lepas berinteraksi 

dengan lingkungannya terutama lingkungan  eksternal. Analisis lingkungan 

eksternal mempunyai karakter uncontrollable atau berada di luar kendali 

perusahaan. Wheelen dan Hunger (2003:9) berpendapat bahwa : “Analisis 

lingkungan eksternal adalah suatu proses yang terdiri dari variabel-variabel 

(kesempatan dan ancaman) yang berada di luar organisasi dan tidak secara khusus 

ada  dalam pengendalian  jangka pendek dari  manajemen puncak”. Sedangkan 

Pearce dan Robinson (2005:94) membagi lingkungan eksternal  sebagai berikut : 

1) Lingkungan Jauh 

a. Ekonomi 

Lingkungan ini berkaitan dengan sifat dan arah sistem ekonomi tempat 

suatu perusahaan beroperasi. Setiap perusahaan harus 

mempertimbangkan kecenderungan ekonomi  yang mempengaruhi 

industrinya. Baik lingkungan internasional maupun nasional. 

b. Faktor sosial 

Lingkungan sosial yang mempengaruhi perusahaan adalah 

kepercayaan, nilai, sikap, opini, dan gaya hidup orang-orang di 

lingkungan ekstern perusahaan yang berkembang dari pengaruh kultur, 

ekologi, demografi, agama, pendidikan, dan etnik. Apabila sikap sosial 

berubah, maka berubah pula permintaan akan berbagai jenis pakaian, 

buku, dan sebagainya. Kekuatan sosial bersifat dinamik, dan selalu 

berubah sebagai akibat upaya orang untuk memuaskan keinginan dan 

kebutuhan mereka melalui pengendalian dan penyesuaian diri terhadap 
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faktor-faktor lingkungan yang selalu berubah. 

c. Faktor demografi 

Perkembangan penduduk, demografi, distribusi pendapatan dan 

perubahan struktur usia penduduk menjadi perhatian utama dari 

analisis faktor demografi. 

d. Faktor teknologi 

 Perubahan teknologi membantu perusahaan menghindari keusangan 

dan mendorong inovasi, namun perusahaan harus tetap waspada 

terhadap perubahan tersebut yang mungkin dapat mempengaruhi 

industrinya. Kunci peramalan teknologi yang bermanfaat terletak pada 

dugaan yang akurat mengenai kemampuan teknologi masa depan dan 

dampak yang mungkin terjadi. Untuk menghindari keusangan dan 

mendorong inovasi, perusahaan harus mewaspadai perubahan 

teknologi yang mungkin mempengaruhi industrinya. Adaptasi 

teknologi yang kreatif dapat membuka kemungkinan terciptanya 

produk baru, penyempurnaan produk yang sudah ada, dan 

penyempurnaan teknik produksi dan pemasaran. Terobosan teknologi 

dapat mempunyai dampak yang segera atas lingkungan perusahaan. 

Terobosan ini dapat membuka pasar dan produk baru yang canggih 

atau dapat juga mempersingkat usia fasilitas produksi. Jadi, bagi 

semua perusahaan dan terutama dalam industri yang belum stabil, 

harus berusaha keras untuk memahami baik kemajuan teknologi yang 

ada maupun teknologi masa depan yang mungkin mempengaruhi 

produk dan jasa mereka. Peramalan teknologi dapat membantu, 
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melindungi, dan meningkatkan kemampulabaan. Kunci peramalan 

teknologi yang bermanfaat terletak pada pendugaan yang akurat 

mengenai kemampuan teknologi masa depan dan dampak yang 

mungkin berpengaruh terhadap lingkungan jauh perusahaan, dan  

terhadap situasi persaingan bisnis.  

e.    Faktor Politik dan Hukum 

 Arah dan kestabilan lingkungan politik merupakan pertimbangan 

penting bagi para manajer dalam merumuskan strategi perusahaan. 

Kendala dalam lingkungan politik berpengaruh terhadap  perusahaan 

melalui keputusan tentang perdagangan, undang-undang antitrust, 

program perpajakan, ketentuan upah minimum, kebijakan tentang 

polusi dan penetapan  harga, batasan administratif, dan banyak lagi 

tindakan yang dimaksud untuk melindungi pekerja, konsumen, 

masyarakat umum, dan lingkungan. Karena undang-undang dan 

peraturan yang demikian biasanya bersifat membatasi, dan cenderung 

mengurangi potensi laba perusahaan, tetapi ada  beberapa tindakan 

politik dirancang  untuk melindungi dan memberi manfaat bagi 

perusahaan. Tindakan demikian meliputi undang-undang paten, subsidi 

pemerintah, dan hibah dana riset produk. 

Kegiatan politik juga mempunyai dampak besar perusahaan  yang 

berpengaruh terhadap lingkungan jauh dan lingkungan umum 

perusahaan, seperti: 

- Fungsi pemasok, seperti keputusan pemerintah mengenai 

aksesabilitas usaha swasta ke sumberdaya alam dan cadangan 
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nasional  pemerintah akan sangat mempengaruhi strategi 

perusahaan. 

- Fungsi pelanggan, kebutuhan pemerintah akan produk dan jasa 

dapat menciptakan, dan mempertahankan  pelanggan. 

2) Lingkungan industri 

a. Pendatang baru  

Pendatang baru ke suatu industri membawa masuk kapasitas baru, 

dengan keinginan untuk merebut pangsa  pasar (market share), dan 

sering kali memiliki  sumber daya  besar. Besarnya ancaman masuk 

bergantung pada hambatan masuk yang ada dan  reaksi dari peserta 

persaingan yang sudah ada menurut perkiraan calon pendatang baru, 

jika hambatan masuk tinggi dan calon pendatang baru memperkirakan  

menghadapi perlawanan keras dari persaingan yang sudah ada, 

pendatang baru ini jelas bukan merupakan ancaman yang serius. 

Sumber utama dari  hambatan masuk, yaitu:                                                    

1. Skala ekonomis, skala ekonomis menghalangi masuknya 

pendatang baru,  karena memaksa pendatang baru  untuk masuk 

dengan skala besar atau dengan memikul biaya tinggi (cost 

disadvantage). Skala ekonomis juga dapat berfungsi sebagai 

perintang,  pendanaan dalam suatu industri. 

2.  Difersifikasi produk, identifikasi merek menimbulkan hambatan 

karena memaksa pendatang baru untuk mengeluarkan biaya besar 

untuk merebut kesetiaan pelanggan.  
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3. Kebutuhan modal, modal dalam suatu industri dibutuhkan bukan 

hanya  fasilitas tetap melainkan juga untuk kredit pelangan,  dan 

penutup kerugian awal. 

4. Hambatan biaya bukan karena skala, perusahaan-perusahaan yang 

sudah ada mungkin memiliki keunggulan biaya yang tidak di 

miliki calon pendatang baru, terlepas dari ukuran dan skala 

ekonomis yang harus dicapai. Keunggulan ini dapat dapat 

bersumber dari pengaruh kurva belajar dan pengaruh dari kurva 

pengalaman, teknologi rahasia, akses sumberdaya bahan baku, aset 

yang dibeli dengan harga murah, subsidi pemerintah, atau lokasi 

yang menguntungkan bagi perusahaan. 

5. Akses ke saluran industri, saluran distribusi yang dibangun  kuat 

oleh perusahaan akan menimbulkan kesulitan yang tinggi bagi 

pendatang baru untuk dapat bersaing, terlebih lagi bila sudah ada 

ikatan yang erat antara perusahaan yang sudah ada dengan saluran 

distribusinya. 

6. Kebijakan pemerintah, pemerintah dapat membatasi atau bahkan 

melarang masuknya pendatang baru ke dalam suatu industri, 

melalui tindakan-tindakan seperti adannya ijin untuk mendirikan 

perusahaan dan pembatasan akses ke bahan baku. 

b. Kekuatan Tawar-menawar Pembeli 

Pembeli atau pelanggan juga dapat menekan harga, menuntut kualitas 

yang lebih tinggi atau layanan yang lebih baik  dan mengadu domba 

sesama anggota industri, semua ini dapat menurunkan laba industri. 
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c. Kekuatan Tawar-Menawar Pemasok 

Pemasok dapat memanfaatkan kekuatan tawar-menawarnya dengan 

menaikkan atau menurunkan kualitas barang dan jasa yang dijualnya. 

Kekuatan masing-masing pemasok (atau pembeli) bergantung pada 

sejumlah karakteristik situasi pasar dan tingkat kepentingan relatif 

penjualan atau pembelinya, dibandingkan dengan keseluruhan 

bisnisnya, pemasok dapat dikatakan kuat jika memenuhi hal sebagai 

berikut: 

1. Pasar didominasi oleh perusahaan yang lebih terkonsentrasi pada 

industri tempat penjualan produk. 

2. Produk pemasok bersifat unik atau terdeferensiasi, dan  biaya 

pengalihan (switching cost). 

3. Produk yang ditawarkan pemasok tidak bersaing dengan produk-

produk lain dalam satu lingkungan industri. 

4. Pemasok memiliki kemampuan untuk melakukan integrasi maju ke 

industri pembelinya, hal ini memberikan kekuatan bagi pemasok 

untuk memaksa industri untuk menerima syarat-syarat pembelian 

yang ditetapkan oleh pemasok. 

d. Ancaman Produk Subtitusi 

Produk atau jasa substitusi membatasi potensi suatu industri, jika 

industri tidak mampu meningkatkan kualitas produk atau 

mendeferensiasikannya, hal ini dapat mengakibatkan laba dan 

pertumbuhan industri dapat terancam. 

      Produk pengganti yang secara strategi layak diperhatikan adalah: 
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 Produk yang mampu menandingi kualitas produk industri.  

 Dihasilkan oleh industri yang mempunyai potensi laba tinggi. 

Produk pengganti sering kali masuk dengan cepat ke dalam industri, 

hal ini terjadi jika adanya  persaingan yang ketat dalam industri yang 

mengakibatkan turunnya harga atau naiknya kinerja.  

e. Kekuatan Stakeholder Lainnya. 

Persaingan di kalangan anggota industri terjadi karena adanya 

perebutan posisi antar stakeholder dengan menggunakan taktik seperti 

persaingan harga dan peran iklan, persaingan tajam seperti ini 

bersumber pada sejumlah faktor, meliputi: 

 Jumlah peserta persaingan banyak dan  setara dalam hal ukuran 

dan kekuatan. 

 Pertumbuhan industri yang lambat, berdampak pada perebutan 

pasar pada perusahaan yang ingin melakukan ekspansi. 

 Produk atau jasa tidak terdeferensiasi atau tidak membutuhkan 

biaya pengalihan. 

 Biaya tetap yang digunakan lebih tinggi, kualitas produk rendah 

sehingga produk bersifat lebih mudah rusak, hal ini berakibat pada 

perusahaan akan mengalami kesulitan untuk menentukan harga 

yang kompetitif. 

 Hambatan keluar tinggi, dengan kata lain perusahaan akan sulit 

dalam mengadakan ekspansi dalam bidang apapun, baik 

kemampulabaan, meningkatkan bagian pasar, dan lain sebagainya. 
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 Terdapat banyaknya perbedaaan dalam  menentukan strategi 

bersaing  perbedaan tersebut saling berkonfrontasi satu sama lain. 

3) Lingkungan Operasional 

1. Posisi persaingan  

Menilai posisi persaingan dapat meningkatkan kesempatan 

perusahaan untuk merancang strategi dengan  mengoptimalkan 

peluang yang muncul dari lingkungan. 

2. Profil pelanggan dan perubahan pasar 

Pengembangan profil pelanggan dan perubahan pasar dapat 

meningkatkan kemampuan manajer untuk merencanakan operasi 

strategi. Selain itu ancangan ini dapat mengatisipasi perubahan  

pasar dan alokasi sumber daya guna mendukung perubahan pola 

permintaan. 

3. Hubungan dengan pemasok 

Hubungan dengan pemasok dapat menjaga kelangsungan hidup 

dan pertumbuhan jangka panjang perusahaan. Perusahaan selalu 

bergantung pada pemasok untuk mendukung keuangan, layanan 

dan bahan baku. 

4. Pasar Tenaga Kerja 

Pasokan tenaga kerja yang berbeda-beda memberikan peluang bagi 

kebutuhan karyawan atau tenaga kerja bagi perusahaan. 

5. Kreditor 

Kreditor mampu memberikan gambaran yang jelas terhadap posisi 

modal kerja suatu perusahaan. 
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Dalam menganalisis lingkungan, perlu dikembangkan keahlian untuk 

meramalkan perubahan-perubahan lingkungan. Untuk membantu menduga 

peluang dan ancaman yang akan datang, menurut Pearce dan Robinson 

(2005:189)  hendaknya mengambil   langkah-langkah sebagai berikut : 

1. Memilih variabel-variabel lingkungan yang penting bagi perusahaan. 
2. Memilih sumber informasi lingkungan yang penting 
3. Mengevaluasi teknik-teknik peramalan 
4. Mengintegrasikan hasil peramalan kedalam proses manajemen strategi. 
5. Memantau aspek-aspek penting dalam manajemen strategi. 
 
Kekuatan yang mempengaruhi persaingan dalam industri digambarkan 

Pearce dan Robinson (2005:111) sebagai berikut: 
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Gambar 2.4 

 Kekuatan yang Mempengaruhi Persaingan dalam Industri 
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2.1.6.2   Analisis Lingkungan Internal 

Analisis lingkungan internal adalah kata lain dari pengembangan profil 

perusahaan. Namun banyak pula yang menyebutkan sebagai analisis dan 

keunggulan strategi, yang didefisinisikan oleh Supriyono (1993:10) “Analisis 
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memeriksa faktor-faktor keuntungan strategi suatu perusahaan untuk menentukan 

di mana kekuatan, kelemahan perusahaan sehingga penyusun strategi dapat 

memanfaatkan secara efektif kesempatan lingkungan dan menghadapi tantangan 

lingkungan”. Sedangkan Pearce dan Robinson (2005:229) mendefinisikan 

lingkungan internal adalah : “Pengertian mengenai pemikiran pencocokan 

kekuatan dan kelemahan intern perusahaan dengan peluang dan ancaman yang 

terdapat dalam perusahaan” 

Pada intinya analisis lingkungan internal merupakan proses 

pengidentifikasian faktor-faktor internal dan nilai-nilai kegiatannya, lalu 

membandingkannya dengan latar belakang dan standar internal perusahaan 

kemudian merumuskan kekuatan serta kelemahan internal perusahaan yang 

digunakan sebagai masukan dalam memformulasikan strategi. 

Dalam analisis lingkungan internal para pakar strategi banyak memilih 

pendekatan fungsional, yakni dengan menganalisis kinerja tiap fungsi yang 

terdapat dalam suatu organisasi atau perusahaan. Analisis lingkungan internal 

perusahaan menurut Pearce dan Robinson (2005:238), meliputi : 

1) Pemasaran 

a. Posisi produk dalam siklus hidup produk. 

b. Kemampuan untuk mengumpulkan informasi tentang pasar. 

c. Pangsa pasar, produk mix, dan kemungkinan ekspansi. 

d. Keseimbangan profit, saluran distribusi, efektivitas penjualan dan 

pengetahuan terhadap kebutuhan konsumen. 

e. Kreativitas, efisiensi dan efektivitas periklanan dan promosi 

penjualan.  



 

  

35

35

f. Strategi penetapan harga. 

g. Pengembangan produk dan pasar baru. 

2) Keuangan dan Akuntansi 

a. Kesehatan keuangan berdasarkan analisis rasio keuangan antara 

lain: likuiditas, leverage, aktivitas dan profitabilitas rasio. 

b. Kemampuan memperoleh modal jangka pendek, jangka panjang 

dan mengotrol keseimbangan hutang.  

c. Efektivitas dan efisiensi sistem akuntansi untuk biaya, anggaran, 

dan prosedur perencanaan profit. 

d. Kemungkinan perusahaan untuk memperoleh sumber dana dalam 

rangka melakukan ekspansi dan untuk mempertahankan posisi 

terbaiknya. 

3) Produksi dan Operasional 

a. Sistem pengontrolan persediaan dan perputaran persediaan. 

b. Tata letak dan penggunaan peralatan produksi serta fasilitas-

fasilitas produksi lainnya. 

c. Kapasitas untuk memenuhi permintaan pasar. 

d. Efisiensi dalam proses produksi dan kapasitas produksi. 

e. Efektivitas sistem kontrol operasional yang meliputi desain 

produk, penjadwalan produk, persediaan, pengendalian kualitas 

produksi dan efisiensi. 

f. Efektivitas sistem kontrol operasional yang meliputi desain 

produk, penjadwalan produk, persediaan, pengendalian kualitas 

produksi dan efisiensi. 
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g. Kemampuan menyerap perkembangan teknologi baru yang 

sesuai dan selalu memantau kemajuan pesaing dalam 

menggunakan teknologi. 

4) Personalia / Sumber Daya Manusia 

a. Manajemen sumber daya manusia. 

b. Kualitas, produktivitas dan loyalitas karyawan. 

c. Efektivitas program peningkatan motivasi kerja karyawan. 

d. Tingkat perputaran pegawai dan absensinya. 

e. Biaya ketenagakerjaan dibanding dengan pesaing. 

f. Apakah struktur organisasi mampu menciptakan efisiensi dan 

efektivitas kerja. 

g. Apakah struktur organisasi memudahkan dalam proses 

pengambilan keputusan. 

Menurut Pearce dan Robinson (2005:236) pada prinsipnya terdapat dua 

langkah utama untuk melakukan  kegiatan analisis lingkungan internal, yaitu: 

1. Identifikasi faktor-faktor srategik intern perusahaan. Apa saja faktor 

srategik intern yang spesifik bagi perusahaan, dan bagaimana  

memutuskan faktor mana saja yang perlu dievaluasi secara teliti. 

2. Evaluasi faktor srategik intern. 

 Sasaran analisis internal adalah untuk menentukan secara cermat 

kekuatan dan kelemahan strategi perusahaan. Terdapat empat 

persepektif dasar dalam mengevaluasi faktor strategi internal, yaitu: 

a) Perbandingan dengan kinerja masa lalu perusahaan. 

b) Tahap evolusi industri. 
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c) Perbandingan dengan pesaing. 

d) Perbandingan dengan faktor kunci sukses dalam industri. 

 Dengan mengetahui kekuatan dan kelemahan yang dimiliki,  sebuah 

perusahaan  akan mampu menyusun strategi yang lebih baik dan sesuai dengan 

kemampuan yang di miliki perusahaan. 

 Berikut ini adalah konsep langkah-langkah dalam mengembangkan profil 

perusahaan menurut Pearce dan Robinson (2005:235) sebagaimana skema berikut 

ini :  
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Gambar 2.5 

Langkah-langkah dalam mengembangkan profil perusahaan 

 
Langkah 1 

 

 

Langkah 2 

 

                  Baik                                           Tidak baik 

 
                              Kekuatan yang                               Kelemahan yang 

                mungkin                                          mungkin    
 

 

 

Langkah 3 

 

 

 

 

 

 
 
Memiliki                        Keahlian yang                       Keahlian yang 

                 Keunggulan                        dibutuhkan                       dibutuhkan tidak ada 
 

  Keunggulan                       Persyaratan                                    kerentanan 
                 Bersaing                          bisnis pokok                                     utama 

 

Langkah 4     

                                                        Sumber : Pearce dan Robinson (2005:234)     

 

 

Indentifikasi faktor-faktor 
strategi intern dan 

kegiatan yang penting

Bagaimana faktor-faktor dan kegiatan-
krgiatan ini dibandingkan dengan 

informasi histories dan standar 
keunggulan intern?

Bagaimana kekuatan dan kelemahan ini 
dibadingkan dengan masalah-masalah pokok 

di tahap-tahap evolusi produk/pasar yang 
relevan

Bagaimana kekuatan dan kelemahan ini 
dibandingkan dengan kapabilitas dan sumber 

daya para pesaing kunci? 

Bagaimana kekuatan dan kelemahan ini 
dibandingkan dengan persyaratan faktor 
kunci sukses dalam industri/sektor pasar 

yang digarap?

Profil perusahaan menjadi dasar formulasi strategi 
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2.1.7   Alat Analisis 

Alat analisis yang digunakan untuk menganalisis lingkungan internal dan 

eksternal adalah sebagai berikut : 

2.1.7.1   Analisis EFE (External Factor Evaluation)   

Matrik EFE ini digunakan untuk mengetahui faktor eksternal perusahaan. 

Data tersebut berupa hal yang menyangkut persoalan ekonomi sosial, budaya, 

demografi, lingkungan politik, pemerintahan, hukum, teknologi, persaingan dalam 

suatu industri, serta data eksternal lainnya yang relevan. Hal ini penting karena 

faktor eksternal berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap 

perusahaan.  Dengan dilakukannya analisis EFE, maka selanjutnya akan dilakukan 

analisis menyeluruh terhadap setiap faktor lingkungan eksternal yang berpengaruh 

terhadap lingkungan.  

Langkah-langkah yang perlu diambil dalam kegiatan ini menurut Husein 

Umar (2002:220) adalah : 

 Tentukan bobot (weight) dengan skala yang lebih tinggi bagi yang 

berprestasi tinggi. Jumlah seluruh bobot harus sebesar 1,0. Hal itu dicari 

berdasarkan rata-rata industrinya. 

 Tentukan rating antara 1 sampai 4 

Keterangan : 

1 =  di bawah rata-rata 

2 =  rata-rata 

3 = di atas rata-rata 

4 =  sangat bagus 

Rating ditentukan berdasarkan efektivitas strategi perusahaan. Dengan 
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demikian, nilainya didasarkan pada kondisi perusahaan . 

 Kalikan bobot dengan ratingnya untuk mendapat skor semua critical 

success factors.   

 Jumlahkan semua skor total.skor total 4,0 berarti perusahaan merespon 

dengan cara luar biasa terhadap peluang yang ada dan menghindari 

ancaman. Sedangkan skor total 1,0 menunjukkan bahwa perusahaan tidak 

memanfaatkan peluang yang ada dan tidak menghindari ancaman 

eksternal. 

Analisis EFE menurut Husein Umar (2002:249) digambarkan pada tabel 

2.5 berikut ini: 

Tabel 2.1 

Contoh Tabel Analisis EFE 

Key Eksternal Faktors        Bobot Rating        Skor 

Peluang (opportunities) 
- Isikan faktor-faktor 

peluang ekstern 
 

   

Ancaman (threats) 
-.      Isikan faktor-faktor  
        ancaman ekstern 
 

   

              Total     

 Sumber :  Husein Umar  (2002:249) 
 
 
2.1.7.2   Analisis IFE (Internal Factor Evaluation) 

Selain melakukan analisis terhadap berbagai peluang dan ancaman, 

perusahaan juga melakukan analisis terhadap  kelemahan dan kekuatan yang di 

miliki dari faktor internal yang teridentifikasi, yang memiliki pengaruh secara 

langsung terhadap strategi perusahaan. 

Analisis IFE ini digunakan untuk mengetahui faktor intenal perusahaan 



 

  

41

41

berkaitan dengan kelemahan yang dianggap penting. Data yang di ambil  adalah 

dari aspek manajemen, keuangan, SDM, pemasaran, sistem informasi dan 

produksi.  

Langkah-langkah yang perlu di ambil dalam kegiatan ini menurut Husein Umar 

(2002 :221) adalah  

• Tentukan faktor utama perusahaan (critical success factors) untuk aspek 

internal kekuatan (strengths) dan kelemahan ( weaknesses) 

 Tentukan bobotnya yang lebih tinggi prestasinya diberikan skala yang 

tinggi pula, dan sebaliknya. Jumlah bobot harus sebesar 1,0. Nilai bobot 

dicari dan dihitung berdasarkan rata-rata industrinya.  

 Tentukan rating masing-masing faktor, antara 1 sampai 4 

Keterangan: 

 1 =  sangat lemah 

 2 =  tidak begitu lemah 

 3 = cukup kuat 

 4 = sangat kuat 

• Kalikan bobot dengan ratingnya untuk mendapat skor semua 

• Jumlahkan semua skor total nilai rata-rata. Nilai rata-rata adalah 2,5. Jika 

nilai di bawah 2.5  berarti perusahaan secara internal, dalam kondisi 

lemah. Sedangkan nilai berada di atas 2.5 menunjukkan posisi internal 

yang kuat. 

Analisis IFE menurut Husein Umar (2002:250) digambarkan pada tabel 

2.7 berikut ini: 
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Tabel 2.2 

Contoh Tabel Analisis IFE 
        Key Internal Faktors                  Bobot                   Rating                    Skor 
 
kekuatan (strengths)  
-.     Isikan faktor-faktor 
        peluang  intern 
 
kelemahan (weaknesses) 
-.      Isikan faktor-faktor  
        ancaman intern 

                Total 
                                                                                                     Sumber :  Husein Umar (2002:250) 

Salah satu alat penting untuk menilai kekuatan suatu organisasi dalam 

industri adalah analisis keuangan. Alat analisis ini sangat penting digunakan untuk 

mengukur kinerja keuangan suatu perusahaan dibandingkan dengan kinerjanya di 

tahun-tahun lampau dan dengan kinerja pesaing. Terdapat berbagai macam 

analisis rasio, sehingga untuk menentukan alat analisis rasio apa yang digunakan 

disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. 

Weston dan Copeland (1995:237) membagi rasio keuangan sebagai berikut : 

a. Rasio likuiditas 

Rasio likuiditas digunakan untuk mengukur  kemampuan perusahaan 

untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo.  

b.   Rasio Leverage (ungkitan)   

Rasio leverage digunakan    untuk   mengukur  sebatas mana total aktiva  

dibiayai oleh pemilik, jika dibandingkan pembiayaan yang disediakan 

oleh kreditur. 

b. Rasio Aktivitas  

Rasio aktivitas digunakan untuk mengukur efektivitas keputusan-

keputusan investasi perusahaan dan pemanfaatan sumber dayanya 
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d. Rasio Profitabilitas 

Rasio profitabilitas mengukur  efektivitas manajemen berdasarkan 

hasil pengembalian yang dihasilkan dari penjualan dan investasi.  

2.2   Analisis SWOT (Strengths-Weaknesses-Opportunities-Threats) 

Analisis SWOT ini menunjukkan kekuatan dan kelemahan internal 

perusahaan, juga peluang dan ancaman eksternal kemudian divisualisasikan ke 

dalam matriks SWOT. Matriks ini terdiri dari beberapa  alternafif strategi sesuai 

dengan posisi pada kotaknya. Strategi SO (Strengths-Opportunities) menuntut 

perusahaan menggunakan kekuatan internal dan meraih peluang yang  ada di 

perusahaan. Strategi WO (Weaknesses-Opportunities) menuntut perusahaan 

memperkecil kelemahan internal perusahaan dengan memanfaatkan peluang 

eksternal. Strategi ST (Strengths-Threats) menuntut perusahaan untuk 

menghindari atau mengurangi dampak dari ancaman eksternal. Sedangkan strategi 

WT (Weaknesses-Threats) menuntut perusahaan bertahan atau mengurangi 

kelemahan internal dan menghindari ancaman.  

Matriks SWOT menurut Hussein Umar (2002:228) digambarkan sebagai 

berikut: 
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Tabel 2.3 

Matriks SWOT 

 
Sumber: Hussein Umar (2002:228) 

  

2.3 Seni Perang Sun Tzu (Sun Tzu’s Art of War) 

2.3.1 Pengertian Seni Perang Sun Tzu (Art of War) 

 Pada daratan China hingga Tibet, selama beribu-ribu tahun yang lalu telah 

menjadi medan pertempuran yang tidak pernah reda. Selalu ada revolusi, ada 

tokoh yang ingin memproklamasikan raja baru. Tak mengherankan apabila 

strategi perang terbaik lahir di wilayah ini, mengingat para jenderal zaman dulu 

harus mempunyai kiat-kiat (strategi) untuk memenangkan pertempuran-

pertempuran dalam mempertahankan  wilayah mereka. Merekapun mempunyai 

pola tersendiri untuk menguasai wilayah-wilayah lain. 

 Konon, menurut www.gatra.com, sejak 500 tahun sebelum Masehi hingga 

700 tahun sesudah Masehi, atau selama 1.200 tahun, tak kurang ada tujuh literatur 

strategi perang Cina yang terdokumentasikan. Literatur tersebut mempengaruhi 

cara berpikir orang-orang Cina, termasuk para pebisnisnya. Literatur yang paling 

terkenal adalah mengenai seni perang Sun Tzu. 

                               IFE 
 
EFE 

Opportunities (O) 
Tentukan 5-10 peluang eksternal 

Threats (T) 
Tentukan 5-10ancaman eksternal 

 

Strenghs (S) 
Tentukan 5-10 faktor kekuatan 

internal 

Strategi ST 
Ciptakan stategi yang 

menggunakan kekuatan untuk 
memanfaatkan peluang 

 

Strategi SO 
Ciptakan stategi yang 

menggunakan kekuatan untuk 
memanfaatkan peluang 

Weaknesses W) 
Tentukan 5-10 kelemahan 

internal 

Strategi WO 
Ciptakan stategi yang 

meminimalkan kelemahan 
untuk memanfaatkan peluang 

 

Strategi WT 
Ciptakan stategi yang 

meminimalkan kelemahan dan 
menghindari ancaman 

 



 

  

45

45

Seni perang Sun Tzu menurut Khoo Kheng Hor (2004:1) adalah tentang 

strategi militer yang ditulis oleh seorang ahli militer China, Sun Tzu, pada 2.500 

tahun yang lalu.  Sun Tzu adalah seorang ahli militer terkenal dan merupakan 

orang pertama dalam daftar ahli strategi militer Cina. Nama aslinya adalah Sun 

Wu dan lebih dikenal sebagai Sun Tzu. Seni Berperang, dan teori militernya 

diterbitkan pada musim Semi dan Gugur, yakni 770-476 (www.strategikita.com). 

Seni perang Sun Tzu yang telah ditulis dan diperkenalkan adalah suatu cara yang 

paling logis, dengan penerapan perencanaan yang detil dan pertimbangan lain 

mengenai situasi yang penting. Pertimbangan lain  atau faktor yang bersifat 

menentukan, seperti faktor lingkungan sekarang, situasi pesaing, strategi survival 

dan memperinci informasi, dll., adalah yang sangat penting dan oleh karena itu 

diperkenalkan dalam seni perang Sun Tzu ini.  

2.3.2 Strategi Perang Sun Tzu 

Seni Perang Sun Tzu terdiri dari 13 buku yang diringkas oleh banyak 

penulis menjadi 13 bab yang merupakan 13 strategi peperangan yang diterapkan 

oleh Sun Tzu kala itu untuk memenangkan peperangan. 13 bab tersebut seperti 

yang diungkapkan oleh Lee et al (1998) terdiri dari: 

Chapter 1 “Situation appraisal of Sun Tzu’s The Art of War” 
Chapter 2 “Waging war of Sun Tzu’s The Art of War” 
Chapter 3 “Strategic attacks of Sun Tzu’s The Art of War” 
Chapter 4 “disposition of the army of Sun Tzu’s The Art of War” 
Chapter 5 “Forces of Sun Tzu’s The Art of War” 
Chapter 6 “Opportunism of Sun Tzu’s The Art of War” 
Chapter 7 “Manoeuvres of Sun Tzu’s The Art of War” 
Chapter 8 “The nine variations of Sun Tzu’s The Art of War” 
Chapter 9 “Marches of Sun Tzu’s The Art of War” 
Chapter 10 “Terrain of Sun Tzu’s The Art of War” 
Chapter 11 “the nine types of battlegrounds of Sun Tzu’s The Art of War” 
Chapter 12 “Attacking with fire of Sun Tzu’s The Art of War” 
Chapter 13 “Intelligence and information of Sun Tzu’s The Art of War” 
 



 

  

46

46

2.3.3 Evolusi Seni Perang Sun Tzu 

 Dalam bahasa Cina, ada pepatah populer, "Shang chang ru zhan chang": 

“Pasar adalah medan pertempuran” (www.gatra.com). Banyak pengamat telah 

mengingatkan bahwa dominasi ekonomi Cina setelah membuka pasarnya 

memperlihatkan perilaku yang sejalan dengan pepatah di atas. Setelah Perang 

Dunia II, negara-negara Asia yang memahami ungkapan tersebut satu per satu 

mulai muncul menguasai pasar. Dimulai dari Jepang, Taiwan, Korea Selatan, dan 

kini Cina Daratan. 

Awal mulanya, banyak orang yang telah salah dalam menilai buku seni 

perang Sun Tzu, karena mereka hanya melihat melalui sampulnya, yang bertema 

peperangan (Khoo Kheng Hor ,2004:1) . Mereka kehilangan banyak banyak 

kesempatan untuk belajar dari buku tersebut. Mereka tidak menyadari bahwa 

terdapat nilai positif dalam naskah tersebut. Agar bermakna positif, seseorang 

perlu memiliki pikiran yang terbuka, mengingat banyaknya kata yang terlihat 

bermakna negatif, tetapi sesungguhnya bermakna positif. Seperti kata ‘musuh’ 

yang identik dengan seseorang yang harus berbahaya, dapat berubah artinya 

secara positif  bila diartikan sebagai ‘orang yang dilayani’ atau ‘orang yang 

dihadapi’ seperti pada pernyataan Sun Tzu yang disebutkan oleh Khoo Kheng Hor 

(2004:2): “dalam ratusan pertempuran, bila anda mengenal diri anda dan musuh 

anda, anda tidak akan pernah takut terhadap hasilnya…”, yang diaktualisasikan 

menjadi kalimat: “dalam ratusan kesempatan, bila anda mengenal diri anda, dan 

orang yang sedang anda hadapi, anda tidak akan pernah merisaukan hasilnya…” 

Hal tersebutlah yang mengundang berbagai pihak untuk mempelajari dan 

menghidupkan kembali gagasan-gagasan Sun Tzu. Maka tidak mengherankan bila 
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akhir-akhir ini banyak ditemukan berbagai karya yang mencoba menggunakan 

prinsip-prinsip Sun Tzu dalam setiap kegiatan, terutama di bidang bisnis. 

 Mengapa banyak bangsa di dunia tertarik untuk memperdalam ilmu perang 

Sun Tzu? Dalam kenyataannya,strategi militer yang diajarkan Sun Tzu 2.500 

tahun yang lalu, telah menyumbangkan banyak pemikiran, seperti memata-matai, 

perang gerilya dengan teknik pengelabuan, seperti yang dilakukan oleh tentara 

Vietkong ketika melawan tentara Amerika (Royan, 2004:1). Selain itu, Strategi 

Sun Tzu digunakan oleh Genghis Khan di abad ke 13 dalam menaklukkan 

wilayah kekuasaannya mulai dari Mongol, China, Siberia hingga mendekati 

Eropa. Napoleon di masa muda membaca dan mempelajari buku itu dari para 

rahib Jesuit yang menterjemahkannya dari bahasa China di tahun 1782. Cara 

berpikir dan bertindak Mao Tse Tung juga sangat dipengaruhi strategi Sun Tzu, 

seperti terlihat dalam buku Merah Mao. Hitler juga mempelajari strategi Sun Tzu, 

dan menggunakannya saat merebut Polandia dalam operasi ‘Blitzkrieg’ yang 

berlangsung 2 minggu. Di tahun 1991, dalam operasi Desert Storm dan Desert 

Shield di kawasan Teluk, setiap anggota Marinir Amerika memiliki dan 

mempelajari buku strategi perang Sun Tzu. Strategi itu terbukti tetap relevan 

walau telah melewati rentang waktu 25 abad (forum.detik.com). Selain itu, 

kegiatan bisnis di Jepang juga banyak terinspirasi oleh ilmu perang yang diajarkan 

Sun Tzu. 

Menurut Prof. Kong Yuan Zhi, guru besar Peking University dalam buku 

Royan (2004:2), mengatakan bahwa Jepang adalah negara yang paling awal 

menerima ide Sun Tzu. Jauh di awal abad ke-8, sarjana Jepang membawa ilmu 

tersebut ke negerinya. Kini telah ada sekitar 200 karya berbahasa Jepang yang 
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mengupas seni perang Sun Tzu tersebut, dan mencoba mengaplikasikannya dalam 

berbagai bidang. 

2.3.4 Sun Tzu dalam Manajemen 

 Telah banyak tulisan atau buku, baik dalam bahasa Cina dan Inggris atau 

dalam bahasa lainnya, membicarakan tentang aplikasi Seni perang Sun Tzu dalam 

peperangan strategi pada bisnis dan lingkungan manajemen. Banyak dari mereka 

membicarakan tentang filosofi atau strategi-strategi pada beberapa kasus yang 

sukses menerapkannya. Tetapi, hanya sedikit pemaparan dengan model strategik. 

Dimana model yang ditampilkan, tidak memaparkan secara jelas susunan 

metodologi yang menunjukkan bagaimana strategi Sun Tzu secara sistematis 

dapat diidentifikasi, diimplementasikan, diteliti dan ditindak lanjuti pada situasi 

dan kondisi yang berbeda. 

 Wee et al (1995) menyajikan Sun Tzu’s Art of War’s comprehensive model 

for strategies yang terdiri dari proses: penilaian situasi, perumusan tujuan, 

perumusan strategi, evaluasi strategi, implementasi strategi (faktor SDM), 

implementasi strategi (faktor operasional), dan strategic control. Struktur model 

tersebut menyerupai Deming’s PDCA cycle untuk melanjutkan perencanaan 

strategi dan perbaikannya. Tetapi, model tersebut tidak secara detil berisikan 

filsafat dari Sun Tzu. 

 Dalam upaya menyempurnakannya, S.F. Lee, bersama kelompok 

penelitiannya pada tahun 1998, dalam sebuah jurnal berjudul “Sun Tzu’s as 

business and management strategies for world class business excellence 

evaluation under QFD methodology”, berhasil menerjemahkan seni perang Sun 

Tzu ke dalam suatu strategi bisnis dan manajemen dalam suatu metode QFD. Lee 
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et al juga telah menyajikan 13 strategi bisnis Sun Tzu, yang merupakan 

penjabaran dari 13 strategi perang Sun Tzu yang dikondisikan ke dalam lingkup 

manajemen. Strategi-strategi tersebut dirancang sesuai dengan urut-urutan bab 

dalam buku Sun Tzu aslinya. Hal ini dilakukan agar implementasi seni perang Sun 

Tzu ke dalam lingkup manajemen, khususnya suatu strategi bisnis dan manajemen 

dapat dilakukan dengan lebih mudah, detil, dan tidak luput dari sumber ide atau 

pemikiran yang berasal dari filsafat-filsafat Sun Tzu. 

2.3.5 Strategi Bisnis Manajemen menggunakan Sun Tzu’s Art of War 

 13 Strategi Bisnis Manajemen yang diadopsi dari 13 strategi perang Sun 

Tzu meliputi: 

2.3.5.1  Strategy 1: planning of strategies, estimation and leadership 

Strategi pertama adalah merencanakan strategi, perhitungan dan 

kepemimpinan, yang didasarkan pada bab 1 buku Sun Tzu “Penilaian Situasi pada 

Seni perang Sun Tzu”. Dalam bab ini, filsafat Sun Tzu yang digunakan adalah;  

“Panglima perang yang memenangkan pertempuran membuat banyak rencana di 

kemahnya sebelum peperangan dimulai. Sedangkan, yang kalah adalah yang 

sebelumnya hanya membuat sedikit rencana saja.”(Royan, 2004:2). 

Makna yang dapat diambil pada bab pertama tersebut menurut Lee et al 

(1998:2) yaitu: 

a. Is war? It may be described as one of the most important 
affairs to the state.  

b. Should analyse and compare the conditions of an enemy 
and ourselves.  

c. Military operation takes deception as its basic quality.  
d. Who plans and prepares carefully will find himself in a 

favourable position and win victory 
Makna pada bab pertama tersebut yang dapat diambil menurut Lee et 

al (1998:2) yaitu: 
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a. Apakah perang? Ini mungkin digambarkan sebagai salah 
satu urusan negara yang paling penting. 

b. Harus menganalisis dan membandingkan kondisi musuh 
dan diri sendiri. 

c. Operasi militer menggunakan tipuan sebagai kualitas 
dasarnya. 

d. Siapa yang merencanakan dan menyiapkan dengan 
berhati-hati akan akan mendapatkan dirinya pada posisi 
yang menguntungkan dan dapatkan kemenangan. 

 
Dan dalam persepsi strategi bisnis manajemen tentang merencanakan 

strategi, perhitungan dan kepemimpinan, berdasarkan pada seni perang Sun Tzu, 

menurut Lee dan Andrew Sai On Ko (2000:75), menjadi: 

a. Understand the actual situation; decide on the plan of 
action.  

b. Analyze and compare both parties’ conditions, both 
favourable and unfavourable.  

c. Business is very much related to tactics and strategic 
planning.  

d. Right information and proper preparation will help 
business make a success 

 
a. Mengerti situasi sesungguhnya; memutuskan rencana 

tindakan.  
b. Menganalisis dan membandingkan kedua keadaan, 

baik menguntungkan maupun tidak.  
c. Bisnis benar-benar menghubungkan taktik dan 

perencanaan strategi.  
d. Informasi yang tepat dan persiapan yang tepat akan 

membantu bisnis mencapai kesuksesan. 
 

2.3.5.2  Strategy 2: resources and competitive actions 

Strategi kedua adalah Sumber daya dan tindakan bersaing, yang 

didasarkan pada bab 2 buku Sun Tzu “Menggerakkan peperangan pada Seni 

perang Sun Tzu”. Dalam bab ini, filsafat Sun Tzu yang digunakan adalah;  

“Tujuan utama peperangan adalah kemenangan, bukan 
memperpanjang kampanye. Jika kamu mengepung suatu kota, 
kamu hanya menghamburkan tenaga. Sekali lagi, bila kampanye 
diperpanjang, sumber-sumber daya alam tidak akan seimbang 
dengan kegiatan yang dilakukan.” (Royan, 2004:39). 
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Makna yang dapat diambil pada bab kedua tersebut menurut Lee et al 

(1998:2) yaitu: 

a. Have had enough money.  
b. Have heard of criticism of a hasty campaign, we have 

never seen the cleverness in prolonging a war.  
c. Who is adept in military operations never raises an army 

twice.  
d. A wise commander should strive to get provisions in the 

enemy state.  
e. More times you defeat the enemy the stronger you will be. 
 

Makna pada bab kedua tersebut yang dapat diambil menurut Lee et al 

(1998:2) yaitu: 

a. Telah mempunyai uang yang cukup. 
b. Telah mendengarkan kritik suatu kampanye yang terburu-

buru, kita belum pernah melihat kepintaran seperti itu di 
dalam memperpanjang suatu peperangan 

c. Siapa yang ahli dalam operasi militer tidak pernah 
menaikkan suatu angkatan perang dua kali. 

d. Lebih sering kamu mengalahkan musuh, kamu akan lebih 
kuat nantinya. 

Dan dalam persepsi strategi bisnis manajemen tentang Sumber daya dan 

tindakan bersaing, berdasarkan pada seni perang Sun Tzu, menurut Lee dan 

Andrew Sai On Ko (2000:75), menjadi: 

a. Make a good and realistic estimation of the actual 
expenses before entering into business.  

b. Speed and quick decisions help in business.  
c. Organization structure should be clear and effective.  
d. Not add extra burdens on head-office for any new 

proposal.  
e. Other business by co-operation. 

 
a. Membuat suatu penilaian yang realistis dan baik dari biaya 

yang sesungguhnya sebelum memasuki bisnis. 
b. Mempercepat dan keputusan yang cepat membantu bisnis. 
c. Struktur organisasi harus bersih dan efektif. 
d. Tidak menambahkan beban ekstra pada kepala kantor untuk 

proposal baru. 
e. Bisnis lain dengan kerjasama. 
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2.3.5.3  Strategy 3: competitive strategy and wisdom 

Strategi ketiga adalah strategi bersaing dan kebijaksanaan, yang 

didasarkan pada bab 3 buku Sun Tzu “Strategi menyerang pada Seni perang Sun 

Tzu”. Dalam bab ini, filsafat Sun Tzu yang digunakan adalah;  

“Panglima yang tidak dapat mengendalikan hawa nafsunya, akan 
menggerakkan prajuritnya menyerbu seperti semut rangrang yang 
memanjat pohon, sehingga 1/3 dari prajuritnya terbunuh, dan kota 
yang dikepung tak dapat direbut. Itulah kerugiannya kalau 
mengepung kota berbenteng.”(Royan, 2004:63). 
Makna yang dapat diambil pada bab ketiga tersebut menurut Lee et al 

(1998:2) yaitu: 

a. A victory and subduing the enemy without fighting is the 
highest excellence.  

b. Best policy for the military operations is to gain victory by 
means of strategy.  

c. Must gain complete victory “al-under-heaven”.  
d. Weaker battles on stubbornly without taking its strength 

into account; it will surely be conquered by the stronger.  
e. Generals assist the ruler in governing a nation.  
f. You know both the enemy and yourself, you will fight a 

hundred battles without danger of defeat. 
 

Makna pada bab ketiga tersebut yang dapat diambil menurut Lee et al 

(1998:2) yaitu: 

a. Suatu kemenangan dan menundukkan musuh tanpa 
bertempur adalah keunggulan yang paling tinggi. 

b. Kebijakan terbaik untuk operasi militer adalah untuk 
memperoleh kemenangan dalam arti strategi. 

c. Harus memperoleh kemenangan lengkap " al-under-
heaven". 

d. Pertempuran yang lebih lemah dengan keras kepala tanpa 
mempertimbangkan  kekuatannya; pasti akan ditaklukkan 
oleh yang lebih kuat. 

e. Bantuan jenderal dalam mengatur suatu bangsa. 
f. Kamu mengetahui baik musuh maupun dirimu sendiri, 

kamu akan bertempur dalam ratusan pertempuran tanpa 
bahaya akan kekalahan. 

Dan dalam persepsi strategi bisnis manajemen tentang strategi bersaing 

dan kebijaksanaan, berdasarkan pada seni perang Sun Tzu, menurut Lee dan 
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Andrew Sai On Ko (2000:75), menjadi: 

a. Over business without extra costs.  
b. Strategy helps to win competition.  
c. Wisdom and best strategy instead of aggressive tactics for 

success.  
d. The situation and act flexibly.  
e. Should be taken at appropriate company level; more 

delegation of responsibility.  
f. Yourself and your competitor better helps you win 

 
a. Bisnis tanpa biaya-biaya ekstra. 
b. Strategi membantu memenangkan persaingan. 
c. Kebijaksanaan dan strategi terbaik sebagai ganti taktik 

agresif untuk sukses. 
d. Situasi dan tindakan yang fleksibel. 
e. Harus diambil pada tingkatan perusahaan; pendelegasian 

yang lebih pada tanggung jawab. 
f. Diri anda sendiri dan pesaingmu lebih baik membantumu 

menang. 
 

2.3.5.4  Strategy 4: positioning and targeting, strengths and weaknesses 

estimation 

Strategi keempat adalah posisi dan target, perhitungan kekuatan dan 

kelemahan, yang didasarkan pada bab 4 buku Sun Tzu “pengaturan pasukan  

perang pada Seni perang Sun Tzu”. Dalam bab ini, filsafat Sun Tzu yang 

digunakan adalah;  

“Dia yang memenangkan pertempuran adalah dia yang tidak 
membuat kesalahan dan menetapkan kemenangannya secara 
pasti. Artinya, sanggup mengalahkan musuh hingga menyerah. 
Oleh karena itu, pejuang yang terampil akan menempatkan 
dirinya pada posisi yang tidak terkalahkan. Maka, ia tidak akan 
membiarkan setiap kesempatan yang memungkinkan lawan 
menagalahkannya.”(Royan, 2004:87). 

 
Makna yang dapat diambil pada bab keempat tersebut menurut Lee et al 

(1998:3) yaitu: 
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a. May foretell a victory but cannot be sure to gain victory 
as one wishes.  

b. Can, on one hand, protect themselves and, on the other 
hand, win a complete victory.  

c. Skilled in war always defeat the enemy that could easily 
be conquered.  

d. Have planned for certainty of their victory and the enemy 
is already destined to defeat.  

e. Who is adept in military operations always understands 
the principles of war and adopts the correct policies, so 
that victory is entirely in his hands. 

 
Makna pada bab keempat tersebut yang dapat diambil menurut Lee et al 

(1998:3) yaitu: 

a. Mungkin meramalkan suatu kemenangan tetapi tidak bisa 
jadilah pasti untuk memperoleh kemenangan sebagai satu 
keinginan. 

b. Dapatkah, pada satu tangan, melindungi diri mereka 
sendiri dan, pada sisi lain, memenangkan suatu 
kemenangan lengkap. 

c. Terampil berperang selalu mengalahkan musuh yang bisa 
dengan mudah ditaklukkan. 

d. Sudahkah merencanakan untuk kepastian atas 
kemenangan mereka dan musuh telah siap untuk 
mengalahkan. 

e. Siapa yang ahli di dalam operasi militer selalu memahami 
prinsip peperangan dan mengadopsi kebijakan yang 
benar, sehingga kemenangan seluruhnya di dalam 
tangannya. 

 
Dan dalam persepsi strategi bisnis manajemen tentang posisi dan target, 

perhitungan kekuatan dan kelemahan, berdasarkan pada seni perang Sun Tzu, 

menurut Lee dan Andrew Sai On Ko (2000:75), menjadi: 

a. Yourself before entering into competition.  
b. Attack right to the target, defence kept top secret.  
c. Beware of business and situation changes; never be 

content with your position.  
d. Careful planning of the whole situation enables the 

business to take control.  
e. The principles of business and help to adopt the correct 

policies and be successful. 
 

 



 

  

55

55

a. Diri anda sendiri sebelum memasuki persaingan. 
b. Serang dengan benar ke target, pertahanan menjaga 

rahasia. 
c. Waspada bisnis dan perubahan situasi; tidak pernah 

menjadi berguna dengan posisimu. 
d. Perencanaan yang hati-hati pada keseluruhan situasi 

memungkinkan bisnis untuk mengambil kendali. 
e. Prinsip bisnis dan membantu mengadopsi kebijakan yang 

benar dan sukses. 
 

2.3.5.5  Strategy 5: opportunity, timing and management structure 

Strategi kelima adalah peluang, waktu dan struktur manajemen, yang 

didasarkan pada bab 5 buku Sun Tzu “Tenaga pada Seni perang Sun Tzu”. Dalam 

bab ini, filsafat Sun Tzu yang digunakan adalah;  

“Oleh karena itu, dia harus mampu memilih orang yang tepat 
untuk dimanfaatkan tenaganya. Bila dia memanfaatkan tenaga 
tersebut dengan tepat, para pejuangnya akan menjadi seperti 
batu yang menggelinding. Dan, energi yang akan dikembangkan 
oleh pejuang itu seperti batu bundar yang menggelinding turun 
dari gunung yang tingginya ribuan kaki.”(Royan, 2004:107), 
dan ; 
“Seekor elang menukik tepat waktu…” (Hoo Kheng Hor, 2004:58) 

Makna yang dapat diambil pada bab kelima tersebut menurut Lee et al 

(1998:3) yaitu: 

a. A big army is in principle the same as managing a smal 
one; it is a matter of organisation.  

b. A war, the general should adopt the normal way of 
confronting the enemy, while using special tactics to take 
the enemy by surprise.  

c. Formations are not more than the application of special 
and normal tactics, but their variations and combinations 
will give rise to an infinite series of manoeuvres.  

d. General who is skilled in war can exploit his own vantage 
position and launch a swift and sharp attack.  

e. Can drive the enemy about with smal advantages and 
awaits the enemy in strength.  

f. General can select the right persons and fully exploit the 
favourable situation. 
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Makna pada bab kelimat tersebut yang dapat diambil menurut Lee et al 

(1998:3) yaitu: 

a. Suatu angkatan perang yang besar pada prinsipnya sama 
halnya memanage yang  kecil ; ini merupakan perihal 
organisasi. 

b. Suatu peperangan, yang jenderal mengadopsi cara yang 
normal menghadapi musuh, ketika menggunakan taktik 
khusus untuk mengejutkan  musuh . 

c. Formasi bukanlah yang lebih dari aplikasi taktik normal 
dan khusus, tetapi variasi dan kombinasi mereka akan 
memberi kenaikan bagi suatu rangkaian manuver tanpa 
batas. 

d. Jenderal yang terampil berperang dapat memanfaatkan 
posisi menguntungkan miliknya dan meluncurkan suatu 
serangan yang cepat dan tajam. 

e. Dapat mengendalikan musuh dengan keuntungan kecil 
dan menunggu musuh itu kuat. 

f. Jenderal dapat memilih orang yang benar dan secara 
penuh memanfaatkan situasi yang baik. 

 
Dan dalam persepsi strategi bisnis manajemen tentang peluang, waktu 

dan struktur manajemen, berdasarkan pada seni perang Sun Tzu, menurut Lee dan 

Andrew Sai On Ko (2000:75), menjadi: 

a. Organisation helps to define clear job responsibilities.  
b. Tactics require a flexible managing policy.  
c. Of special and normal tactics will give rise to an infinite 

series of business approaches.  
d. Quickly to explore business opportunities.  
e. Some advantages and trap by strategy.  
f. Person gets the right job.  

 
a. Organisasi membantu menggambarkan tanggung-jawab 

pekerjaan yang jelas. 
b. Taktik memerlukan suatu pengaturan kebijakan yang 

fleksibel. 
c. Tentang taktik normal dan khusus akan memberi 

kenaikan bagi suatu rangkaian pendekatan bisnis. 
d. Dengan cepat menyelidiki peluang bisnis. 
e. Beberapa keuntungan dan perangkap bagi strategi. 
g. Orang memperoleh pekerjaan yang tepat. 
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2.3.5.6  Strategy 6: control of market situations and climate 

Strategi keenam adalah pengawasan situasi dan iklim pasar, yang 

didasarkan pada bab 6 buku Sun Tzu “Peluang pada Seni perang Sun Tzu”. Dalam 

bab ini, filsafat Sun Tzu yang digunakan adalah;  

“Walaupun lawan lebih kuat dari segi jumlah, kita dapat 
mengatasinya dalam pertempuran. Upayakan untuk 
mendapatkan rencana dan kebiasaan mereka sewaktu 
memenangkan pertempuran. Pancing dia, dan pelajari untuk 
menemukan kelemahnnya. Lalu, bandingkanlah dengan cermat 
pasukan lawan dengan pasukan sendiri, untuk mengetahui 
dimana letak kelebihan dan kekurangannya.”(Royan, 2004:129). 

 
Makna yang dapat diambil pada bab keenam tersebut menurut Lee et al 

(1998:3) yaitu: 

a. At the place to which the enemy will not come; attack a 
place where the enemy does not expect you.  

b. You are certain to take what you attack is because the 
enemy cannot fortify it. That you are certain of success in 
holding what you defend is because the enemy cannot 
attack it.  

c. Offensive one takes can be so strong that the enemy 
cannot defend just because one strikes at the enemy’s 
weak point. One can withdraw without being overtaken 
by the enemy just because one moves so swiftly that the 
enemy cannot pursue.  

d. We expose the enemy’s disposition and hide ours, we can 
concentrate our troops and divide the enemy’s forces.  

e. Who has few must take precautions against possible 
attacks everywhere; one who has many compels the 
enemy to prepare against his attacks.  

f. A general knows both the place and the time of a battle to 
come, he can lead his troops to go even a thousand “li” 
away for a decisive battle.  

g. Victory may be won even if the enemy’s troops are many. 
We can find a way to make them unable to fight.  

h. Way to defeat the enemy should not follow the beaten 
track, but change constantly according to the enemy’s 
changing situation.  

i. Way to fight never remains constant and water never 
flows in the same way. 
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Makna pada bab keenam tersebut yang dapat diambil menurut Lee et al 

(1998:3) yaitu: 

a. Di tempat  yang mana musuh tidak akan datang; 
menyerang suatu tempat di mana musuh tidak 
mengharapkan kamu. 

b. Kamu yakin untuk mengambil apa yang kamu serang 
sebab musuh tidak bisa membentengi itu. Kamu yakin 
sukses di dalam memegang apa yang kamu pertahankan 
sebab musuh tidak bisa menyerang itu. 

c. Serangan sekali ambil dapat menjadi sangat kuat dimana 
musuh tidak bisa bertahan hanya karena satu serangan di 
titik lemah musuh. Seseorang dapat meninggalkan tanpa 
disusul oleh musuh hanya karena satu gerakan yang 
sangat cepat dimana musuh tidak bisa mengejar. 

d. Kita membongkar penempatan musuh dan 
menyembunyikan milik kita, kita dapat 
mengkonsentrasikan pasukan kita dan memecah kekuatan 
musuh. 

e. Siapa yang mempunyai sedikit harus mencegah serangan 
di mana-mana; orang yang mempunyai banyak memaksa 
musuh untuk mempersiapkan serangannya. 

f. Pengetahuan jenderal baik tempat dan waktu suatu 
pertempuran akan datang, ia dapat memimpin pasukannya 
untuk pergi bahkan ribuan " li" pergi untuk suatu 
pertempuran yang menentukan. 

g. Kemenangan mungkin dapat dimenangkan sekalipun 
pasukan musuh ada banyak. Kita dapat menemukan suatu 
carauntuk membuat mereka tidak mampu untuk 
bertempur. 

h. Cara untuk mengalahkan musuh mestinya tidak 
mengikuti jalur yang tetap, tetapi berubah secara konstan 
mengikuti perubahan situasi musuh. 

i. Cara untuk bertempur tidak pernah tinggal tetap dan air 
tidak pernah mengalir dengan cara yang sama. 

 
Dan dalam persepsi strategi bisnis manajemen tentang pengawasan 

situasi dan iklim pasar, berdasarkan pada seni perang Sun Tzu, menurut Lee dan 

Andrew Sai On Ko (2000:75), menjadi: 

a. Ahead of competition through innovations.  
b. Competitors’ weak points while building on your strength.  
c. Competitors’ weak points with full commitment. A 

company should know when to withdraw from the market 
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to reduce losses by withdrawing from the market at the 
right time.  

d. The competition by not alowing them to know you, 
enabling you to concentrate effectively.  

e. One over-diversifies, the business can easily be 
chalenged. Concentrate your effort where you are strong.  

f. The market well for success.  
g. If the competition is keen, we can still win by better 

understanding the market requirement and prove 
successful.  

h. Constantly according to the changing market situation.  
i. Tactics never remain constant and should take any form.  

 
a. Awal dari persaingan melalui inovasi. 
b. Poin-poin lemah pesaing ketika membangun kekuatanmu. 
c. Poin-poin lemah pesaing dengan penuh komitmen. Suatu 

perusahaan seharusnya mengetahui kapan untuk menarik 
dari pasar untuk mengurangi kerugian dengan menarik 
dari pasar pada waktu yang tepat. 

d. Persaingan dengan tidak membiarkan mereka untuk 
mengetahui kamu, memungkinkan kamu untuk 
berkonsentrasi secara efektif. 

e. Terlalu banyak macam, bisnis dapat dengan mudah 
ditantang. Konsentrasi usaha mu dimana kamu kuat. 

f. Pasar baik untuk sukses. 
g. Jika kompetisi tajam, kita masih bisa memenangkannya 

dengan pemahaman yang lebih baik akan kebutuhan pasar 
dan membuktikan kesuksesan. 

h. Secara konstan mengikuti perubahan situasi pasar. 
i. Taktik tidak pernah tetap dan perlu mengambil bentuk 

lain. 
 

2.3.5.7  Strategy 7: management of conflict and avoid confrontation 

Strategi ketujuh adalah manajemen konflik dan menghindari konfrontasi, 

yang didasarkan pada bab 7 buku Sun Tzu “Manuver pada Seni perang Sun Tzu”. 

Dalam bab ini, filsafat Sun Tzu yang digunakan adalah;  

“Pada pagi hari semangat pasukan tinggi, siang hari mulai 
lemah, dan malam hari hanya tertuju untuk kembali ke 
perkemahan. Pemimpin pasukan yang pandai akan menghindari 
pasukan yang sedang bersemangat tinggi, dan menyerang ketika 
pasukan lawan dalam kondisi lemah dan ingin pulang ke 
perkemahan. Inilah seni mempelajar suasana hati. Siapa saja 
yang paling awal tba di medan pertempuran dan menunggu 
kedatangan musuhnya berada dalam kondisi segar untuk 
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menghadapi pertempuran, tapi siapa pun yang datang kemudian 
dan datang ke medan laga dengan tergesa-gesa berada dalam 
keadaan lelah dan kehabisan tenaga.”(Royan, 2004:173). 

 
Makna yang dapat diambil pada bab ketujuh tersebut menurut Lee et al 

(1998:4) yaitu: 

a. The whole military process nothing is more difficult than 
to fight for a favourable position with the enemy.  

b. Is not only disadvantage but also danger in fighting for a 
favourable position.  

c. Commander who does not understand the plots and 
schemes of the princes cannot enter into aliances with 
them.  

d. Who masters the tactics of deviation first will win victory.  
e. Usualy use gongs, drums, flags and banners as 

instruments to unify the army.  
f. A highly disciplined army to fight the confused enemy 

army.  
 

Makna pada bab ketujuh tersebut yang dapat diambil menurut Lee et al 

(1998:4) yaitu: 

a. Keseluruhan proses militer tidak ada apapun lebih sulit 
dibanding dengan bertempur untuk suatu posisi yang baik 
dengan musuh. 

b. Tidak hanya kerugian tetapi juga bahaya dalam 
memperjuangkan suatu posisi baik. 

c. Pemimpin yang tidak memahami rencana dan alur cerita 
para pangeran tidak bisa masuk aliansi dengan mereka. 

d. Siapa yang menguasai taktik penyimpangan yang pertama 
akan memenangkan kemenangan. 

e. Pada umumnya menggunakan gong, drum, bendera dan 
panji sebagai instrumen untuk mempersatukan angkatan 
perang. 

f. Suatu angkatan perang yang sangat tertib untuk 
bertempur angkatan perang musuh yang kacau. 

 
Dan dalam persepsi strategi bisnis manajemen tentang manajemen 

konflik dan menghindari konfrontasi, berdasarkan pada seni perang Sun Tzu, 

menurut Lee dan Andrew Sai On Ko (2000:76), menjadi: 
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a. Competition is most difficult when confronting 
competition head-on.  

b. Is not only disadvantage but also danger in competing for 
a favourable position. Inadequate preparation will lose 
business and market share.  

c. The potential partner well before entering into join 
venture.  

d. The vision while maintaining flexibility for short-term 
deviation.  

e. Your people for a common goal through good 
communication.  

f. The organisation and plan business strategies.  
 

a. Persaingan adalah yang paling sulit ketika menghadapi 
persaingan beradu muka. 

b. Tidak hanya kerugian tetapi juga bahaya dalam bersaing 
untuk suatu posisi baik. Persiapan tidak cukup akan 
kehilangan bisnis dan penguasaan pasar. 

c. Mitra yang potensial baik sebelum memasuki join 
venture. 

d. Visi saat memelihara fleksibilitas untuk penyimpangan 
jangka pendek. 

e. Orang-orangmu untuk suatu tujuan yang umum melalui 
komunikasi baik. 

f. Organisasi dan strategi perencanaan bisnis. 
 

2.3.5.8  Strategy 8: flexibility and adaptability 

Strategi kedelapan adalah fleksibilitas dan adaptasi, yang didasarkan pada 

bab 8 buku Sun Tzu “Sembilan variasi pada Seni perang Sun Tzu”. Dalam bab ini, 

filsafat Sun Tzu yang digunakan adalah;  

“Karena itu, janganlah mengulang taktik yang sudah membawa 
kemenangan. Tetapi ubahlah sesuai dengan keadaan. Seorang 
ahli strategi harus mampu mengubah metode dan jadwalnya, 
agar tidak ada yang tahu maksudnya. Ia harus mampu 
memindahkan lokasi perkemahan dan rute perjalanannya, agar 
tak seorangpun dapat meramalkan gerakannya.”(Royan, 
2004:199). 

 
Makna yang dapat diambil pada bab kedelapan tersebut menurut Lee et al 

(1998:4) yaitu: 

a. Launch an upward attack on the enemy who occupies 
high ground.  
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b. General or commander should thoroughly understand the 
tactical variables. Only if he knows them well can he 
know military operations.  

c. Wise general must give his consideration to both 
favourable factors and unfavourable factors.  

d. Are five fatal weaknesses of a general: brave but not 
resourceful, cowardly on the eve of a battle, quick-
tempered and easily provoked, honour which drives him 
to reckless situations, benevolent but hesitant and passive. 

 
Makna pada bab kedelapan tersebut yang dapat diambil menurut Lee et al 

(1998) yaitu: 

a. Meluncurkan suatu serangan ke atas pada musuh yang 
menduduki daerah tinggi. 

b. Jenderal atau pemimpin perlu memahami variabel yang 
taktis secara menyeluruh. Hanya jika ia mengetahui 
mereka dengan baik, dia dapat mengetahui operasi 
militer. 

c. Jenderal yang bijaksana harus memberi pertimbangannya 
terhadap faktor baik dan faktor kurang baik. 

d. Adalah lima kelemahan fatal suatu jenderal: berani tetapi 
tidak banyak akal, dengan takut-takut menjelang suatu 
pertempuran, berdarah panas dan dengan mudah 
digusarkan, menghormati pengarahnya ke situasi yang 
sembrono, baik hati tetapi pasif dan ragu-ragu. 

 
Dan dalam persepsi strategi bisnis manajemen tentang fleksibilitas dan 

adaptasi, berdasarkan pada seni perang Sun Tzu, menurut Lee dan Andrew Sai On 

Ko (2000:76), menjadi: 

a. Engage in competition if you are weak.  
b. Conditions should thoroughly be understood. Only if they 

are known well can business be operated properly.  
c. Both favourable and unfavourable factors in business.  
d. Weakness of management should be understood. 

 
a. Terlibat dalam pesaingan jika kamu lemah. 
b. Kondisi-kondisi perlu dipahami secara menyeluruh. 

Hanya jika mereka mengenal bisnis, dapat dioperasikan 
dengan baik. 

c. Baik faktor yang baik dan kurang baik di dalam bisnis. 
e. Kelemahan manajemen harus dipahami. 
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2.3.5.9  Strategy 9: observing and manoeuvring 

Strategi kesembilan adalah mengamati dan bergerak, yang didasarkan 

pada bab 9 buku Sun Tzu “Gerakan pada Seni perang Sun Tzu”. Dalam bab ini, 

filsafat Sun Tzu yang digunakan adalah;  

“Burung-burung yang tiba-tiba beterbangan menandakan 
adanya halangan. Binatang-binatang buas yang berlarian 
menandakan kereta-kereta perang sedang maju, dan bila debu 
beterbangan rendah dan memnuhi daerah yang luas pertanda 
pasukan infantri sedang mendekat.”(Royan, 2004:223). 

 
Makna yang dapat diambil pada bab kesembilan tersebut menurut Lee et 

al (1998:4) yaitu: 

a. Sure to stay near the valeys when going through 
mountains; after crossing the river you must stay far 
away from it.  

b. Sure to cross salt marshes quickly with no delay.  
c. Commanders prefer to station their troops on high ground 

rather than on low land.  
d. Heavy rain fals in the upper reaches of a river and forms 

torrents rushing down to the lower course, never cross the 
river but wait until the flood subsides.  

e. Must have a thorough search to see if there are ambushes 
laid or spies hiding.  

f. Rising in flight show there are troops in ambush.  
g. The enemy asks for a truce without advance appointment, 

it means that he must have been plotting.  
h. The enemy sees some profit but does not try to obtain it, it 

is because he has been completely exhausted.  
i. In the enemy’s camp means his generals have lost their 

prestige and authority.  
j. Orders are observed constantly and conscientiously, both 

the commander and the soldiers will benefit and trust 
each other. 

 
Makna pada bab kesembilan tersebut yang dapat diambil menurut Lee et 

al (1998:4) yaitu: 

a. Yakin untuk tinggal di dekat lembah ketika melewati 
pegunungan; setelah menyeberangi sungai kamu harus 
tinggal jauh sekali dari itu. 
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b. Yakin untuk menyeberang rawa garam dengan cepat 
tanpa penundaan. 

c. Pemimpin lebih menyukai untuk mengistirahatkan 
pasukannya pada daratan yang tinggi dibanding pada 
daratan rendah. 

d. Hujan lebat jatuh di atas sungai dan bentuk semburan 
menuju ke muara sungai, jangan pernah menyeberang 
sungai itutetapi menunggu sampai banjir surut. 

e. Harus mempunyai pencarian yang seksama untuk melihat 
jika ada jebakan yang diletakkan atau mata-mata yang 
bersembunyi. 

f. Burung-burung yang tiba-tiba beterbangan menandakan 
adanya halangan. 

g. Musuh meminta suatu gencatan senjata tanpa janji temu 
terlebih dahulu, ini berarti bahwa ia telah merencanakan. 

h. Musuh melihat beberapa keuntungan tetapi tidak 
mencoba untuk mendapatkannya, itu karena ia telah lelah 
sepenuhnya. 

i. Berada di dalam kemah musuh berarti jenderal sudah 
kehilangan otoritas dan gengsi mereka. 

j. Order/ pesanan diamati secara konstan dan dengan teliti, 
baik pemimpin dan tentara akan bermanfaat dan percaya 
satu sama lain. 

 
Dan dalam persepsi strategi bisnis manajemen tentang mengamati dan 

bergerak, berdasarkan pada seni perang Sun Tzu, menurut Lee dan Andrew Sai On 

Ko (2000:76), menjadi: 

a. The best approach during difficult market conditions and 
stay away from difficult situations.  

b. Away from a dangerous situation as quickly as possible.  
c. Competitors’ positions and plan strategy accordingly with 

better reactions.  
d. Until the situation is clear before re-entering into market 

competition. Good and accurate decisions make proper 
investments in business.  

e. Understand the market situation to avoid potential 
problems and identify pitfals.  

f. Market indicators to identify potential problems.  
g. Competition proposes a joint venture without warning, it 

means that he understands his strategic position.  
h. The competitor does not explore market potential, it 

means he has no extra resources.  
i. A competitor has low morale, it means their leadership is 

poor. Prestige and authority of senior management are 
both essential.  



 

  

65

65

j. Everyone does what they should do diligently both the 
management and workforce benefit and trust each other, 
and have a good relationship.  

 
a. Pendekatan yang terbaik selama kondisi pasar sulit dan 

menghindar dari situasi yang sulit. 
b. Menjauh dari suatu situasi yang berbahaya secepat 

mungkin. 
c. Posisi pesaing dan perencanaan strategi sesuai dengan 

reaksi yang lebih baik. 
d. Hingga situasi harus jelas sebelum masuk kembali ke 

dalam pasar persaingan. Keputusan akurat dan baik 
membuat investasi sesuai dalam bisnis. 

e. Memahami situasi pasar untuk menghindari permasalahan 
potensial dan mengidentifikasi perangkap. 

f. Indikator pasar untuk mengidentifikasi permasalahan 
potensial. 

g. Kompetisi mengusulkan suatu joint venture tanpa 
peringatan, ini berarti bahwa ia memahami posisi 
strategisnya. 

h. Pesaing tidak menyelidiki potensi pasar, ini berarti ia 
tidak punya sumber daya lebih. 

i. Suatu pesaing yang mempunyai moral yang rendah, ini 
berarti kepemimpinan mereka buruk. Gengsi dan otoritas 
manajemen senior adalah penting. 

j. Semua orang mengerjakan apa yang mereka perlu 
lakukan dengan rajin baik manajemen dan pekerja 
bermanfaat dan saling percaya satu sama lain, dan 
mempunyai suatu hubungan baik. 

 
2.3.5.10  Strategy 10: competitive situations and causes of failure 

Strategi kesepuluh adalah situasi persaingan dan penyebab kegagalan, 

yang didasarkan pada bab 10 buku Sun Tzu “Daerah pada Seni perang Sun Tzu”. 

Dalam bab ini, filsafat Sun Tzu yang digunakan adalah;  

“Terdapat enam daerah peperangan, yaitu daerah yang mudah didekati, daerah 

yang kusut, daerah yang dapat menyesuaikan diri, celah sempit, daerah bergunug-

gunung, dan daerah yang posisinya jauh dari musuh.”(Royan, 2004:245). 

Makna yang dapat diambil pada bab kesepuluh tersebut menurut Lee et al 

(1998:4) yaitu: 
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a. The enemy is unprepared, you will defeat him.  
b. You occupy ground that is narrow or constricted, you 

should block the narrow passes with strong garrisons and 
wait for the enemy there.  

c. General should know six situations that point to the 
defeat of his army, these situations cannot be attributed to 
natural disasters, and they are the faults of the generals, 
which are not inevitable.  

d. Is an important aid to a commander in military 
operations.  

e. Great commander advances without seeking personal 
fame and gain, retreats without shirking responsibility.  

f. He dearly loves his persons as he does his own beloved 
sons, they will be willing to die with him in battle.  

g. General who is skilled in military operations moves his 
troops without losing his direction and purpose and acts 
with unlimited resources and adaptations. 

 
Makna pada bab kesepuluh tersebut yang dapat diambil menurut Lee et al 

(1998:4) yaitu: 

a. Musuh yang tidak ada persiapan, kamu akan 
mengalahkan dia. 

b. Kamu menduduki tanah yang membatasi atau menarik, 
kamu perlu menghalangi yang melewati dengan pasukan 
yang kuat dan menantikan musuh ke sana. 

c. Jenderal perlu mengetahui enam situasi kekalahan pada 
angkatan perangnya, situasi ini tidak bisa dihubungkan 
dengan bencana alam, dan ini adalah kesalahan jenderal, 
yang tidak bisa diacuhkan. 

d. Adalah suatu bantuan penting  kepada pemimpin di dalam 
operasi militer. 

e. Pemimpin besar membantu tanpa mencari-cari ketenaran 
pribadi dan keuntungan, mundur tanpa melalaikan 
tanggung jawab. 

f. Ia sangat mencintai para orangnya sbagaimana ia 
mencintai anak tercintanya, mereka akan mau untuk mati 
bersamanya di dalam pertempuran. 

g. Jenderal yang terampil dalam operasi militer 
menggerakkan pasukannya tanpa kehilangan arahnya dan 
bermaksud dan bertindak dengan sumber daya tak 
terbatas dan beradaptasi. 
 

Dan dalam persepsi strategi bisnis manajemen tentang situasi persaingan 

dan penyebab kegagalan, berdasarkan pada seni perang Sun Tzu, menurut Lee dan 



 

  

67

67

Andrew Sai On Ko (2000:76), menjadi: 

a. Advantages over the competition when they are 
unprepared.  

b. The competitors when they have little room for 
manoeuvre.  

c. Should know of their weaknesses that could lead to 
business failure.  

d. Situations help decision-making.  
e. Good manager takes the business advantage without 

taking personal fame and gain and admits failure without 
shirking responsibility.  

f. Your employees like your family and they will share your 
vision.  

g. Skilled manager realocates his resources without losing 
his direction and purpose 

 
a. Keuntungan dalam persaingan ketika mereka tidak 

dipersiapkan. 
b. Pesaing ketika mereka hanya mempunyai sedikit ruang 

untuk manuver. 
c. Perlukah mengetahui kelemahan mereka yang bisa 

mendorong kearah kegagalan bisnis. 
d. Situasi membantu pengambilan keputusan. 
e. Manajer baik mengambil keuntungan bisnis tanpa 

mengambil ketenaran pribadi dan memperoleh dan 
mengakui kegagalan tanpa melalaikan tanggung jawab. 

f. Karyawanmu seperti keluargamu dan mereka akan 
berbagi visi denganmu. 

h. Manajer terampil merealokasikan sumber dayanya tanpa 
kehilangan arah dan tujuannya. 

 
2.3.5.11  Strategy 11: competitive conditions and offensive, aliance and vision 

strategy 

Strategi kesebelas adalah kondisi persaingan dan menyerang, strategi 

aliansi dan visi, yang didasarkan pada bab 11 buku Sun Tzu “Sembilan jenis 

medan peperangan pada Seni perang Sun Tzu”. Dalam bab ini, filsafat Sun Tzu 

yang digunakan adalah;  

“Seni berperang mengenal sembilan macam daerah, yakni daerah gembur, daerah 

yang mudah, daerah sengketa, daerah terbuka, persimpangan jalan, daerah serius, 
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daerah sulit, daerah terkepung, dan daerah putus asa.”(Royan, 2004:265) dan; 

“Bentuklah aliansi-aliansi dengan negara-negara tetangga pada daerah yang saling 

bersilangan.” (Hoo Kheng Hor, 2004:90) 

“Satu prinsip berperang adalah kita tidak menganggap bahwa 
musuh tidak akan datang. Sebaliknya, kita harus bersiap-siap 
untuk kedatangannya; kita tidak menganggap bahwa dia tidak 
akan menyerang. Sebaliknya, kita membuat posisi kita agar 
tidak bisa diserang.” (Hoo Kheng Hor, 2004:78) 

 
Makna yang dapat diambil pada bab kesebelas tersebut menurut Lee et al 

(1998:5) yaitu: 

a. Can be classified into nine geographical positions 
according to the way of using military operations.  

b. A position where the three neighbouring states meet, 
whoever first gets control of one will gain the support of 
the other neighbouring state.  

c. In a dispersive land; fight a last-ditch battle in desperate 
ground.  

d. Skilled generals should advance when it is to their 
advantage and halt when situations are unfavourable.  

e. Essence of military operations is speed, taking advantage 
of the enemy’s un-preparedness, going by routes he does 
not expect and attacking him where he is not on guard.  

f. Your persons and do not exhaust them; keep them in high 
morale and conserve their energy.  

g. There is no choice but to fight a desperate battle, they will 
co-operate closely and consciously follow your direction.  

h. Who are skilled in military operations should be as 
dextrous as the shuairan, the snake of Mount Chang.  

i. The soldiers to fight bravely depends on good 
management and command.  

j. Commanding an army, a general must have a mind that is 
serene and unfathomable. He must administrate his 
troops in an impartial and upright manner.  

k. General who leads his troops to fight a decisive battle 
should cut off al means of retreat. He should make his 
troops understand they have no alternatives.  

l. Way to make war in the enemy’s state is as follows: the 
deeper your troops penetrate into hostile territory, the 
more they concentrate their spirit to fight.  

m. The will of your soldiers.  
n. General who is ignorant of the intention of the 

neighbouring princes cannot form aliances with them.  
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o. State with such an invincible army does not need to seek 
aliances with other states.  

p. Can command thousands upon thousands of horses and 
persons as if you were leading a single man.  

q. First assume the coyness of a maiden and when the 
enemy gives you an opening, attack him as swiftly as a 
running hare. 

 
Makna pada bab kesebelas tersebut yang dapat diambil menurut Lee et al 

(1998:5) yaitu: 

a. Dapat digolongkan ke dalam sembilan posisi dalam peta 
bumi dalm cara menggunakan operasi militer. 

b. Suatu posisi dimana ke tiga negara bertetangga bertemu, 
siapapun pertama mengendalikan yang satu, akan 
memperoleh dukungan negara bertetangga lainnya. 

c. Di dalam daerah mengepung; bertarung pertempuran 
terakhir di daerah putus-asa. 

d. Jenderal yang terampil perlu membantu ketika itu 
keuntungan  mereka dan berhenti ketika situasi adalah 
kurang baik. 

e. Inti sari operasi militer adalah kecepatan, mengambil 
keuntungan dari musuh yang tanpa persiapan, melewati 
rute yang tidak diharapkan dan menyerang dia ketika dia 
tidak berjaga. 

f. Para orangmu dan tidak menghabiskan tenaga mereka; 
menjaga mereka dalam moral yang tinggi dan menjaga 
energi mereka. 

g. Tidak ada  pilihan kecuali  untuk bettempur pada 
pertempuran putus-asa, mereka akan bekerja-sama lebih 
lekat dan dengan sadar mengikuti perintahmu 

h. Siapa yang terampil dalam operasi militer harus sama  
terampilnya seperti  shuairan, ular Gunung Chang. 

i. Tentara berjuang dengan berani tergantung pada 
manajemen baik dan perintah. 

j. Memerintahkan suatu angkatan perang, suatu jenderal 
harus mempunyai suatu pikiran yang tidak dapat diduga 
dan tenang. Ia harus mengatur pasukannya pada cara yang 
tidak berat sebelah dan tegak lurus. 

k. Jenderal yang mempimpin pasukannya untuk bertempur 
pada pertempuran penentuan perlu memotong semua alat 
pada tempat pengasingan. Ia perlumembuat pasukannya 
memahami mereka tidak punya alternatif. 

l. Cara untuk membuat peperangan di negara musuh 
sebagai berikut: lebih dalam pasukanmu menembus ke 
dalam wilayah musuh, semakin mereka berkonsentrasi 
semangat mereka untuk bertempur. 
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m. Kehendak tentaramu. 
n. Jenderal yang tidak  punya pengetahuan tentang niat para 

pangeran negara tetangga tidak bisa membentuk 
persekutuan dengannya. 

o. Negara dengan angkatan perang yang tak terkalahkan 
seperti itu tidak harus mencari persekutuan dengan lain 
negara. 

p. Dapat memerintahkan ribuan hingga beribu-ribu kuda dan 
orang-orang seolah-olah kamu  sedang memimpin satu 
orang. 

q. Berpura-pura awalnya dan ketika musuh membukakan 
padamu, serang dia secepat lari kelinci. 

 
Dan dalam persepsi strategi bisnis manajemen tentang persaingan dan 

menyerang, strategi aliansi dan visi, berdasarkan pada seni perang Sun Tzu, 

menurut Lee dan Andrew Sai On Ko (2000:76), menjadi: 

a. Situations can be different according to the way business 
is conducted.  

b. Making market aliances, stronger market control and 
strategy will be obtained.  

c. Attack your competitor when your resources are not 
focused.  

d. Skilled managers would advance when it was to their 
advantage and halt when situations were unfavourable.  

e. Aware of the business situation and react speedily using 
innovative approaches and attack competitors’ 
weaknesses.  

f. And look after your people.  
g. Business urgent to ensure co-operation and alignment of 

vision.  
h. Who are skilful in business should ensure al the resources 

work together in co-operation.  
i. Of the company workforce to the vision depends on good 

management.  
j. Leader of a company should have a mind that is serene 

and unfathomable. He must administrate his workforce in 
an impartial and upright manner.  

k. Leader of a company should demonstrate his commitment 
to the workforce and remain true to this commitment in al 
he does.  

l. More successful the business, the more motivated the 
workforce will be towards their work and make 
contributions.  

m. The workforce to the vision of the company.  
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n. Company that does not understand the intention of 
potential partners cannot form aliances with them.  

o. A company is strong, it does not need to seek aliances.  
p. The thinking of al people and make them work for you.  
q. Not to be strong, but when opportunities arise, launch the 

business attack.  
 

a. Situasi dapat berbeda menurut cara bisnis itu 
diselenggarakan. 

b. Membuat aliansi pasar, strategi dan kendali pasar yang 
lebih kuat akan diperoleh. 

c. Menyerang pesaingmu ketika sumber dayamu tidaklah 
dipusatkan. 

d. Para manajer trampil akan membantu ketika untuk 
keuntungan  mereka dan berhenti ketika situasi adalah 
kurang baik. 

e. Sadar akan situasi bisnis dan bereaksi dengan cepat 
menggunakan pendekatan inovatif dan menyerang 
kelemahan pesaing. 

f. Dan memelihara orang-orang mu. 
g. Bisnis yang mendesak untuk memastikan kerjasama dan 

kelurusan visi. 
h. Siapa yang terampil di dalam bisnis perlu memastikan 

semua sumber daya bekerja sama. 
i. Kekuatan pekerja perusahaan kepada visi tergantung pada 

manajemen yang baik. 
j. Pemimpin suatu perusahaan perlu berkeinginan yang 

tidak dapat diduga dan tenang. Ia harus mengatur 
kekuatan pekerjanya dalam cara yang tidak berat sebelah 
dan tegak lurus. 

k. Pemimpin suatu perusahaan perlu mempertunjukkan 
komitmen nya kepada kekuatan pekerja dan tetap pada  
komitmen ini  dalam segala yang dikerjakan. 

l. Bisnis yang lebih sukses, yang semakin mendorong 
kekuatan pekerja ke arah pekerjaan mereka dan membuat 
kontribusi. 

m. Kekuatan pekerja kepada visi perusahaan. 
n. Perusahaan yang tidak memahami niat dari mitra 

potensial tidak bisa membentuk aliansi dengan mereka. 
o. Suatu perusahaan yang kuat, tidak harus mencari aliansi. 
p. Berpikir tentang semua orang dan membuat mereka 

bekerja untuk kamu. 
q. Untuk tidak menjadi kuat, tetapi ketika peluang muncul, 

meluncurkan serangan bisnis. 
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2.3.5.12  Strategy 12: destroying and decision 

Strategi kedua belas adalah menghancurkan dan keputusan, yang 

didasarkan pada bab 12 buku Sun Tzu “Menyerbu dengan api pada Seni perang 

Sun Tzu”. Dalam bab ini, filsafat Sun Tzu yang digunakan adalah;  

“Ada musim yang tepat untuk menyerbu dengan api dan ada 
hari khusus untuk mulai membakar. Penguasa menyusun 
rencana masa depan dengan jelas dan pimpinan pasukan yang 
baik memperhatikan sumber kekayaannya. Jangan maju kecuali 
bila tampak menguntungkan, dan jangan bertempur kecuali bila 
kamu berada dalam posisi kritis.”(Royan, 2004:277) 

 
Makna yang dapat diambil pada bab kedua belas tersebut menurut Lee et 

al (1998:5) yaitu: 

a. Are suitable seasons to launch a fire attack and suitable 
days for starting a fire.  

b. You start a fire from up-wind, never launch an attack from 
down-wind.  

c. Army must know about the varying situations under the 
five ways of fire attack and keep waiting for a suitable 
time.  

d. Win a battle and capture the spoils but to fail to 
consolidate such achievements forebodes danger, for it is 
a waste of effort.  

e. State that has perished can never revive, nor can a person 
who has died be brought back to life.  

 
Makna pada bab kedua belas tersebut yang dapat diambil menurut Lee et 

al (1998:5) yaitu: 

a. Ada musim yang tepat untuk menyerbu dengan api dan 
ada hari khusus untuk mulai membakar. 

b. Kamu memulai membakar dari atas langit, jangan pernah 
meluncurkan suatu serangan dari bawah. 

c. Angkatan perang harus memahami tentang bermacam-
macam situasi lima jalan serangan api dan tetap 
menantikan waktu yang pantas. 

d. Memenangkan suatu pertempuran dan menangkap barang 
rampasan tetapi gagal untuk memperkuat beberapa 
prestasi meramalkan bahaya, adalah usaha yang sia-sia. 
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e. Negara yang telah binasa tidak pernah bisa hidup 
kembali, seperti seseorang yang telah meninggal 
dikembalikan hidup. 

 
Dan dalam persepsi strategi bisnis manajemen tentang menghancurkan 

dan keputusan, berdasarkan pada seni perang Sun Tzu, menurut Lee dan Andrew 

Sai On Ko (2000:76), menjadi: 

a. Key to success is recognising good opportunities.  
b. Stay ahead of your competitors.  
c. Flexible and adapt in accordance with the changing 

situation.  
d. On past achievement. Never sit on the present situation 

and continuously innovate.  
e. Simple mistake could ruin the whole business; take 

everything seriously because once a company has 
perished, it cannot be revived.  
 

a. Kunci sukses adalah mengenali peluang baik. 
b. Tinggal di depan pesaing mu. 
c. Fleksibel dan menyesuaikan dengan perubahan situasi. 
d. Pada prestasi yang lampau. Tidak pernah duduk dalam 

situasi saat ini dan secara terus-menerus menginovasi. 
f. Kekeliruan sederhana bisa merusak keseluruhan bisnis; 

mengambil segalanya dengan serius sebab sekali 
perusahaan telah binasa, tidak bisa dihidupkan kembali. 

 
2.3.5.13  Strategy 13: intelligence and information 

Strategi ketiga belas adalah intelijen (mata-mata) dan informasi, yang 

didasarkan pada bab 13 buku Sun Tzu “Intelijen dan Informasi pada Seni perang 

Sun Tzu”. Dalam bab ini, filsafat Sun Tzu yang digunakan adalah;  

“Jadi, yang dilakukan oleh penguasa bijak dan pemimpin yang 
baik untuk memukul dan mengalahkan lawan serta mencapai 
hal-hal yang tidak mungkin dilakukan para prajurit biasa adalah 
mengetahui keadaan lawan sebelum dia sendiri bergerak. Inilah 
hal-hal yang perlu diketahui sebelumnya yang tidak boleh 
dikesampingkan dari pemikiran.” (Royan, 2004:289) 

 
Makna yang dapat diambil pada bab ketiga belas tersebut menurut Lee et 

al (1998:6) yaitu: 
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a. General is ignorant of the enemy situation; he may waste 
resources and be devoid of humanity. He should employ 
spies.  

b. Able general achieves extraordinary accomplishments 
because he can foresee the development of war. Such 
foreknowledge cannot be obtained from ghosts and 
spirits; it must be obtained from the people who clearly 
know the enemy’s situations.  

c. You use the five kinds of secret agents simultaneously, the 
enemy cannot know the principle of their operation. It is 
divinely intricate and becomes the greatest magic weapon 
for the sovereign to defeat the enemy.  

d. Is no place where espionage is impossible.  
e. Must know and instruct your spies to investigate names, 

etc., in detail.  
f. Must ascertain those enemy spies who have been sent to 

conduct espionage against you. Bribe them, exhort and 
release them to serve you. At last, they will become 
converted spies and work for you.  

g. The intelligent persons as spies and achieve great tasks.  
 

Makna pada bab ketiga belas tersebut yang dapat diambil menurut Lee et 

al (1998:6) yaitu: 

a. Jenderal yang tidak berpengetahuan tentang situasi 
musuh; ia mungkin memboroskan sumber daya dan 
jadilah tanpa rasa kemanusiaan. Ia perlu mempekerjakan 
mata-mata. 

b. Kemampuan jenderal mencapai pemenuhan luar biasa 
sebab ia dapat meramalkan pengembangan perang. 
Seperti pengetahuan masa lalu tidak bisa diperoleh dari  
hantu dan  roh; itu harus diperoleh dari orang-orang yang 
dengan jelas mengetahui situasi musuh. 

c. Kamu menggunakan lima macam agen rahasia secara 
serempak, musuh tidak bisa mengetahui prinsip operasi 
mereka. Hal itu secara sempurna membuat menjadi ruwet 
dan menjadi senjata sihir yang terbesar kedaulatan untuk 
mengalahkan musuh. 

d. Adalah tidak tempat ketika memata-mati adalah mustahil. 
e. Harus mengetahui dan menginstruksikan mata-matamu 

untuk menyelidiki nama, dll., secara detil. 
f. Harus memastikan mata-mata musuh itu yang telah 

dikirim untuk melakukan memata-matai melawanmu. 
Suap mereka, desak dan lepaskan mereka untuk melayani 
kamu. Pada akhirnya, mereka akan menjadi mata-mata 
dikonversi dan bekerja untuk kamu. 

g. Intelijen sebagai mata-mata dan menerima tugas besar. 
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Dan dalam persepsi strategi bisnis manajemen tentang intelijen (mata-

mata) dan informasi, berdasarkan pada seni perang Sun Tzu, menurut Lee dan 

Andrew Sai On Ko (2000:76), menjadi: 

a. Of the competitor’s situation is an ignorance danger that 
may lead to wasted resources.  

b. Extraordinary accomplishments by good management of 
people who clearly understand the market situation.  

c. Many ways of gathering information from the market, this 
will help to hide your intention from competition, and 
helps to make wise decisions.  

d. Gathering is always possible.  
e. Information of the market is essential.  
f. And try to recruit talented people to work for your 

company.  
g. Talented people’s achievement in your company to 

achieve great tasks.  
a. Situasi pesaing adalah suatu bahaya ketidak-tahuan yang 

boleh yang didorong kearah sumber daya yang disia-
siakan. 

b. Pemenuhan luar biasa oleh manajemen yang baik dari 
orang yang dengan jelas memahami situasi pasar. 

c. Banyak jalan mengumpulkan informasi dari pasar, ini 
akan membantu menyembunyikan niatmu daripersaingan, 
dan membantu membuat keputusan yang bijaksana. 

d. Pengumpulan selalu mungkin. 
e. Informasi pasar adalah penting. 
f. Dan mencoba untuk merekrut orang-orang berbakat untuk 

bekerja untuk perusahaanmu. 
g. Prestasi masyarakat yang berbakat di perusahaanmu 

untuk menerima tugas besar. 
 
Seperti yang telah disebutkan, bahwa strategi dibutuhkan peranan 

fungsional manajemen (pemasaran, keuangan, personalia, dan produksi) dan 

pimpinan perusahaan, maka strategi perang Sun Tzu juga menggunakannya dalam 

strategi berperangnya. Seperti fungsi pemasaran, yang dapat dilihat pada 

pemahaman posisi, target, waktu, situasi pasar, yang dapat ditemukan pada 

jabaran 13 strategi bisnis manajemen Sun Tzu. Sedangkan fungsi keuangan, dapat 

dilihat pada pemahaman akan pengaturan biaya (strategi kedua dan ketiga). 



 

  

76

76

Fungsi personalia melalui pemahaman akan struktur manajemen (strategi kelima). 

Dan fungsi produksi pada inovasi dan manuver (strategi kesembilan) 

2.4 Quality Function Deployment (QFD) 

2.4.1 Pengertian QFD 

Pengertian QFD menurut Fandy Tjiptono dan Diana (2003:113) adalah 

praktik untuk merancang suatu proses sebagai tanggapan terhadap kebutuhan 

pelanggan. QFD menerjemahkan apa yang dibutuhkan pelanggan menjadi apa 

yang dihasilkan organisasi. Konsep QFD dikembangkan untuk menjamin bahwa 

produk yang memasuki tahap produks benar-benar akan dapat memuaskan 

kebutuhan para pelanggan dengan jalan membentui tingkat kualitas yang 

diperlukan dan kesesuaian maksimum pad setiap tahap pengembangan produk.  

Sedangkan menurut Lou Cohen (www.ittelkom.ac.id/library), QFD  

adalah sebuah metode untuk mengembangkan dan merencanakan produk yang 

memungkinkan tim pengembangan untuk menspesifikasi secara jelas kebutuhan 

dan keinginan konsumen. Setelah itu tim pengembangan mengevaluasi setiap 

produk yang ditawarkan/ kemampuan jasa secara sistematis dengan melihat 

hubungan dan dampak dari pemenuhan kebutuhan konsumen tersebut.  

Dengan kata lain QFD adalah sebuah metodologi untuk menterjemahkan 

keinginan konsumen ke spesifikasi produk/ jasa. QFD digunakan sebagai usaha 

untuk mengidentifikasi poin-poin utama dari perbaikan produk dan jasa. 

QFD sangat penting sekali bagi perusahaan-perusahaan manufactur 

maupun perusahaan jasa karena QFD mempertemukan keinginan-keinginan 

konsumen dengan desain produk/ teknik maupun fasilitas dan pelayanan produk 

jasa. Dengan adanya QFD maka tim pengembangan akan semakin mudah 
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menspesifikasi/ memperbaiki produk maupun pelayanan jasa yang ditawarkan 

perusahaan. 

Hal utama dalam metode QFD ini adalah pengumpulan keinginan 

konsumen dan melihat seberapa besar penilaian mereka terhadap pelayanan 

produk/ jasa yang dihasilkan. Setelah keinginan konsumen terkumpul maka tim 

pengembangan mengevaluasi dan memberikan hubungan antara keinginan 

konsumen dengan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh perusahaan. Proses 

evaluasi tersebut menggunakan bantuan dari House of Quality. Dari House of 

Quality pula akan didapatkan beberapa faktor yang mempengaruhi penilaian 

konsumen terhadap produk/ jasa yang dihasilkan. Kemudian dari beberapa faktor 

ini maka tim pengembangan bisa membuat usulan perbaikan (digilib.petra.ac.id). 

2.4.2 Manfaat QFD 

Menurut Lou Cohen (qualityengineering.wordpress.com), manfaat utama 

yang diperoleh dari penerapan QFD yaitu: 

1. Rancangan produk dan jasa baru fokus pada kebutuhan 
pelanggan karena kebutuhan pelanggan tersebut sudah lebih 
dipahami. 

2. Kegiatan desain dapat lebih diutamakan dan dipusatkan pada 
kebutuhan pelangggan. 

3. Dapat menganalisis kinerja produk/jasa perusahaan terhadap 
pesaing utama dalam rangka memenuhi kebutuhan pelanggan 
utama pula. 

4. Dapat memfokuskan pada upaya rancangan sehingga akan 
mengurangi waktu untuk perubahan rancangan secara 
keseluruhan sehingga akan mengurangi waktu pemasaran 
produk baru. 

5. Dapat mengurangi frekuensi perubahan suatu desain setelah 
dikeluarkan dengan memfokuskan pada tahap perencanaan 
sehingga akan mengurangi biaya untuk memperkenalkan 
desain baru. 

6. Dapat mendorong terselenggaranya tim kerja antar 
departemen. 
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7. Dapat menyediakan cara untuk membuat dokumentasi proses 
dan dasar yang kuat untuk pengambilan keputusan. 

2.4.3  Matriks Rumah Mutu (House of Quality)  

Rumah mutu atau House of Quality adalah matriks utama dalam QFD. 

Proses QFD meliputi penyusunan satu atau lebih matriks atau tabel kualitas. 

House of Quality menterjemahkan keinginan konsumen kedalam keperluan desain 

produk (digilib.petra.ac.id).  

Bagian-bagian yang terdapat dalam House of Quality adalah seperti 

dinding sebelah kiri luar, dinding sebelah kanan luar, lantai dua, bagian dalam 

rumah mutu, atap dan lantai. 

1. Dinding sebelah kiri luar dari rumah mutu disebut dengan daftar keinginan 

konsumen/ customer requirements dimana pada bagian ini terdapat daftar dari 

permintaan konsumen (voice of customer) atau apa yang konsumen harapkan 

terhadap produk dan jasa yang dihasilkan. 

2. Pada sisi sebelah kanan luar dari rumah mutu terdapat planning matriks yang 

berisikan beberapa prioritas atau poin-poin utama dari permintaan konsumen 

dan analisa pasar, seperti customer benchmarking, customer importance 

rating, target value, scale-up factor dan sales point. Bagian ini sangat 

berguna bagi perusahaan untuk menentukan strategi pemasaran yang akan 

dilakukan.  

3. Pada lantai dua dari rumah mutu terdapat technical descriptors dimana pada 

bagian ini akan mengamati konsistensi produk yang akan dihasilkan dengan 

karakteristik teknik, batasan-batasan desain dan beberapa parameter teknik 

lainnya. 
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4. Bagian dalam dari rumah mutu adalah hubungan antara keinginan konsumen 

dengan respon teknis. Beberapa keinginan konsumen/ customer expectations 

akan ditranslasikan ke karakteristik teknik atau direspon secara teknis.  

5. Atap dari rumah mutu adalah korelasi antara respon-respon teknis yang ada. 

Pada bagian ini akan dijelaskan pertukaran antara respon teknis yang sama 

maupun yang berbeda. Pada bagian ini juga terdapat penilaian yang 

menunjukkan seberapa besar hubungan antara respon teknis yang satu dengan 

respon teknis yang lain. 

6. Lantai dasar dari rumah mutu adalah prioritas respon teknis. Beberapa hal 

seperti technical benchmarking, degree of technical difficulty, dan target 

value dijelaskan didalamnya. 

 
Gambar 2.6 

House of Quality 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Sumber : Fandy Tjiptono dan Diana (2003:116) 
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Dalam membangun House Of Quality, diperlukan tahapan-tahapan 

(digilib.petra.ac.id) : 

1. Merinci keinginan dari konsumen 

Keinginan dari konsumen atau voice of customers merupakan input 

utama dari proses QFD karena data yang digunakan dalam menyusun House 

of Quality adalah dari voice of customer 

2. Merinci Respon Teknis/ Technical Descriptors 

Tujuan utama dari pembuatan House of Quality adalah mendesain 

atau  mengubah produk/ jasa agar dapat memenuhi keinginan dari konsumen. 

Setelah didapatkan data keinginan konsumen, maka langkah selanjutnya 

adalah mentranslasi keinginan tersebut ke dalam bahasa teknik. Seperti 

halnya voice of customer yang merupakan bagian utama dalam QFD, 

technical respons juga sangat penting karena mentranslasikan voice of 

customer ke dalam voice of the developer sehingga menghasilkan 

karakteristik kualitas. 

3. Membangun Matriks Korelasi Antara Keinginan Dari Konsumen Dengan 

Respon Teknis  

Langkah selanjutnya pada proses pembuatan House of Quality adalah 

membandingkan keinginan konsumen (customer requirement) dengan respon 

teknis (technical descriptors) dan submatriknya disebut dengan submatriks 

korelasi. Pengisian submatrik ini sangat penting untuk menentukan prioritas 

tindakan yang harus dilakukan oleh perusahaan. Dalam mengisi submatrik ini 

menggunakan simbol-simbol untuk menunjukkan pengaruh korelasi antara 

keinginan konsumen dengan respon teknis. 
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4. Membangun Korelasi Respon Teknis  

Submatriks korelasi respon teknis digunakan untuk 

mengidentifikasikan beberapa hubungan didalam respon teknis itu sendiri. 

Mengembangkan karakteristik mutu didalam respon teknis dapat 

menghasilkan keuntungan/ positif bagi karakteristik mutu yang lain atau 

dapat juga memberikan kerugian/ negatif 

5. Membangun Submatriks Prioritas Respon Teknis  

Submatriks ini berisi beberapa langkah-langkah yang ditempuh oleh 

perusahaan untuk mengembangkan karakteristik kualitas yang diinginkan 

oleh konsumen (prioritas keinginan konsumen). Kolom submatriks prioritas 

respon teknis ini terdiri dari bobot kolom, target respon teknis dan 

perbandingan respon teknis dengan perusahaan pesaing 

6. Membangun Prioritas Dari Keinginan Konsumen  

Prioritas keinginan konsumen adalah pengolahan dari setiap keinginan 

konsumen yang terdapat di submatriks keinginan konsumen/ voice of 

customer. Dengan adanya prioritas ini maka perusahaan dapat menentukan 

mana keinginan konsumen yang harus didahulukan. Prioritas keinginan 

konsumen ini terdiri dari tingkat kepentingan konsumen, tingkat kepuasan 

konsumen, sasaran, ratio sasaran dengan tingkat kepuasan, titik penjualan, 

evaluasi kompetitif, bobot baris dan prioritas dilakukan perbaikan 

2.6 Penelitian Terdahulu 

Penelitian dengan menggunakan metode dan alat analisis serupa, pernah 

dilakukan oleh Andrew Sai On Ko dan S.F Lee, yang berasal dari Hong Kong 

Institute of Vocational Education pada tahun 2000, dengan judul penelitiannya; 
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“Implementing the Strategic Formulation Framework for the Banking Industry of 

Hong Kong”. 

Penelitian yang menggunakan ABC Bank, satu dari bank konservatif di 

Hong Kong, sebagai obyek penelitian mereka ini, mengaplikasikan perumusan 

strategi yang menurut mereka adalah baru. Perumusan strategi yang digunakan 

merupakan gabungan dari analisis SWOT, pendekatan Balanced Scorecard, serta 

Sun Tzu’s Art of Business Management in Strategic Planning, melalui suatu 

Quality Function Deployment methodology. Perumusan strategi ini bisa dikatakan 

unik, karena alat perumusan strategi yang digunakan berasal dari baik budaya 

barat dan budaya timur. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian 

 Penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif. Pola analisis yang 

digunakan adalah pola pengamatan dengan rentang waktu tertentu. Penelitian ini 

hanya akan melukiskan keadaan obyek (tempat wisata Jawa Timur Park) dan 

persoalannya, tetapi tidak dimaksudkan untuk mengambil atau menarik 

kesimpulan yang berlaku umum. Menurut Marzuki (2001:6) penelitian deskriptif 

adalah penelitian yang dilakukan dengan melukiskan keadaan obyek atau 

persoalan yang tidak dimaksudkan untuk mengambil atau menarik kesimpulan 

yang berlaku umum. Penelitian deskriptif (descriptive research) ini adalah metode 

penelitian yang bertujuan untuk membuat pemaparan secara sistematis, faktual 

dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat obyek penelitian sesuai dengan 

permasalahan yang diteliti. 

 Penelitian deskriptif pada penelitian ini adalah penelitian deskriptif 

eksploratif. Menurut Suharsimi Arikunto (2006:209), penelitian deskriptif 

eksploratif adalah metode penggambaran dan penafsiran data mengenai keadaan 

di lapangan atau di tempat penelitian. Tujuan dari penelitian deskriptif eksploratif 

adalah untuk membuat gambaran secara sistematis dan akurat mengenai fakta, 

sifat, dan hubungan antar aspek yang diteliti baik secara kualitatif maupun 

kuantitatif. Oleh karena itu, penelitian dilakukan dalam upaya mengidentifikasi 

faktor lingkungan perusahaan baik internal maupun eksternal. 
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3.2 Ruang Lingkup Penelitian 

 Pada dasarnya ilmu manajemen strategi merupakan serangkaian proses 

manajemen strategis meliputi tahapan perumusan strategi, implementasi strategi, 

hingga evaluasi strategi. Ruang lingkup penelitian yang dilakukan oleh peneliti 

adalah pada tahap perumusan strategi dengan menggunakan pendekatan Sun Tzu’s 

Art of War. 

3.3 Lokasi Penelitian 

 Lokasi penelitian adalah pada tempat wisata Jawa Timur Park Kota Batu, 

yang beralamatkan di Jl. Kartika No.2 Kota Batu. 

3.4 Jenis dan Sumber Data 

3.4.1 Jenis Data 

 Menurut Sugiono (1999:14) terdapat dua jenis data yang digunakan dalam 

penelitian, yaitu data primer dan data sekunder: 

1. Data primer; yaitu data yang diperoleh secara langsung dari nara sumber, dan 

belum melalui proses pengolahan sebelumnya. 

2. Data sekunder; yaitu data yang telah diolah sebelumnya atau data yang 

diperoleh melalui proses pengolahan sebelumnya. 

3.4.2 Sumber Data 

 Sumber data yang digunakan dalam proses pengumpulan data antara lain: 

1. Data internal; data yang diperoleh dari lingkungan perusahaan secara terpisah. 

Data internal perusahaan terdiri dari dua, yaitu: 

a. Primer: Data yang diperoleh dari hasil interview dengan pimpinan dan 

karyawan Jawa Timur Park Kota Batu 
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b. Sekunder: Data yang diperoleh dari data internal Jawa Timur Park Kota 

Batu 

2. Data eksternal; data yang diperoleh menyangkut perusahaan dari referensi 

lain. Data eksternal dibagi menjadi dua, yaitu: 

a. Primer: Data yang diperoleh dari opini/pendapat pengguna jasa wisata 

Jawa Timur Park Kota Batu. 

b. Sekunder: Data yang diperoleh dari surat kabar, jurnal, majalah buku, dan 

artikel yang memuat tentang informasi perusahaan. 

3.5   Metode dan Teknik Pengumpulan Data 

 Proses pengmupulan data merupakan salah satu tahapan dalam penelitian 

yang menentukan tingkat keakuratan hasil penelitian. Proses pengumpulan data 

yang sistematis akan membantu dalam proses penelitian selanjutnya. Proses 

pengumpulan data ditentukan oleh metode dan teknik pengumpulan data. Menurut 

Marzuki (2001:12) terdapat tiga metode pengumpulan data, yaitu sensus, 

sampling dan case study. Metode pengmupulan data yang akan dilakukan dalam 

penelitian ini adalah case study (studi kasus) yaitu pengumpulan data dengan 

mengambil beberapa elemen, kemudian masing-masing elemen dianalisa semakin 

mendalam dimana kesimpulan yang ditarik hanya berlaku untuk elemen-elemen 

yang diselidiki. 

 Teknik pengumpulan data merupakan prosedur yang sistematis dan standar 

untuk memperoleh data kuantitatif dan kualitatif. Teknik yang digunakan yaitu: 

1. Wawancara 

Yakni dengan cara mengadakan wawancara atau tanya jawab lisan secara 

langsung dengan pihak-pihak yang terkait terhadap permasalahan yang diteliti. 
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Pada penelitian ini, wawancara dilakukan dengan pimpinan dan karyawan, 

pengguna jasa wisata Jawa Timura Park Kota Batu, serta pihak-pihak lain 

yang terkait. 

Tujuan dari wawancara dengan pihak Jawa Timur Park Kota Batu adalah; 

1) Untuk menggali informasi tentang manajemen Jawa Timur Park Kota Batu 

yang mencakup visi, misi, dan tujuan Jawa Timur Park Kota Batu 

2) Untuk menggali informasi tentang strategi-dtrategi dan kebijakan dari 

Jawa Timur Park Kota Batu dalam usahanya untuk meningkatkan kualitas 

pelayanan yang diberikan. 

3) Untuk menggali informasi dukungan internal dan eksternal Jawa Timur 

Park Kota Batu dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan. 

Tujuan dari wawancara yang dilakukan dengan pengguna jasa wisata Jawa 

Timur Park Kota Batu adalah untuk menggali informasi tentang kualitas 

pelayanan yang diberikan Jawa Timur Park Kota Batu dari sudut pandang 

pengguna jasa dan masyarakat sekitar. 

2. Dokumentasi 

Yakni mencari data mengenai permasalahan yang diteliti melalui laporan 

perusahaan, dan pengaduan dari para pengguna jasa wisata Jawa Timur Park 

Kota Batu. 

Faktor utama yang menentukan kualitas jasa, kualitas pelayanan Jawa Timur 

Park Kota Batu dapat ditinjau dari: 

1) Kehandalan (Reability) yaitu kemampuan memberi pelayanan yang 

dijanjikan dengan segera, akurat dan memuaskan, 
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2) Daya tanggap (Responsiveness) yaitu keinginan dai para staff karyawan 

untuk membantu para pelanggan, memberikan pelayanan dengan tanggap. 

3) Jaminan (Assurance) mencakup pengetahuan, kemampuan, kesopanan, 

dan sifat dapat dipercaya yang dimiliki para staff, bebas dari bahaya, 

resiko atau keragu-raguan, 

4) Empati (Emphaty) meliputi kemudahan dalam melaksanakan hubungan 

komunikasi yang baik, perhatian pribadi dan memahami kebutuhan 

pelanggan, 

5) Bukti langsung (Tangibles) yaitu meliputi fasilitas fisik, perlengkapan 

pegawai dan srana komunikasi. 

3.6  Teknik Analisis Data 

Data yang ada dianalisis dengan menggunakan pendekatan deskriptif 

kuantitatif, yaitu analisis data dengan cara melakukan penyusunan kata-kata untuk 

menjelaskan dan memperoleh gambaran atas hasil kuantitatif. Analisis deskriptif 

kuantitatif digunakan untuk menjelaskan hasil masing-masing Key Performanced 

Indicators yang telah diterjemahkan pada 13 strategi Sun Tzu guna menjelaskan 

alternatif strategi yang menjadi prioritas utama pada obyek (tempat wisata Jawa 

Timur Park). Analisis deskriptif kuantitatif yang digunakan adalah: 

1) Analisis Matriks HOQ (House Of Quality) 

Penulis memilih metode Quality Function Deployment (QFD) 

dengan alat analisis House of Quality sebagai perangkat menejemen dari 

berbagai perangkat menejemen lainnya yang ada. Dalam Quality Function 

Deployment proses perencanaan tersusun secara sistimatis dalam 

mempertimbangkan keinginan/kebutuhan konsumen. Dengan 
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menggunakan metode Quality Function Deployment, penelitian bertujuan 

mengidentifikasi keinginan/kebutuhan konsumen (what's). 

keinginan/kebutuhan konsumen diterjemahkan kedalam jawaban 

perusahaan/persyaratan design (how's).  

House of Quality (HOQ) merupakan alat analisis yang merupakan 

bagian dari metode Quality function deployment. HOQ sebagai alat 

perencanaan yang penting, karena menterjemahkan keinginan/kebutuhan 

konsumen kedalam persyaratan-persyaratan perencanaan dan 

mempertemukan nilai-nilai sasaran serta sejalan dengan how's suatu 

organisasi.  

Metode Quality Function Deployment dengan alat House of 

Quality bagi banyak perusahaan dan ahli banyak digunakan sebagai 

pertimbangan dalam bagian perencanaan. House of Quality memiliki 

bagian-bagian yang berkaitan dengan obyek analisis atau dapat 

merangkum keseluruhan obyek yang dianalisis. 

Pada penelitian ini, struktur matriks HOQ yang digunakan adalah: 
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Tabel 3.1 

Matriks HOQ 
              How’s 
 
 
 
What’s 

 
Sun Tzu’s Art of Business Management in 

Strategic Planning 
 

Total score

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
 
 

Strategies 
Alternatives 
from SWOT 

Analysis 
 

 
              

 
              

 
              

 
              

Sumber: Lee, S.F and Andrew Sai On Ko (2000:73) 

Tahapan dalam penggunaan matriks HOQ pada penelitian ini adalah: 

a. Bagian What’s 

What’s menggambarkan keinginan/kebutuhan konsumen, yang 

pada penelitian ini menggunakan alternatif-alternatif strategi yang 

diperoleh dari Analisis matriks SWOT.  

b. Bagian How’s 

How’s menggambarkan solusi umpan balik atau jawaban 

perusahaan terhadap kebutuhan/keinginan konsumen. Pada penelitian 

ini, dikembangkan melalui strategi perang Sun Tzu yang 

diterjemahkan menjadi strategi manajemen bisnis melalui 13 (tiga 

belas) strategi yang digunakan dalam konteks manajemen, yaitu: 

1. planning of strategies, estimation and leadership 

2. Resources and competitive actions 

3. Competitive strategy and wisdom 
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4. Positioning and targeting, strenghts and weakness estimation 

5. Opportunity, timing, and management structure 

6. Control of market situations and climate 

7. Management of conflict and avoldance of confrontation 

8. Flexibility and adaptability 

9. Observing and maneuvering 

10. Competitive situations and causes of failure 

11. Competitive conditions and offensive strategy, aliance and vision 

12. Destroying and decision 

13. Intelligence and information 

c. Pengisian skor 

Pengisian skor dimaksudkan untuk mengetahui seberapa kuat 

hubungan antara masing-masing strategi dengan KPI yang ada. 

Batasan skor yang diberikan adalah: 

- 9 = untuk hubungan yang kuat, 

- 3 = untuk hubungan yang lemah, 

- 1 = untuk tidak ada hubungan. 

d. Total skor 

Total skor diberikan pada masing-masing KPI yang telah dihitung 

korelasinya terhadap 13 strategi Sun Tzu. Dari beberapa nilai total skor 

yang didapat, nilai pada alternatif strategi tertinggilah yang 

menunjukkan bahwa alternatif strategi itu yang menjadi pilihan yang 

utama, dan kebalikannya nilai pada alternatif strategi terendah menjadi 

pilihan yang terakhir. 
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3.7  Kerangka Pikir Penelitian 
 

 

 

 
 

Penelitian  
Andrew Sai On Ko 
dan S.F Lee (2000) 

“Implementing the strategic 
formulation farmework for 

the banking industry of 
Hong Kong” 

Case study of ABC Bank 

Instrumen Perumusan 
strategi baru yang 

menggabungkan alat 
perumusan strategi dari 
budaya barat dan timur, 

serta fleksibel dalam 
adaptasi untuk banyak 

organisasi 

Obyek wisata  
Jawa Timur Park  

Kota Batu 

Analisis SWOT 

 
Prioritas Strategi 

Sun Tzu’s Art of 
Business 

Management 

Strategi dan Prioritas Strategi 
Evaluasi Strategi 
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Strategi 

Quality 
Function 

Deployment 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum Obyek Penelitian 

4.1.1  Sejarah singkat Jawa Timur Park 

Jawa Timur dan Kota Batu khususnya, telah memproklamirkan diri 

sebagai Daerah Tujuan Wisata, tetapi tidak dapat disangkal apabila obyek 

wisatanya tidak mengalami perkembangan yang berarti. Oleh karena itu, 

kunjungan wisatawan lebih banyak tersedot ke Bali atau Yogyakarta, sementara 

Jawa Timur cukup puas sebagai daerah Transit Wisata saja. Padahal potensi alam, 

potensi flora, potensi fauna, potensi sejarah, maupun potensi budaya yang dimiliki 

Jawa Timur tidak kalah dibandingkan daerah-daerah lain.  

Dengan berbekal keyakinan tersebut, maka bapak Paul Sastro Sandjojo 

membeli lahan yang dulunya merupakan perkebunan apel dan jeruk milik 

penduduk. Di atas lahan tersebut kemudian dibangun sarana rekreasi yang 

mempunyai konsep yang berbeda dengan yang ada di Kota Batu pada umumnya, 

karena mengusung tema belajar dan rekreasi. Karena wilayah yang dipilih adalah 

Jawa Timur maka sarana belajar dan rekreasi ini diberi nama “Jawa Timur Park”. 

Untuk mendukung konsep taman belajar dan rekreasi tersebut, disediakan 

berbagai fasilitas seperti galeri belajar. 

Modal utama pembangunan Jawa Timur Park berasal dari bapak Paul 

Sastro Sandjojo (pemilik saham terbesar, >50%) dan beberapa saham lainnya, 

yaitu Ali Muhammad, bapak Enggar (Jakarta), bapak Wangsa (Malaysia), dan 

seorang investor dari Australia. Jawa Timur Park mulai dibangun pada Oktober 
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2000, dan pembangunannya dilakukan secara bertahap. Desain Jawa Timur Park 

berasal dari bapak Paul Sastro Sandjojo dengan konsultan desain PT. Sri Mulya 

Indo Pratiwi yang berdomisili di Surabaya. Formasi dan format Jawa Timur Park 

memakan waktu kurang lebih satu tahun, dan pada 9 Desember 2001, Jawa Timur 

Park dibuka untuk umum. Untuk selanjutnya pengelolaan Jawa Timur Park 

dilakukan oleh PT. Bunga Wangsa Sejati. PT. Bunga wangsa Sejati sendiri 

merupakan anak perusahaan PT. SAS yang menaungi Wisata Bahari Lamongan, 

Tanjung Kodok Beach Resort, Play Ground, D’Rumah beserta arena futsalnya, 

Klub Bunga Butik Resort, Pondok Jawa Timur Park, hotel Kartika Graha, dan 

Gajah Mada Plaza. 

4.1.2 Lokasi Jawa Timur Park 

 Jawa Timur Park terletak di Kota Batu, Jawa Timur. Berlokasi di jalan 

Kartika No.2 Batu dan terletak di lereng timur gunung Panderman yang berdiri 

kokoh di antara gunung Kawi dan gunung Arjuna. Kedua gunung inimenjadi 

background yang turut memperindah landscape Jawa Timur Park. Jawa Timur 

Park dibangun di atas area seluas ± 11 hektar dan ketinggian 850 meter di atas 

permukaan laut. Pada ketinggian tersebut tersaji pemandangan yang indah yang 

akan mempesona siapa saja yang memandangnya. Selain itu, Kota Batu dipilih 

karena udaranya yang sejuk sepanjang tahun dan suasananya yang tenang akan 

membuat orang yang datang merasa rileks dan segar kembali, sehingga lokasi 

yang dipilih cocok untuk dijadikan daerah wisata. 

 Batas wilayah Jawa Timur Park adalah sebagai berikut: 

1. Sebelah Utara berbatasan dengan perkampungan dan vila pribadi dengan 

latar belakang Gunung Arjuna. 
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2. Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah kosong dan perkebunan 

penduduk, Kelurahan Sisir. 

3. Sebelah Barat berbatasan dengan Hotel Klub Bunga Butik Resort, 

Kelurahan Ngaglik, dengan latar belakang bukit Panderman. 

4. Sebelah Timur berbatasan dengan rumah penduduk Kelurahan Temas 

dengan latar belakang Gunung Semeru. 

 4.1.3  Visi, Misi, dan Tujuan Jawa Timur Park 

Visi dari Jawa Timur Park adalah “menjadikan Kota Batu, khususnya 

Jawa Timur Park, menjadi tempat wisata dengan standar Internasional yang 

mampu memebrikan hiburan, kepuasan, sekaligus wawasan, dan ilmu 

pengetahuan bagi para pengunjung”. 

Misi dari jawa Timur Park adalah: 

1. Mengelola dan mengembangkan tempat pariwisata yang dapat digunakan 

sebagai media pembelajaran luar. 

2. Memberikan pelayanan kepada pengunjung secara maksimal dengan cara 

membuat inovasi baru terhadap fasilitas yang tersedia. 

3. Meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian karyawan maupun mesyarakat 

yang berada di lokasi Jawa Timur Park. 

Sesuai dengan visi dan misi di atas, maka tujuan Jawa Timur Park 

adalah: 

1. Ikut serta berperan aktif dalam usaha mencerdaskan kehidupan bangsa, yaitu 

memadukan tempat rekreasi dengan dunia ilmu pengetahuan dan teknologi 

yang disajikan dalam suasana rekreatif dan relaks. 
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2. Mengembangkan potensi perekonomian rakyat, mengurangi beban 

pengangguran di daerah dengan memberikan tempat secara Cuma-Cuma 

untuk masa tertentu kepada 135 pelaku bisnis dari berbagai pelosok di sekitar 

lokasi dan serah Jawa Timur. 

3. Meningkatkan bidang pariwisata di Jawa Timur, yaitu menjadikan provinsi 

Jawa Timur sebagai daerah tujuan wisata dengan salah satu obyek wisata yang 

menjadi kebanggaan Jawa Timur. 

4. Membina dan mengembangkan kemampuan, karir, dan kesejahtraan pegawai 

secara berkesinambungan. 

4.1.4 Slogan Jawa Timur Park 

Jawa Timur Park mempunyai slogan: “Taman Belajar dan Rekreasi” 

yang berarti Jawa Timur Park merupakan tempat rekreasi yang langsung menyatu 

dengan alam yang di dalamnya menyediakan bermacam-macam fasilitas yang 

selain digunakan untuk berekreasi dan bermain, juga meruapakn tempat belajar 

dengan konsep outdor. Karena di dalamnya terdapat fasilitas-fasilitas yang secara 

tidak langsung memberikan informasi pengetahuan bagi pengunjung. 

4.1.5  Nama dan Arti Logo Jawa Timur Park 

 

 

 

Gambar 4.1 Logo Jawa Timur Park 

 Logo Jawa Timur Park merupakan simbol yang digunakan untuk 

menggambarkan identitas dan fasilitas yang ada di Jawa Timur Park. Logo 

tersebut berupa: 
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1. Burung Macau, Iguana, Candi dan Ombak 

Yaitu mewakili semua fasilitas yang desediakan dan ada di Taman 

Rekreasi Jawa Timur Park. 

2. Monyet 

Yaitu mencerminkan suatu lambang kecerdikan dalam mengelola usaha 

Jawa Timur Park. Dimana dalam melakukan banyak inovasi terhadap fasilitas 

yang ada dengan harapan supaya pengunjung tidak bosan. 

3. Warna dasar kuning 

Yaitu mencerminkan sistem transparansi di dalam kegiatan manajemen. 

4. Komposisi warna hijau, biru, dan merah 

Yaitu perpaduan dari cerminan kesegaran, ketenangan dan keberanian 

yang ada di Jawa Timur Park. 

5. Nama Jawa Timur Park 

Yaitu berarti tempat rekreasi yang menyatu dengan alam yang memiliki 

bentuk taman yang sangat luas dengan berbagai macam fasilitas yang ada. 

Suasana alam yang digabung dengan tempat wisata dan belajar yang berada di 

Jawa Timur Park ini adalah satu-satunya. 

6. Motto “Taman Belajar dan Rekreasi” 

Yaitu Jawa Timur Park bukan hanya untuk tempat bersenang-senang atau 

wisata saja, melainkan juga dapat dijadikan sebagai objek belajar. 

4.1.6  Bentuk Badan Hukum 

 Bentuk badan hukum Jawa Timur Park adalah PT atau Perseroan Terbatas 

dengan status institusi yaitu swasta nasional. 
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4.1.7  Budaya Jawa Timur Park 

Budaya dari Jawa Timur Park adalah “Dengan Senyum Kami Sambut 

Kedatangan Anda”. Artinya adalah para pengunjung yang datang ke Jawa Timur 

Park akan disambut dengan keramahan dan senyuman dari seluruh karyawan Jawa 

Timur Park lebih mengutamakan pada kesenagan, kebahagiaan dan kepuasan bagi 

para pengunjung. 

4.1.8  Waktu dan Jam Kerja 

 Waktu kerja kaeyawan Jawa Timur Park adalah 6 hari selama satu minggu 

atau dalam waktu seminggu terdapat 1 hari libur (yang mana dapat ditentukan 

sendiri oleh karyawan yang bersangkutan kecuali hari sabtu dan minggu serta 

hari-hari libur lainnya). Karyawan juga mempunyai hak untuk cuti akan tetapihak 

ini diberikanjika karyawan benar-benar membutuhkan hak cuti misalnya 3 bulan 

sebelum hamil (bagi wanita) dan keperluan lain yang tidak bisa ditinggalkan. 

 Jam layanan dan jam kerja karyawan adalah sebagai berikut: 

1. Jam layanan pengunjung adalah pukul 08.00-15.30 (untuk entrance). 

Meskipun demikian, pengunjung yang masih di dalam area Jawa Timur 

Park akan tetap memperoleh layanan di wahana lain sampai pukul 16.00. 

2. Jam layanan souvenir (pasar wisata) adalah pukul 08.30-15.00 (senin-

jumat), dan pukul 08.30-16.30 (hari sabtu, minggu, dan hari-hari libur). 

3. Jam layanan kampung seni adalah pukul 08.30-15.00 (senin-jumat), dsan 

pukul 08.30-16.00 (hari sabtu, minggu, dan hari-hari libur).  

4. Jam layanan Dufan pukul 08.30-16.00 (setiap hari). 

5. Jam kerja karyawan diperhitungkan menyesuaikan dengan rincian sebagai 

berikut: 
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a. Parkir    : 07.30-17.30 (dua shift) 

b. Marketing    : 08.30-16.00 

c. Portir    : 07.30-15.30 

d. Science Center   : 08.30-16.30 

e. Art Village    : 08.30-16.30 

f. Adventure/ game   : 08.30-16.30 

g. Dufan    : 08.30-16.30 

h. Pool & entertaint   : 08.30-16.30 

i. Galeri foto    : 08.30-16.30 

j. Rumah Pipa   : 08.30-16.30 

k. Pasar    : 08.30-16.30 

l. Taman Burung   : 08.30-16.30 

m. Taman Reptil   : 08.30-16.30 

n. Taman Ikan   : 08.30-16.30 

6. Jam kerja karyawan pada unit yang lainnya ditentukan sebagai berikut: 

a. Security 24 jam (3 shift), terbagi atas: 

1). Shift 1    : 06.00-15.00 

2). Shift 2    : 15.00-24.00 

3). Shift 3    : 24.00-06.00 

b. Head Office   : 08.00-16.00 (2 shift) 

c. Enginering    : 08.00-20.00 (2 shift) 

d. House Keeping   : 07.30-17.00 (2 shift) 

e. Accounting   : 07.30-17.00 (2 shift) 
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4.1.9  Manajemen jawa Timur Park 

Direksi: 

Managing Direktur   : Paul Sastro Sendjojo 

Direktur Utama   : Rio Imam Sendjojo, B, Com 

Asisten Direktur   : Slamet 

 Manager Divisi: 

Manager HRD    : Nur Asmeidaranie 

Manager Accounting   : Dra. Tenley Puspa 

Koordinator Engineering  : Joko Setyanto 

SPV F&B    : Yuni Astuti 

SPV Souvenir    : Titik Sunaryati, SE 

SPV HK    : Sutaji 

SPV Adv.&Game   : Bambang Priana 

Chief Security    : Petrus Su Iswanto 

SPV Entrance    : Harmadi, SH 

Manager Entertaint   : Titik Sunaryati, SE 

SPV Dufan    : Joko Setyono 

Captain Pool & Climbing  : Rudi, SP 

SPV Taman Belajar I   : Eko Susianto 

SPV Taman Belajar II   : Yusuf Indra 

4.1.10  Jumlah Pekerja 

 Pekerja atau karyawan merupakan salah satu unsur yang penting yang 

terkait di perusahaan. Tanpa adanya karyawan maka suatu perusahaan tidak akan 

dapat berjalan. Jumlah karyawan yang ada di Jawa Timur Park adalah 193 orang: 
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1. HRD   :  6 orang 

2. Accounting  : 31 orang 

3. Marketing    :  7 orang 

4. Entertaint   :  4 orang 

5. Security   : 21 orang 

6. Parkir   :  7 orang 

7. F&B   :  4 orang 

8. HK Garden  : 20 orang 

9. Engineering  : 12 orang 

10. Pembelajaran I  : 17 orang 

11. Pembelajaran II  : 22 orang 

12. Dufan I   : 20 orang 

13. Dufan II   : 27 orang 

14. Pasar wisata  :  2 orang 

15. Swimming pool  :  8 orang 

16. Entrance   :  7 orang 

4.1.11  Bagan Organisasi 

 Struktur organisasi di Jawa Timur Park disusun berdasarkan kebutuhan 

dan kondisi perusahaan, dengan tujuan untuk memperlancar produksi dan 

administrasi perusahaan karena setiap bagian mempunyai job description sendiri, 

sehingga tidak terjadi overlapping tugas. 

 Struktur organisasi Jawa Timur Park mempunyai bentuk lini atau garis, 

yaitu wewenang dan tanggung jawab mengalir dalam satu garis lurus dari bagian 

top manager kepada bawahan.  
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 Gambar 4.2 
Struktur Organisasi Jawa Timur Park 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sumber: Jawa Timur Park, Juli 2009 
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 Tugas dan tanggung jawab masing-masing jabatan: 

1. General Manager mempunyai tugas mengatur seluruh kebijakan yang ada di 

Jawa Timur Park dan bertanggung jawab di dalam dan di luar organisasi. 

Secara teknis tugas dan wewenang dilakukan oleh Asisten General Manager. 

2. Asisten General Manager bertugas membantu General Manager, adapun 

deskripsi kerja Asisten General Manager sebagai berikut: 

a. Membantu dalam melakukan pembinaan, pengembangan dan pengawasan 

unit-unit area kerja galeri belajar, taman agro, taman sejarah, taman 

prasejarah, animal diaroma, baby zoo, kampung seni, play ground, jajan 

pasar, adventure zone, game room, volcano, dan entertaint. 

b. Membantu melakukan pembinaan, pengembangan dan pengawasan unit-

unit area kerja parkir, entrance, souvenir, antique shop, pasar buah, sayur 

dan hewan. 

c. Membantu General Manager dalam melakukan pembinaan, 

pengembangan dan pengawasan Satua Pengaman (Security). 

d. Melakukan evaluasi pada area kerja yang ditangani. 

e. Membantu General Manager dalam melakukan hubungan dengan 

masyarakat sekitar. 

f. Bertanggung jawab pada Direktur Utama. 

3. Manager HRD 

Mempunyai tugas mengelola seluruh bentuk kesejahteraan karyawan. Dalam 

pelaksanaannya, Manager HRD dibantu oleh: 

a. Personalia dan Administrasi Support, bertugas dalam mengelola seluruh 

administrasi kepersonaliaan dan umum perusahaan. 



 

  

103

103

b. Sekretaris atau operator, bertugas mengagendakan kemunikasi, yaitu 

mengadakan kontak langsung ke dalam perusahaan amupun ke luar 

perusahaan dan juga untuk menjaga kerahasiaan perusahaan. 

c. Humas, bertugas menjalin hubungan baik dengan masyarakat, 

mengadakan hubungan langsung dengan masyarakat. 

d. Operator, bertugas mengagendakan komunikasi, yaitu mengadakan kontak 

langsung ke dalam perusahaan amupun ke luar perusahaan dan juga untuk 

menjaga kerahasiaan perusahaan. 

e. Driver, bertugas terhadap layanan fasilitas yang ada di perusahaan. 

4. Manager Accounting 

a. Bertanggung jawab untuk mengelola segala sesuatu yang berkenaan 

dengan keuangan yang ada di perusahaan, baik berkenaan dengan urusan 

utang piutang atauoun berkenaan dengan masalah keuangan yang lainnya. 

b. Dalam pelaksanaannya, Manager Accounting dibantu oleh Kasir, Staff 

Gudang, dan Staff Accounting. 

5. Manager Marketing 

Dalam pelaksanaannya, Manager Marketing  dibantu oleh: 

a. Supervisor Marketing I, melaksanakan promosi baik ke luar kota maupun 

dalam kota dengan cara sales call ke sekolah-sekolah, perguruan tinggi, 

instansi pemerintah maupun perusahaan. 

b. Dalam pelaksanaannya, Supervisor Marketing I dibantu oleh Asisten 

Supervisor. 

c. Asisten Marketing membawahi Marketing Representatif. 
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6. Supervisor Engineering 

a. Supervisor Engineering bertanggung jawab terhadap segala sesuatu yang 

berhubungan dengan perawatan kayu, batu, air, listrik dan telepon. 

b. Dalam pelaksanaannya dibantu oleh Asisten Supervisor beserta crew-

crewnya. 

7. Danton Security 

a. Bertanggung jawab pada keamanan seluruh wilayah perusahaan baik di 

dalam maupun di luar area. 

b. Danton Security dibantu oleh Captain Securior beserta crewnya. 

8. Supervisor Entrance 

a. Supervisor Entrance, bertugas dan bertanggung jawab terhadap segala 

sesuatu yang ada di area Entrance. 

b. Dalam pelaksanaannya dibantu oleh Captain dan crew-crewnya. 

9. Supervisor House Keeping dan Garden 

House Keeping: 

a. Bertanggung jawab terhadap segala sesuatu yang berhubungan dengan 

kebersihan dan keindahan seluruh area perusahaan. 

b. Mengadakan pengecekan langsung ke lapangan. 

c. Dalam pelaksanaannya dibantu oleh crew-crewnya. 

Gardener: 

a. Bertanggung jawab terhadap segala sesuatu yang berhubungan dengan 

kebersihan dan keindahan taman. 

b. Menjaga, merawat dan merapikan tanaman yang ada di taman. 

c. Dalam pelaksanaannya dibantu oleh crew-crewnya. 
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10. Captain Parkir 

a. Bertanggung jawab terhadap keamanan kendaraan yang ada di area parkir 

di perusahaan. 

b. Dalam pelaksanaannya dibantu oleh crew-crewnya. 

11. Supervisor Pasar Wisata 

a. Supervisor Pasar Wisata bertanggung jawab pada segala sesuatu yang ada 

di areanya. 

b. Dalam pelaksanaannya dibantu oleh crew-crewnya. 

12. Supervisor Food and Beverage 

a. Bertanggung jawab terhadap segala sesuatu yang berhubungan dengan 

produk yang dihasilkan dan servis yang diberikan. 

b. Dalam pelaksanaannya dibantu oleh crew-crewnya. 

13. Supervisor Pool 

a. Supervisor Pool bertanggung jawab terhadap segala sesuatu yang ada di 

areanya. 

b. Dalam pelaksanaannya dibantu oleh crew-crewnya. 

14. Supervisor Taman Belajar I 

a. Supervisor Taman Belajar I bertanggung jawab pada segala sesuatu yang 

ada di areanya. 

b. Membawahi area Fish Park, Bird Park, dan Reptil Park. 

c. Dalam pelaksanaannya dibantu oleh crew-crewnya. 

15. Supervisor Taman Belajar II 

a. Supervisor Taman Belajar II bertanggung jawab pada segala sesuatu yang 

ada di areanya. 
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b. Membawahi area Science Center, dan Taman Baca. 

c. Dalam pelaksanaannya dibantu oleh crew-crewnya 

16. Supervisor Dufan I 

a. Bertanggung jawab terhadap pengembangan program kerja di rumah pipa, 

arena ketangkasan dan game room. 

b. Dalam pelaksanaannya dibantu oleh crew-crewnya. 

17. Supervisor Dufan II 

a. Bertanggung jawab terhadap pengembangan program kerja di Gokart, 

Mocil, Mini Jet, Rumah Hantu dan Rumah Misteri 3D. 

b. Dalam pelaksanaannya dibantu oleh crew-crewnya. 

4.1.12  Proses Jasa 

 Jawa Timur Park bergerak di bidang jasa taman hiburan. Proses jasa 

dilakukan dengan penyediaan wahana-wahana yang inovatif dengan sistem satu 

rute atau datu arah. Dalam prosesnya, tiap-tiap fasilitas atau area dipandu oleh 

karyawan-karyawan yang menjaga area tersebut. 

 Pelanggan dapat menikmati semua area (kecuali Go Kart, Game Room & 

Video Box, Arena Ketangkasan & Adventure Zone, Flying Fox, Trampoloin, dan 

Pasar Wisata) dalam satu harga (tiket terusan) dengan pembayaran area 

loket/entrance. Biaya tiket adalah: 

a. Hari Senin-Kamis   = Rp. 30.000,- 

b. Hari Jumat-Minggu   = Rp. 40.000,- 

Bila ada pelanggan yang membawa rombongan. Harga tiket bisa mendapat 

potongan dengan 2 cara: 
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a. Bila jumlah rombongan > 300 orang, bisa mendapat potongan sebesar Rp. 

2000,- dari harga tiket normal. 

b. Melakukan negoisasi dengan pihak marketing Jawa Timur Park. 

4.1.13  Fasilitas pada Jawa Timur Park 

 Fasilitas yang ada di Jawa Timur Park dapat dibagi menjadi empat bagian, 

yaitu: 

a. Fasilitas pembelajaran (berupa taman belajar yang menyuguhkan program 

IPTEK, sejarah, kehidupan sosial, dan budaya), menempati 30% dari 

keseluruhan area, meliputi: Science Center, Taman Sejarah, Taman Agro, 

Animal Diorama dan Baby Zoo, Fish Park, Reptil Park, dan Bird Park. 

b. Fasilitas rekreatif (berhubungan dengan unsur permainan dan hiburan), 

menempati 30% dari keseluruhan area, meliputi Volcano Show, Photo Gallery, 

Taman Dayung, Rumah Hantu, Go Kart, Playground, Taman Sesat, Kolam 

Renang, Game Room, dan Adventure Zone, Mini Jet, Jet Coaster, Rumah Pipa, 

Drop Zone, Spinning Coaster, Mini Train, Motor Cilik, Bumper Car, 

Colombus, Rumah Misteri 3D, Samba Baloon, Mary Go Round, Remote Car, 

Taman Bermain Pasir, dan lain-lain. 

c. Fasilitas Pendukung (berupa outlet-outlet makanan, minuman, galeri seni, dan 

souvenir), menempati 20% dari keseluruhan area, meliputi: Kampung Seni, 

Stan jajan Pasar, Pasar Buah, Sayur, dan Hewan, Galeri dan Supermarket 

Bunga, Souvenir Shop, serta Food Centre, Restaurant, dan Café. 

d. Fasilitas umum, menempati 20% dari keseluruhan area, meliputi: tempat 

parkir, musholla, open theatre, dan toilet. 
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Fasilitas pembelajaran dalam Taman Belajar Jawa Timur Park diadakan 

sebagai bentuk turut bertanggung jawabnya pihak swasta dalam usaha 

mencerdaskan kehidupan bangsa, dengan cara menyediakan diri sebagai “pusat 

sumber belajar” bagi siswa, mahasiswa maupun mesyarakat umum.  

Taman belajar Jawa Timur Park terdiri dari: 

1. Taman Belajar (Science Center) merupakan suatu kawasan belajar yang terdiri 

dari 12 stand dengan luas sekitar 1.000 m2. Berisi alat-alat peraga IPTEK dan 

karya-karya tekhnologi inovatif. Di tempat ini, pengunjung dapat 

menyaksikan dan mencoba peragaan ilmu pengetahuan dan tekhnologi, 

sehingga diharapkan dapat memperluas wawasan, mwmperkaya pemahaman, 

mengapresiasi, temuan-temuan teknologi, dan akhirnya dapat mempercepat 

proses pembudayaan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang kelak menjadi 

unsur penguat dalam kompetitif antar bangsa. 

2. Taman Sejarah (Historical Park), yaitu suatu kawasan belajar yang 

menghadirkan duplikasi koleksi area-area hinduistik, miniatur bangunan 

bersejarah, dan diaroma terbuka yang memperagakan adegan aktifitas manusia 

dari masing-masing masa secara kolosal, terentang sejak masa prasejarah 

hingga melintasi masa Hinduistik, Budhistik, Islamis, sampai dengan masa 

Pemerintah Kolonial Belanda. Dari tempat wisata ini pengunjung diharapkan 

dapat memperluas wawasan memperkaya pemahaman, mengapresiasi 

kekayaan budaya bangsa ini sehingga dapat menumbuhkan kebanggaan yang 

luar biasa sebagai bangsa beradab dan bermartabat tinggi sejak masa dahulu. 

3. Taman Agro, yaitu suatu kawasan belajar yang menyajikan aneka jenis 

tanaman buah dan sayur, disertai dengan deskripsi singkat mengenai aspek-
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aspek yang berhubungan, sehingga diharapkan dapat memperkaya 

pemahaman dan menumbuhkan sikap keakraban dan (traditional knowledge) 

yang sejak lama berkembang. 

4. Animal Diorama dan Baby Zoo, yaitu suatu kawasan belajar yang 

menghadirkan fosil binatang purba, insektarium secara massal, berbagai jenis 

satwa domestik (satwa rumah tangga). Dari pembelajaran di kawasan ini, 

diharapkan dapat menumbuhkan sikap menyayangi satwa, selain dapat 

mengenal lebih baik terhadap beberapa jenis satwa yang ditampilkan. 

5. Fish Park, yaitu suatu kawasan yang berisi aneka jenis ikan, baik yang jidup 

di air tawar maupun di laut. Dari pembelajaran kawasan ini, diharapkan dapat 

membangkitkan kembali sikap kebaharian, sehingga turut mendorong 

tumbunhya potensi pionir-pionir generasi baru yang berorientasi kepada 

kebaharian, meningat lebih dari setengah wilayah Republik Indonesia 

merupakan kawasan perairan. 

6. Reptil Park, yaitu suatu kawasan yang terdapat berbagai jenis reptil dengan 

disertai informasi yang memadai mengenai reptil tersebut. 

7. Bird Park, yaitu suatu kawasan yang menampilkan semirip mungkin 

kehidupan berbagai jenis unggas dengan habitat aslinya. Dalam kawasan ini, 

pengunjung diajak untuk lebih mengenal lebih dari 300 jenis burung lebih 

dekat, dengan harapan pada akhirnya pengunjung dapat lebih mencintai dan 

melakukan upaya pelestarian berbagai jenis burung. 

8. Disini juga terdapat cafe-cafe yang pengunjung bisa menikmati makanan dan 

minuman dengan melihat berbagai jenis burung dan untuk hari-hari tertentu 

misalnya minggu, pengunjung akan mendapat minuman gratis. 
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9. Taman Permainan: Dufan, berisi berbagai macam mainan, seperti Drop Zone, 

Columbus, Spinning Coaster, Tornado, dan sebagainya. 

 

Tabel 4.1 

Wahana Jawa Timur Park 

1 Galeri Etnik 
Nusantara 

18 Adventure Zone 34 Tornado 

2 Science Centre 
Kimia & Biologi 

19 Games Room 35 Bumper Car 

3 Amazing Human 
Body 

20 Walking Animal 36 Spinning Coaster 

4 Anjungan JATIM 
& Irian Jaya 

21 Remote Car 37 Drop Zone 

5 Galeri Belajar 22 Wall Climbing 38 Rumah Misteri 
6 Taman Agro 23 Samba Baloon 39 Jet Coater 
7 Mini Jet Ski 24 Battery Car 40 Water Boom 
8 Remote Boat 25 Taman Sesat 41 Kolam Renang 

Anak 
9 Taman Sejarah 26 Arena Bermain 

Pasir 
42 Kolam Renang 

Arus 
10 Adegan 

Prasejarah 
27 Gokart 43 Taman Reptil 

11 Diorama 
Binatang 

28 Bumper Boat 44 Taman Burung 

12 Baby Zoo 29 Mini Jet 45 Rumah Pipa 
13 Mobil Mini 30 Rumah Hantu 46 Taman Ikan 

14 Playground 31 Mini Train 47 Volcano & 
Amphytheatre 

15 Convoi Car 32 Boom2 Laser Car 48 Pasar Wisata 
16 Marry Go Round 33 Columbus 49 Pasar Hewan, 

Buah & Sayur  
17 Arena Bermain 

Anak 
    

Sumber: Jawa Timur Park 
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4.2   Pembahasan 

4.2.1 Strategi-Strategi pada Jawa Timur Park 

Semenjak didirikan pada tanggal 9 Desember 2001, manajemen Jawa 

Timur Park telah menentukan strategi-strategi yang dianggap tepat untuk dapat 

mencapai tujuannya. Strategi-strategi tersebut dipilih untuk mewujudkan visi Jawa 

Timur Park, melalui misinya. Strategi tersebut membentuk pola pengambilan 

keputusan yang dapat mengerahkan seluruh sumberdaya secara efektif. Tanpa 

strategi yang tepat, sumber daya akan terhambur konsumsinya, sehingga akan 

berakibat pada kegagalan dalam mewujudkan visinya. 

Pada Jawa Timur Park, strategi memainkan peran penting dalam 

menentukan dan mempertahankan kelangsungan hidup serta pertumbuhannya. 

Melalui strategi, manajemen Jawa Timur Park mengartikan rencana berskala dasar 

dan berorientasi ke masa depan mereka untuk berinteraksi dengan lingkungan 

yang kompetitif untuk mencapai tujuan yang merefleksikan kesadaran mengenai 

bagaimana, kapan, dan dimana akan bersaing; terhadap siapa harus bersaing; dan 

apa maksud bersaing. 

Strategi-strategi yang diterapkan oleh Jawa Timur Park adalah: 

1. Strategi Tarif 

Pada awal didirikannya, Jawa Timur Park menjadi obyek wisata yang 

dianggap menerapkan tarif yang sangat mahal. Hal ini terjadi karena pihak 

manajemen yang menerapkan kebijakan tarif pada tiap wahana, yaitu berkisar 

antara Rp 5.000 hingga Rp 20.000, meski pengunjung telah membeli tiket 

masuk sebesar Rp 20.000 atau Rp 25.000 pada hari libur. 
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Pertimbangan manajemen pada saat itu adalah bahwa Jawa Timur Park 

adalah obyek wisata baru yang menawarkan konsep baru yaitu memadukan 

tempat rekreasi dan IPTEK, yang memiliki keunggulan dalam segi produk 

jika dibandingkan dengan obyek wisata lainnya, sehingga manajemen 

menganggap bahwa pengunjung akan rela mengeluarkan uang yang cukup 

banyak untuk dapat menikmatinya. Selain itu, manajemen juga merasa perlu 

untuk mengejar target financial mereka pada saat itu, yaitu menvapai Break 

Event Point. Oleh karena itu, mereka memunculkan strategi tarif pada tiap 

wahana. 

Pada kenyataannya, pengunjung merasa terbebani dengan kebijakan tarif 

tiap wahana tersebut, karena untuk dapat menkmati semua wahana yang ada 

mereka harus mengeluarkan uang hingga Rp 150.000. Sehingga yang terjadi, 

banyak calon pengunjung membatalkan niat mereka untuk dayang dan 

menikmati obyek wisata Jawa Timur Park dan berpindah ke obyek wisata 

lainnya. 

Sadar akan hal tersebut, manajemen perlu menetapkan strategi baru 

mengenai tarif yang dapat meringankan pengunjung, tetapi tetap sejalan 

dengan tujuan Jawa Timur Park saat itu untuk segera mencapai Break Event 

Point. Dan didapatkanlah strategi tarif yang baru, yaitu berupa tiket terusan. 

Tiket terusan adalah strategi tarif baru yang diterapkan pleh Jawa Timur 

Park untuk dapat memperingan pengunjung. Tiket terusan ini berupa tiket 

seharga Rp 30.000 atau Rp 40.000 pada hari libur, yang dapat digunakan pada 

semua wahana yang ada tanpa harus membayar lagi. 
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Strategi ini dianggap tepat, karena selain pengunjung dapat menghemat 

uang hingga Rp 110.000, tetapi juga terjadinya peningkatan jumlah 

pengunjung yang datang ke obyek wisata Jawa Timur Park. Hal ini tentunya 

memberi keuntungan bagi pihak Jawa Timur Park maupun pihak pengunjung. 

Bahkan Jawa Timur Park telah dapat mencapai titik Break Event Pointnya. 

Strategi tarif inilah yang diterapkan oleh Jawa Timur Park hingga saat ini 

untuk dapat memenangkan persaingan. 

2. Strategi pemilihan wahana 

Jawa Timur Park adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa wisata. 

Oleh karena itu, yang harus ditonjolkan adalah produk jasa wisata yang 

ditawarkan. Produk jasa ini harus memiliki nilai tersendiri di mata 

pengunjung sehingga dapat menjadi faktor penentu kemenangan persaingan 

di dunia pariwisata. 

Produk jasa atau yang biasa disebut wahana di Jawa Timur Park memiliki 

nilai lebih jika dibandingkan dengan obyek wisata lainnya. Wahana di Jawa 

Timur Park yang saat ini berjumlah 50 wahana, merupakan produk yang 

belum pernah ditawarkan oleh obyek wisata lainnya di Kota Batu. Hal inilah 

yang merupakan daya tarik bagi wisatawan. 

Wahana-wahana yang berkualitas ini tidak lepas dari penerapan strategi 

pemilihan wahana oleh manajemen Jawa Timur Park. Strategi pemilihan 

wahana ini merupakan strategi yang memunculkan wahana-wahan yang 

dianggap perlu untuk dihadirkkan, serta menyeleksi wahan-wahana yang 

ditawarkan. 
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Hal yang perlu dilihat dalam melakukan pemilihan wahana adalah dari 

segi konsep yang tidak boleh lepas dari konsep awal yang ditawarkan oleh 

Jawa Timur Park, yaitu perpaduan dari tempat rekreasi dan IPTEK. Selain itu, 

perlu dilihat dari segi prospek wahana baru tersebut, apakah wahana tersebut 

akan menjadi magnet baru terhadap wisatawan atau tidak. Untuk 

mengetahuinya, akan dilakukan suatu survei terhadap beberapa karyawan dari 

Jawa Timur Park dan juga dari beberapa pihak yang merupakan pengunjung. 

Dan hal yang tidak boleh dilupakan adalah dari segi keselamatan wahana, 

khususnya fasilitas dufan, agar dapat memberikan rasa aman dan nyaman dari 

pengunjung. 

Strategi pemilihan wahana yang diterapkan oleh Jawa Timur Park adalah 

tepat, mengingat bahwa wahana-wahana yang ada di Jawa Timur Park telah 

menjadi unggulan, dan memebrikan rasa kepuasana bagi para pengunjung 

yang datang. 

3. Strategi komitmen. 

Strategi komitmen adalah strategi yang diterapkan oleh Jawa Timur Park 

dengan mengeluarkan komitmennya kepada konsumen bahwa Jawa Timur 

Park akan mengahdirkan 3 (tiga) wahana baru di setiap tahunnya. 

Komitmen ini dikeluarkan oleh manajen dengan tujuan agar tidak 

menimbulkan rasa bosan terhadap wahana-wahana yang sudah ada. Selain itu, 

manajemen juga berharap agar pengujung yang sudah pernah datang ke Jawa 

Timur Park memiliki keinginan kembali untuk datang dengan rasa penasaran 

mereka untuk mencoba wahana baru tersebut. 
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Strategi komitmen ini adalah tepat, karena strategi ini memunculkan 

anggapan di konsumen bahwa selalu ada yang baru di Jawa Timur Park di 

setiap tahunnya. 

4. Strategi reward pegawai. 

Kedisiplinan merupakan faktor terpenting dalam pencapaian produktivitas 

khususnya perusahaan, karena dengan kedisiplinan pekerjaan dapat dilakukan 

seefektif dan seefesien mungkin. Oleh karena itu, perlu strategi dalam 

peningkatan kedisiplinan kerja karyawan agar karyawan dapat menjalankan 

tugas dan kewajibannya dalam perusahaan dengan baik sesuai dengan apa 

yang diperintahkan. Strategi peningkatan kedisiplinan yang digunakan oleh 

Jawa Timur Park adalah strategi reward pegawai. 

Penggunaan strategi reward pegawai oleh Jawa Timur Park bertujuan agar 

para karyawan memiliki motivasi dan semangat yang tinggi dalam bekerja. 

Sehingga mereka akan menjalankan tugasnya dengan lebih disiplin. 

Sistem reward yang diterapkan oleh Jawa Timur Park berupa pemberian 

imbalan kepada karyawan terbaik dengan cara memberikan gaji tambahan 

selama setahun, tetapi jika karyawan tersebut dalam setahun melakukan 

pelanggaran maka akan dicabut gaji tambahan tersebut. Penilaian yang 

digunakan berupa pemberian skor, dilihat dari hasil pekerjaan yang diberikan 

dan kelancaran dalam pelaksanaan pekerjaannya. Pemberian reward kepada 

karyawan terbaik dilakukan setiap tanggal 17 Agustus. 

Strategi ini cukup sukses, karena para karyawan berlomba-lomba untuk 

melakukan yang terbaik dalam pekerjaan mereka, yang tentunya memberikan 

keuntungan bagi Jawa Timur Park dalam upaya peningkatan mutu pelayanan. 
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5. Strategi sarana prasarana penunjang. 

Sarana prasarana penunjang ditawarkan oleh Jawa Timur Park agar 

memberikan rasa nyaman dan tenang dalam berwisata. Sarana prasarana 

penunjang itu terdiri dari outlet makanan dan minuman, sovenir shop, pasar 

buah, pasar sayur, galeri bunga, serta fasilitas umum seperti mushola, klinik, 

wartel, nursey room, toilet, dan tempat parkir. 

Jawa Timur Park juga dilengkapi dengan Klub Bunga Resort dan Pondok 

Penginapan Jatim Park yang akan membuat acara wisata lebih tenang dan 

tidak terburu-buru karena lokasinya yang relatif dekat dengan Jawa Timur 

Park. 

Strategi ini cukup relatif, karena sarana prasarana ini akan menarik minat 

pengunjung yang berasal dari luar Kota Malang, bahkan luar jawa untuk 

datang dan menghabiskan lebih banyak waktu di Jawa Timur Park. 

4.2.2 Prioritas Strategi Jawa Timur Park 

Strategi-strategi Jawa Timur Park merupakan kebijakan dasar yang 

dimiliki, yang dipakai sebagai alat untuk memenangkan persaingan di dunia 

pariwisata. Strategi tersebut telah mengalami perbaikan kebijakan disesuaikan 

dengan siklus hidup Jawa Timur Park, dimulai dari Growth, hingga menjadi tahap 

Harvest. Jadi, bisa dikatakan bahwa kelima strategi tersebut merupakan strategi 

mendasar yang akan tetap diterapkan oleh Jawa Timur Park, hanya tinggal 

disesuaikan dengan keadaan lingkungan yang mengalami perubahan. 

Terdapat satu strategi yang menjadi prioritas atau merupakan strategi 

yang paling diutamakan oleh manajemen Jawa Timur Park dibandingkan dengan 
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strategi lainya. Strategi yang menjadi prioritas bagi Jawa Timur Park adalah 

“Strategi Pemilihan Wahana”. 

Keunggulan strategi pemilihan wahana yang menjadi alasan manajemen 

Jawa Timur Park menjadikannya sebagai strategi prioritas adalah: 

1. Strategi pemilihan wahana merupakan strategi kunci bagi Jawa Timur Park 

untuk dapat menarik konsumen. Dengan strategi ini, Jawa Timur Park 

harus dapat memunculkan produk yang sesuai dengan minat konsumen. 

Jika manajemen salah dalam memunculkan produk, maka akan 

membahayakan posisi Jawa Timur Park di persaingan, bahkan dapat 

menjatuhkan reputasi Jawa Timur Park yang selama ini cukup baik di 

mata masyarakat. 

2. Mengingat konsep Jawa Timur Park sebagai tempat rekreasi dan belajar 

IPTEK, maka strategi pemilihan wahana adalah strategi yang dibutuhkan. 

Karena tidak semua wahana sesuai dengan konsep bermain dan belajar, 

maka dengan strategi ini, akan dapat ditentukan wahana-wahana yang 

sesuai dengan konsep bermain dan belajar, sehingga proses jasa dapat 

selaras dengan tujuan Jawa Timur Park. 

3. Produk jasa atau wahana, merupakan alat persaingan dalam dunia 

pariwisata. Jadi, setiap obyek wisata harus memiliki nilai lebih terhadap 

produknya masing-masing. Begitu pula dengan Jawa Timur Park yang 

mengandalkan wahana-wahananya untuk dapat memenangkan persaingan 

dan menarik lebih banyak pengunjung. Dengan strtagei pemilihan 

wahana, dapat ditentukan produk manakah yang dapat digunakan dalam 

persaingan tersebut. 
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4. Strategi pemilihan wahana yang tepat akan memberikan rasa puas bagi 

pengunjung. Kepuasan pengunjung dapat menjadi media promosi secara 

tidak langsung, sehingga memberi keuntungan bagi Jawa Timur Park. 

5. Strategi pemilihan wahana adalah strategi yang akan dilakukan dalam 

kondisi apapun. Jika strategi-strategi lainnya, dalam kondisi tertentu 

banyak kebijakan yang berubah, seperti tarif yang berbeda jika 

diberlakukan dalam jumlah rombongan pengunjung tertentu. Sedangkan 

strategi pemilihan wahana harus tetap dilakukan mengingat pentingnya 

kualitas akan produk jasa dalam persaingan. 

Strategi pemilihan wahana yang merupakan strategi prioritas bagi Jawa 

Timur Park, juga memiliki kelemahan dalam pelaksanaannya, yaitu: 

1. Penambahan wahana atau produk jasa tidak dilakukan dalam jangka 

waktu pendek. Seperti yang diketahui bahwa penambahan wahana 

merupakan komitmen Jawa Timur Park tiap tahun, dengan jumlah hanya 

tiga wahana di setiap tahun. Jadi, manajer Jawa Timur Park hanya 

melakukan inovasi dalam jangka waktu satu tahun sekali, padahal proses 

inovasi harus dilakukan terus-menerus tanpa henti. 

2. Strategi pemilihan wahana terlalu memfokuskan akan produk baru, 

padahal proses operasi suatu obyek wisata bukan hanya terhadap produk-

produk baru saja, tetapi juga bagaimana perusahaan dapat 

memaksimalkan produk yang lama agar dapat menarik minat 

pengunjung. Jadi, alangkah baiknya jika proses inovasi bukan hanya 

diwujudkan dengan upaya penambahan kualitas produk dengan 

menciptakan produk baru saja, melainkan juga tentang memanfaatkan 
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produk yang lama untuk mencapai tujuan. 

3. Strategi pemilihan wahana terlalu fokus pada kualitas produk, padahal 

banyak hal lain yang harus diperhatikan seperti pelayanan serta 

infrastruktur dan masyarakat sekitasr. Misalnya, Jawa Timur Park 

memiliki produk berkualitas terbaik di Indonesia, tetapi keadaan 

lingkungan di sekitar lokasi banyak terdapat jalan yang rusak, tempat 

parkir yang kurang memadai, dan masyarakat sekitar yang tidak 

bersahabat, maka akan mengurangi nilai bagi Jawa Timur Park karena 

tidak memperhatikan keadaan eksternal Jawa Timur Park. Jadi, fokus 

akan produk harus diimbangi dengan pelayanan, infrastruktur dan 

lingkungan eksternal. 

4. Promosi yang dilakukan masih kurang, sehingga produk baru tidak dapat 

dikomunikasikan dengan baik kepada konsumen. Seharusnya, strategi 

pemilihan wahana diimbangi dengan proses promosi yang baik, agar 

informasi penambahan produk baru dapat didengar oleh konsumen dan 

memungkinkan menarik minat mereka untuk datang ke Jawa Timur Park, 

padahal banyak media yang bisa dimanfaatkan, seperti stasiun televisi 

nasional yang mampu menjadi alat promosi ke seluruh bagian Indonesia. 

4.2.3 Perumusan Strategi 

Jika dilihat dari kelemahan strategi tersebut di atas, maka perlu untuk 

dilakukan perumusan strategi baru bagi Jawa Timur Park. Apalagi jika dilihat dari 

banyak aspek yang belum mampu diaplikasikan oleh manajemen Jawa Timur Park 

ke dalam suatu rumusan strategi seperti kepemimpinan, struktur manajemen, 

posisi, waktu, pengawasan, manajemen konflik, adaptasi lingkungan, manuver, 
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aliansi, dan strategi penyerangan. Oleh karena itu, perlu untuk merumuskan 

serangkaian strategi baru yang belum diterapkan dengan baik oleh Jawa Timur 

Park yang bisa memenuhi aspek-aspek dari strategi. 

Perumusan strategi ini melalui beberapa tahapan analisis. 

4.2.3.1   Analisis Lingkungan Eksternal 

Perubahan kondisi lingkungan eksternal sangat berpengaruh terhadap  

kinerja  Jawa Timur Park, hal ini dikarenakan adanya hubungan erat antara 

lingkungan eksternal dengan Jawa Timur Park. Jawa Timur Park yang bergerak 

pada bidang industri pariwisata dituntut untuk mampu beradaptasi dengan segala 

perubahan lingkungan, karena  hal tersebut merupakan salah satu cara untuk 

mencapai tujuan perusahaan. Atas dasar kebutuhan inilah dibutuhkan suatu 

analisis lingkungan untuk dapat  mengidentifikasi  berbagai peluang dan ancaman 

yang ada di lingkungan eksternal. Adapun faktor lingkungan yang berpengaruh 

untuk analisis adalah sebagai berikut: 

A.    Lingkungan Jauh 

1. Faktor Ekonomi 

Dalam dunia bisnis, faktor ekonomi sangat menentukan eksistensi 

sebuah perusahaan. Perubahan-perubahan faktor ekonomi dapat memberikan 

peluang bagi perusahaan. Untuk itu analisis faktor ekonomi mempunyai 

kedudukan penting dalam analisis lingkungan eksternal. Adapun faktor ekonomi 

yang  dianalisis adalah sebagai berikut: 

1) Pertumbuhan ekonomi  

Kondisi perekonomian di Indonesia telah menunjukkan 

perbaikan yang signifikan.  Hal ini terlihat dalam aktivitas 



 

  

121

121

pertumbuhan sektor ekonomi nasional  naik secara bertahap pada    

tahun 2004 mencapai 4,9%.  Kenaikan pertumbuhan ekonomi 

nasional yang terjadi pada tahun 2005 sebesar 5,1% tidak dapat 

dijadikan ukuran bahwa kondisi telah membaik. Indikator utama  

adalah konsumsi domestik yang tinggi, tingginya  pertumbuhan 

sektor pertanian serta penurunan di sektor  industri dan 

pertambangan. 

 Berturut-turut mulai tahun 2006 hingga tahun 2008, terjadi 

trend positif dari pertumbuhan ekonomi nasional. Sektor selain 

pertanian yang pada tahun sebelumnya lesu menunjukkan kenaikan 

yaitu seperti sektor industri, pengangkutan, perdagangan, serta 

keuangan dan jasa, sedangkan untuk sektor pertanian sendiri 

mengalami penurunan. Kondisi ini dipicu oleh penurunan nilai 

tukar Rupiah terhadap Dollar AS, sehingga memudahkan sektor 

tersebut untuk kembali beroperasi. Adapun pertumbuhan ekonomi 

Indonesia pada tahun 2004-2009 adalah sebagai berikut: 
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Tabel 4.2 

Pertumbuhan Ekonomi Indonesia  

Tahun 2004-2009 

Periode Nilai (Persen/tahun) 

 
2004 

2005 

2006 

2007 

2008  

2009  

 

 
4,9 

5,1 

5,8 

5,5 

6,2 

- 

                                                    Sumber : Laporan Tahunan Bank Indonesia, 2009 
                                              BPS Malang, 2009  

 
 

 Pertumbuhan perekonomian Indonesia pada tahun 2006 

dan 2008 mengalami peningkatan. Pertumbuhan ekonomi pada 

tahun 2006 sebesar 5,8% dan tahun 2008 sebesar 6,2%. Jika 

diamati secara teliti pertumbuhan ekonomi ini masih bias, karena 

pertumbuhan lebih banyak dipengaruhi tingginya konsumsi 

domestik serta penanaman modal pada sektor riil yang masih 

berfluktuasi, ketidakstabilan sektor riil dipicu oleh pindahnya 

beberapa investor besar di sektor pertanian ke sektor industri.  

Ketidakstabilan pertumbuhan ekonomi secara umum bukanlah 

kondisi yang menguntungkan bagi perkembangan dunia usaha 

secara keseluruhan, namun mulai pulihnya kondisi ekonomi 

menyebabkan meningkatnya meningkatnya pertumbuhan ekonomi 

sektoral (terutama) pada sektor industri) memberikan peluang bagi 

Jawa Timur Park yaitu meningkatnya gairah pertumbuhan bagi 
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Jawa Timur Park sehingga dapat meningkatkan laba perusahaan.   

2) Laju Inflasi 

Inflasi merupakan penurunan nilai uang terhadap barang 

dan jasa atau terjadinya kecenderungan barang dan jasa meningkat 

dari harga sebelumnya. Laju inflasi ini mengambarkan kenaikan 

harga produk tertentu, dan pengaruhnya terhadap daya beli 

konsumen. Inflasi tinggi tentunya bukanlah situasi yang 

menguntungkan bagi dunia usaha, karena daya beli konsumen akan 

menurun. Pada tahun 1998 tingkat inflasi mencapai 77,64%, suatu 

angka yang fantastis dan sangat memukul dunia usaha pada saat 

itu. Sebab utama dari meningkatnya inflasi adalah melemahnya 

kurs Rupiah terhadap Dollar AS secara tajam yang sempat 

mencapai Rp. 14.700 per US$ tepatnya pada pertengahan juli tahun 

1998, sehingga menyebabkan inflasi tinggi terutama bagi negara 

yang bergantung terhadap produk-produk impor khususnya negara 

Indonesia. Laju inflasi di Indonesia pada tahun 2004 sampai 

dengan tahun 2008 disajikan  pada tabel 4.3 berikut ini:        
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Tabel 4.3 

Laju Inflasi Indonesia  

Tahun 2004-2008 

Tahun Laju Inflasi 

2004 

2005 

2006 

2007 

2008 

6,1 

10,5 

13,1 

6,3 

13,0 

          Sumber : Laporan Tahunan Bank Indonesia, 2009 
                                        BPS Malang, 2009 

Meskipun demikian, tingginya inflasi merupakan 

penurunan pendapatan riil dan daya beli masyarakat. Oleh karena 

itu, masyarakat lebih mengutamakan pemenuhan kebutuhan primer 

dan skunder. Sedangkan dampak inflasi sendiri bagi Jawa Timur 

Park adalah adanya kenaikan biaya operasional sehingga akan 

mempengaruhi tingkat pendapatan perusahaan. Dengan semakin 

tingginya laju inflasi tentunya merupakan  ancaman bagi Jawa 

Timur Park dalam melakukan usaha bisnisnya. 

3) Pendapatan Per kapita (GNP) 

Daya beli masyarakat Indonesia dapat dilihat dari 

peningkatan pendapatan per kapita nasional. Dengan adanya 

peningkatan pendapatan per kapita, berarti menunjukkan adanya 

kenaikan daya beli masyarakat. Peningkatan daya beli 

memungkinkan penduduk (konsumen) untuk meningkatkan 

konsumsinya, dan hal tersebut merupakan peluang bagi Jawa 
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Timur Park karena dengan peningkatan daya beli masyarakat maka 

memungkinkan pengalokasian dana bukan hanya untuk memenuhi 

kebutuhan primer saja, seperti sandang, pangan, dan papan, tetapi 

juga juga kebutuhan skunder bahkan kebutuhan tersier, sehingga 

memungkinkan masyarakat untuk menyisihkan sebagian 

pendapatannya untuk  kebutuhan refreshing melalui rekreasi. 

 Perkembangan pendapatan per kapita penduduk Indonesia dapat 

dijelaskan pada tabel 4.4  berikut ini : 

Tabel 4.4 

Pendapatan Per Kapita Penduduk Indonesia (US$) 

Tahun 2004-2009 

Tahun Pendapatan Perkapital (US$) 

2004 

2005 

2006 

2007 

2008 

2009 

597 

654 

602 

695 

702 

- 

    Sumber : Laporan Tahunan Bank Indonesia, 2009 
      Biro Pusat Statistik, 2009 

 

Total pendapatan per kapita pada tahun 1997 adalah sebesar 

US$ 628   dan turun menjadi US$ 435 pada tahun 1998. Penurunan 

tersebut terjadi akibat krisis moneter serta instabilitas  politik dan 

ekonomi setelah kejatuhan pemerintahan Soeharto. Kondisi inilah 

yang mendorong pemerintah untuk memintah bantuan IMF dan 

World Bank untuk mengatasi krisis tersebut. Pada tahun-tahun 
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selanjutnya, pendapatan per kapita Indonesia mengalami kenaikan 

hingga mencapai US$ 702  pada tahun 2008. Akan tetapi kenaikan 

pendapatan per kapita secara riil tetaplah rendah, indikator 

utamanya  adalah adanya penguatan nilai tukat Rupiah terhadap 

Dollar AS yang tidak begitu tinggi, sehingga daya beli masyarakat 

relatif stabil sepanjang 5 tahun terakhir dengan kenaikan yang tidak 

terlalu besar. Bagaimanapun juga, kenaikkan pendapatan per kapita 

tersebut mengindikasikan adanya daya beli potensial masyarakat 

yang dapat memberikan peluang yang besar bagi Jawa Timur Park.  

2. Faktor Sosial Budaya 

Jawa Timur Park selalu dihadapkan pada kondisi sosial dan budaya 

masyarakat di tempat obyek wisata berada. Hal ini disebabkan oleh adanya 

perubahan kondisi sosial dan budaya dapat mempengaruhi kebijakan Jawa Timur 

Park. Pengaruh yang dirasakan adalah perubahan dari strata sosial masyarakat, 

pola pikir, serta tingkat kemakmuran masyarakat yang pada akhirnya menjadi 

penyebab perubahan gaya hidup dan nilai yang dimiliki oleh masyarakat. 

Antisipasi dan partisipasi Jawa Timur Park dalam mempengaruhi faktor sosial 

budaya tersebut menjadi dominan ketika dihadapkan pada bagaimana mencapai 

tujuan Perusahaan  dengan segala peluang dan keterbatasannya.  

Dengan adanya perubahan faktor sosial dan budaya terjadi perubahan 

pola pikir  masyarakat dari masyarakat yang menggangap tidak pentingnya 

berwisata menuju masyarakat yang mengerti pentingnya melakukan wisata,  hal 

ini bisa dilihat dari banyaknya jumlah obyek wisata yang selalu  dipenuhi oleh 

wisatawan, selain itu peranan pemerintah yang membantu mensukseskan dunia 
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pariwisata dalam negeri  dengan memunculkan progam Visit Indonesia 2009. 

Perubahan pola pikir masyarakat tersebut berdampak positif terhadap Jawa Timur 

Park karena dengan meningkatnya minat masyarakat maka semakin banyak 

masyarakat yang akan datang ke Jawa Timur Park sehingga dapat meningkatkan 

laba perusahaan. 

3. Teknologi 

Perubahan  atau  kemajuan  teknologi   membawa   perubahan    penting 

pada  kehidupan   manusia.   Teknologi merupakan salah satu unsur penting dalam  

meningkatkan daya saing. Teknologi ikut mewarnai perubahan gaya hidup dan 

pola pikir manusia. Pada  perusahaan, penguasaan dan rekayasa teknologi yang 

inovatif akan meningkatkan nilai dan efisiensi operasional. Dengan kata lain, 

pemanfaatan teknologi yang tepat guna oleh perusahaan menyebabkan perusahaan 

mampu memenangkan persaingan. Demikian pula pada Jawa Timur Park, 

teknologi telah menjadi bagian yang terus berkelanjutan untuk diaplikasikan. 

Kebutuhan akan informasi dan pengelolahan data yang cepat 

menyebabkan Jawa Timur Park mempergunakan teknologi yang lebih unggul 

dibandingkan dengan obyek wisata pendahulu. Penggunaan teknologi yang 

canggih dapat  memberikan nilai efisiensi dan efektivitas dalam mengelola Jawa 

Timur Park. Hal ini terlihat dari produk jasa/wahana yang dimiliki oleh Jawa 

Timur Park menerapkan teknologi yang tinggi yang merupakan kekuatan bagi 

Jawa Timur Park dibandingkan dengan produk jasa/wahana dari obyek wisata 

lainnya di Kota Batu. 
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4. Politik/Hukum 

Kondisi politik suatu negara sangat menentukan iklim bisnis di  suatu 

negara, sehingga mempunyai korelasi yang positif terhadap keputusan investor 

baik dalam negeri maupun asing dalam menanamkan modalnya, Tingkat resiko 

bisnis inilah  yang menjadi pertimbangan utama para investor asing, resiko yang 

besar menyebabkan  investor asing tidak mau menanamkan usahanya, karena 

kondisi politik yang tidak stabil akan memperbesar resiko yang dihadapi, dan ini 

sudah terbukti pada awal turunnya rezim orde baru, yang sering terjadi kerusuhan 

yang berakibat pada kondisi ekonomi di Indonesia. Reformasi yang terjadi pada 

tahun 1998 telah membawa perubahan besar pada  kondisi politik di Indonesia, 

yaitu terjadi  kondisi politik yang tidak stabil, kondisi yang tidak stabil ini 

berpengaruh terhadap kondisi ekonomi, keamanan, dan kondisi Indonesia secara 

umum. Kondisi semacam itu merupakan ancaman bagi perusahaan sebab kondisi 

tersebut mengakibatkan tidak stabilnya kondisi perusahaan. Namun, hingga tahun 

2009 ini, kondisi politik di Indonesia berangsur-angsur membaik, dengan 

berkurangnya isu-isu yang mampu mengganggu ketahanan nasional. 

5. Demografi 

Jumlah penduduk mempengaruhi keberadaan industri yang ada di 

lingkungannya, semakin meningkat pertumbuhan penduduk maka semakin tinggi 

mobilitas di suatu wilayah dan hal tersebut merupakan peluang bagi Jawa Timur 

Park untuk memperbesar pangsa pasar, dengan bertambahnya pangsa pasar akan 

menambah nilai jual dari produk Jawa Timur Park, karena berdasarkan golongan 

umur, maka tiap golongan tentunya memiliki selera yang berbeda dalam 
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melakukan konsumsi. Jumlah penduduk kota Malang bisa dilihat di tabel 4.5 

berikut : 

Tabel 4.5 

Jumlah Penduduk Kota Malang   

dan kenaikannya 

Nama Kota 1980 1990 2000 

Malang  (Jiwa) 
 
Kenaikan (%) 

705.596 
 

Tahun Dasar 

787.015 
 

11.54 % 

908.400 
 

15.37 % 

 Sumber: Kota Malang dalam Angka 2009.  
                                                                                                         BPS Kota 

Malang. 
 

Peningkatan jumlah penduduk di wilayah Malang memberikan dampak 

yang positif dan membuka peluang bagi Jawa Timur Park karena selain 

meningkatkan pangsa pasar dapat meningkatkan tenaga kerja potensial serta 

konsumen baru sehingga perkembangan dari Jawa Timur Park pun semakin 

meningkat.  

B.     Lingkungan Industri 

  Intisari dari manajemen  strategi adalah untuk menanggulangi 

persaingan. Karenanya diperlukan analisis persaingan industri untuk mengetahui 

posisi persaingan perusahaan. Analisis lingkungan industri mencakup lima hal, 

yaitu kekuatan pemasok, pendatang baru, kekuatan pembeli, ancaman produk 

subtitusi dan kekuatan sthakeholder lainnya. Berikut ini analisis persaingan 

industri pada Jawa Timur Park: 

1. Kekuatan Pemasok 

Pemasok dalam industri jasa pariwisata memiliki peran penting 

dalam kegiatan operasional perusahaan. Pemasok berperan dalam 



 

  

130

130

menyediakan barang-barang yang berkaitan dengan produksi seperti 

penyediaan produk jasa/wahana. Untuk hal ini, kekuatan pemasok datang 

dari PT. Sri Mulya Indo Pratiwi yang berdomisili di Surabaya. Selain itu, 

untuk bahan baku utama yang terlihat pada gelang tiket yang memiliki 

kualitas yang sangat baik. Selain itu kegiatan operasional di lapangan dan di 

kantor juga membutuhkan sarana pendukung, misalnya kendaraan sewa 

untuk mobilitas karyawan di lapangan, perabotan semacam meja, kursi, 

komputer dan peralatan penunjang lainnya. Pemasok utama Jawa Timur 

Park adalah PT. SAS itu sendiri.  

2. Pendatang Baru 

Pada kegiatan usahannya  Jawa Timur Park menghadapi ancaman dari 

obyek wisata sejenis sejenis yaitu dari obyek wisata Batu Night Spectacular 

(BNS) yang mampu menjadi ancaman pendatang baru bagi Jawa Timur 

Park. Obyek wisata tersebut memberikan ide yang lebih segar yang lebih 

membuat wisatawan menjadi penasaran untuk datang. Hal ini merupakan 

ancaman bagi Jawa Timur Park, padahal untuk mengahadapi pesaing lama, 

Jawa Timur Park sudah banyak mengalami goncangan apalagi ditambah 

adanya pendatang baru yaitu obyek wisata BNS yang menghasilkan produk 

jasa yang lebih inovatif dengan ide yang sangat segar. Hal ini didorong oleh 

pernyataan Kota batu yang menjadikan diri sebagai Kota Wisata Batu, 

sehingga industri pariwisata menjadi  suatu bisnis yang potensial untuk 

dikembangkan. 
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3. Kekuatan pembeli 

Pembeli dengan kekuatan yang mereka miliki, mampu mempengaruhi 

perusahaan untuk menurunkan harga produk. Jika produk yang diberi harga 

tertentu bisa di beli oleh konsumen dan memberikan keuntungan bagi 

perusahaan, maka harga tersebut adalah kekuatan dari perusahaan, akan 

tetapi jika produk dengan harga tertentu tidak terbeli oleh konsumen hal 

tersebut akan menjadi pekerjaan bagi perusahaan untuk mengevaluasi, 

apakah harga tersebut terlalu tinggi ataukah produk tersebut memiliki 

kualitas buruk. Harga yang ditawarkan Jawa Timur Park adalah Rp 30.000  

dan Rp 40.000. Harga tersebut lebih rendah dibandingkan dengan para 

pesaingnya, jika dilihat dari jumlah wahana yang ditawarkan lebih dari 50 

wahana. Bila dibandingkan, obyek wisata lainnya mematok tarif sebesar Rp 

10.000, tetapi hanya satu atau dua wahana saja yang dapat dinikmati. 

4. Ancaman Produk Subtitusi 

 Perusahaan yang berada pada  industri tertentu akan bersaing dengan 

produk penganti. Walaupun karakteristiknya berbeda, barang subtitusi 

memberikan  fungsi atau jasa yang sama. Jawa Timur Park merupakan 

perusahaan yang bergerak dalam bidang pariwisata, dan hingga saat ini 

belum terdapat produk yang mampu mengantikan fungsi dari dunia wisata 

tersebut, dan hal ini memberikan peluang bagi Jawa Timur Park  untuk 

mencapai tujuan perusahaan. 

5. Persaingan Antar Perusahaan  

Persaingan yang terjadi antar industri raket cukup tinggi. Persaingan 

yang timbul semakin terasa ketika masing-masing perusahaan berusaha 
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menjual produknya. Setiap perusahaan berusaha agar produknya dapat 

menarik dipasaran. Disamping Jawa Timur Park, hingga saat ini terdapat 4 

pelaku bisnis industri pariwisata sejenis di Kota Batu yaitu  obyek wisata 

“SONGGORITI”, obyek wisata “SELECTA”, obyek wisata “CANGAR”, 

dan obyek wisata “BNS”. Selain itu sejumlah obyek wisata lainnya yang 

berada di kawasan Malang Raya yang cukup terkenal, yaitu obyek wisata 

“SENGKALING”. Untuk mengetahui kekuatan masing- masing perusahaan 

maka akan disajikan pada tabel 4.6 berikut ini: 

Tabel 4.6 

Perbandingan Kekuatan obyek wisata di Kota Batu 

 

Sumber : Data Diolah 

Ukuran rating yang digunakan adalah: 1=buruk, 2=cukup, 3= baik, 4= 

sangat baik. Dari tabel diatas sebenarnya kekuatan persaingan  antar perusahaan 

relatif ketat hal ini bisa dilihat dari angka total yang seimbang. Melihat kekuatan 

Obyek wisata obyek wisata 
“JAWA 
TIMUR 
PARK” 

obyek wisata 
“SONGGORI

TI” 

obyek wisata 
“SELECTA” 

obyek wisata 
“KUSUMA 

AGRO 
WISATA” 

obyek wisata 
“BNS” 

obyek wisata 
“SENGKALI

NG” 

Aspek Bobot Rate Nilai Rate Nilai Rate Nilai Rate Nilai Rate Nilai Rate Nilai 

Pengalaman 0.20 2 0.40 3 0.60 3 0.60 3 0.60 1 0.10 3 0.60 

Kualitas 
Produk Jasa 

0.20 3 0.60 2 0.40 2 0.40 3 0.60 3 0.60 3 0.60 

Teknologi 0.15 3 0.45 1 0.15 1 0.15 3 0.45 3 0.45 3 0.45 

Daya Saing 
Harga/Tarif 

0.15 3 0.45 3 0.45 2 0.30 2 0.30 2 0.30 3 0.45 

SDM 0.10 2 0.20 2 0.20 2 0.20 3 0.30 1 0.10 3 0.30 

Efektivitas 
iklan dan 
promosi 

0.10 2 0.20 1 0.10 1 0.10 2 0.20 3 0.30 2 0.20 

Sarana 
penunjang 

0.10 3 0.30 3 0.30 3 0.30 3 0.30 2 0.20 2 0.20 

Total  1  2.70  2.20  2.05  2.75  2.05  2.80 
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masing-masing pesaing yang hampir sama dengan Jawa Timur Park maka dalam 

waktu kedepan diharapkan Jawa Timur Park mewaspadai persaingan. untuk itu 

kegiatan pemantauan pesaing harus terus dikembangkan agar kekuatan yang 

dimiliki Jawa Timur Park bisa diupayakan menjadi yang terkuat. 

C.    Lingkungan Operasional 

Lingkungan operasional terdiri dari faktor-faktor persaingan yang 

mempengaruhi perusahaan untuk mendapatkan sumber daya yang dibutuhkan 

untuk memasarkan produk atau jasa sehingga menguntungkan perusahaan.  

Lingkungan operasional tersebut adalah sebagai berikut : 

1.     Posisi Persaingan  

Menilai posisi persaingan dapat membantu perusahaan merancang 

strategi dengan mengoptimalkan peluang yang muncul dari lingkungan. 

Perhitungan kekuatan pesaing dalam industri perlu dilakukan untuk meneliti 

seberapa besar kekuatan dan kelemahan perusahaan dalam persaingan. 

Membandingkan profil perusahaan dengan   profil pesaing dapat membantu 

manajer untuk mengindentifikasi faktor-faktor yang mungkin membuat pesaing 

rentan terhadap strategi yang dipilih perusahaan. Jawa Timur Park mengadapi 4 

pesaing, para pesaing tersebut memiliki perbedaan kriteria, seperti bagian pasar, 

lokasi, fasilitas dan wilayah pemasaran. Posisi Jawa Timur Park dalam industri 

pariwisata adalah sebagai Follower, jadi disini Jawa Timur Park hanya sebagai 

pengikut dari perusahaan  jasa wisata besar yang sejenis misalnya Dunia Fantasi, 

dan Taman mini Indinesia Indah di Jakarta, hanya saja Jawa Timur Park 

mempunyai konsep penggabungan kedua wisata tersebut. 
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2.      Profil Pelanggan 

Pelanggan Jawa Timur Park  meliputi pembeli individu dan pembeli 

borongan. Faktor yang mempengaruhi keputusan 2 golongan pembeli untuk 

membeli tiket di Jawa Timur Park berbeda-beda, tergantung dari situasi dan 

kondisi pelanggan. Profil pelanggan ini digunakan untuk mengetahui keadaan 

pelanggan sehingga mempermudah untuk mempelajarinya. 

3.    Pasar Tenaga Kerja 

 Kemampuan perusahaan untuk menarik dan mempertahankan karyawan 

yang berkemampuan sangat penting untuk kesuksesan perusahaan.  Jawa Timur 

Park  memiliki strategi yang baik dalam mempertahankan karyawannya, yaitu 

dengan pemberian bonus dan penghargaan bagi karyawan yang disiplin, hal ini 

dilakukan untuk kesejahteraan para karyawannya.  

Dengan stabilnya kondisi ekonomi Indonesia serta adanya peningkatan 

tingkat pendidikan maka mempermudah Jawa Timur Park dalam memperoleh 

karyawan terampil apalagi untuk Jawa Timur Park yang jumlah tenaga kerja   70% 

berpendidikan SMU ke bawah, sehingga tingkat kesempatan kerja yang dimiliki 

perusahaan cukup besar karena memang pasokan tenaga kerja  tersebut sudah 

tersedia. Jumlah karyawan pada Jawa Timur Park adalah 193 orang dan karena 

Perusahaan lebih banyak memperkerjakan orang dengan  keterampilan biasa 

dalam arti tidak membutuhkan keahlian khusus maka ketersediaan tenaga kerja 

tersebut lebih banyak dari penduduk sekitar.  

4.2.3.2    Analisis Lingkungan Internal 

Tiap perusahaan memiliki kekuatan dan kelemahan dalam fungsi 

lingkungan internalnya. Pengidentifikasian  faktor yang berpengaruh terhadap 
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kekuatan dan kelemahan lingkungan intenal dapat melalui analisis lingkungan 

intenal. Adapun faktor  yang perlu dianalisis adalah mencakup  faktor pemasaran, 

personalia/SDM, operasional dan keuangan perusahaan.   

A.      Pemasaran 

Elemen dari faktor pemasaran Jawa Timur Park yang dianalisis 

meliputi : 

1)    Produk 

Produk yang dihasilkan oleh Jawa Timur Park berupa fasilitas 

atau wahana , yang dapat dibagi menjadi empat bagian, yaitu: 

e. Fasilitas pembelajaran (berupa taman belajar yang menyuguhkan 

program IPTEK, sejarah, kehidupan sosial, dan budaya), menempati 30% 

dari keseluruhan area, meliputi: Science Center, Taman Sejarah, Taman 

Agro, Animal Diorama dan Baby Zoo, Fish Park, Reptil Park, dan Bird 

Park. 

f. Fasilitas rekreatif (berhubungan dengan unsur permainan dan hiburan), 

menempati 30% dari keseluruhan area, meliputi Volcano Show, Photo 

Gallery, Taman Dayung, Rumah Hantu, Go Kart, Playground, Taman Sesat, 

Kolam Renang, Game Room, dan Adventure Zone, Mini Jet, Jet Coaster, 

Rumah Pipa, Drop Zone, Spinning Coaster, Mini Train, Motor Cilik, 

Bumper Car, Colombus, Rumah Misteri 3D, Samba Baloon, Mary Go 

Round, Remote Car, Taman Bermain Pasir, dan lain-lain. 

g. Fasilitas Pendukung (berupa outlet-outlet makanan, minuman, galeri 

seni, dan souvenir), menempati 20% dari keseluruhan area, meliputi: 

Kampung Seni, Stan jajan Pasar, Pasar Buah, Sayur, dan Hewan, Galeri dan 
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Supermarket Bunga, Souvenir Shop, serta Food Centre, Restaurant, dan 

Café. 

h. Fasilitas umum, menempati 20% dari keseluruhan area, meliputi: tempat 

parkir, musholla, open theatre, dan toilet. 

2)   Harga 

Pelanggan dapat menikmati semua area (kecuali Go Kart, Game 

Room & Video Box, Arena Ketangkasan & Adventure Zone, Flying Fox, 

Trampoloin, dan Pasar Wisata) dalam satu harga (tiket terusan) dengan 

pembayaran area loket/entrance. Biaya tiket adalah: 

c. Hari Senin-Kamis  = Rp. 30.000,- 

d. Hari Jumat-Minggu  = Rp. 40.000,- 

Bila ada pelanggan yang membawa rombongan. Harga tiket bisa 

mendapat potongan dengan 2 cara: 

c. Bila jumlah rombongan > 300 orang, bisa mendapat potongan 

sebesar Rp. 2000,- dari harga tiket normal. 

d. Melakukan negoisasi dengan pihak marketing Jawa Timur 

Park. 

3)   Promosi 

Promosi merupakan salah satu penentu keberhasilan perusahaan. 

Tujuan promosi adalah untuk menarik minat masyarakat agar 

memanfaatkan produk yang ditawarkan oleh Jawa Timur Park.  

Selama ini kegiatan promosi yang dilakukan oleh Jawa Timur Park adalah : 
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a. Memasang papan nama yang dibuat dengan tulisan yang 

menarik dan di tempatkan pada tempat yang strategis yang 

mudah dilihat dan dikenali. 

b. Memberikan kaos atau boneka cuma-cuma pada karyawan dan 

sebagaian konsumen dengan adanya logo  Jawa timur Park. 

c. Pemasangan iklan pada media cetak. 

Sedangkan publisitas didapatkan  dari pihak luar yang sengaja 

meliput profil usaha Jawa Timur Park sebagai salah satu wacana dunia 

usaha. Akan tetapi  promosi yang paling besar dirasakan oleh perusahaan 

adalah peran aktif para pelanggan yang turut mempromosikan produk serta 

profil Perusahaan melalui proses mulut ke mulut (mouth to mouth). Untuk 

mengenalkan masyarakat terhadap tujuan keberadaan Perusahaan dan 

produk-produknya sebaiknya memanfaatkan media promosi secara lebih 

luas. 

4)   Daerah Pemasaran 

Dalam usaha meningkatkan volume penjualan Jawa Timur Park 

berusaha mempertahankan dan sekaligus mencari daerah pemasaran baru, 

melalui bagian pemasaran yang ditugaskan untuk keperluan tersebut.  

Daerah pemasaran Jawa Timur Park adalah : 

- Jawa Timur,  

- Jawa Tengah,  

- Bali,  

- D.I. Yogyakarta,  

- Kalimantan  
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B.      Personalia/SDM 

Sumber daya manusia merupakan peran vital dalam menentukan 

kesuksesan suatu organisasi. Demikian pula dalam lingkungan operasional Jawa 

Timur Park, sikap, kemampuan, pengetahuan dan tingkah laku karyawan 

menimbulkan dampak yang berarti terhadap kualitas pelayanan dan tingkat 

kepuasan konsumen, yang pada gilirannya mempengaruhi kinerja dari Jawa Timur 

Park. 

Komposisi karyawan Jawa Timur Park  untuk karyawan tetap sebanyak  

30%  berpendidikan diploma dan sarjana, karena sedikitnya jumlah karyawan 

tetap yang berpendidikan diploma dan sarjana maka  Jawa Timur Park masih 

membutuhkan karyawan tetap yang memiliki pendidikan diploma dan sarjana, 

terutama untuk kebutuhan administrasi dan keuangan. Sedangkan karyawan tidak 

tetap memiliki pendidikan SMU ke bawah sebesar  70%. Dengan demikian dapat 

diketahui bahwa manajemen Jawa Timur Park tidak menetapkan kualifikasi yang 

begitu ketat dalam menerima karyawan yang bekerja pada bagian operasional. Hal 

ini karena Jawa Timur Park menerima karyawan di sekitar lokasi perusahaan. 

Tujuan penerimaan ini sesuai dengan dengan tujuan Jawa Timur Park. 

Dalam rangka menjaga rasa loyalitas yang tinggi terhadap perusahaan 

dan juga memotivasi untuk memberikan yang terbaik, maka  Jawa Timur Park 

memberikan gaji dan fasilitas dalam membantu kerja bagi karyawan tetap. 

Sedangkan karyawan tidak tetap kompensasi diberikan sesuai dengan prestasi dan 

kemampuan karyawan dalam melaksanakan pekerjaannya. Semua ini dilakukan 

dalam rangka meningkatkan semangat dan produktivitas kerja karyawan. 
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C.      Operasional 

Proses produksi dalam bidang pariwisata adalah penambahan 3 wahana 

baru di tiap tahunnya. Selain itu, proses operasional dilihat melalui perawatan  

wahana yang sudah ada, sehingga diharapkan jarang terjadi kemacetan pada 

mesin-mesin wahana yang ada. 

D.     Keuangan 

Kinerja fungsi keuangan perusahaan dapat diukur dan diketahui melalui 

rasio keuangan. Rasio yang digunakan meliputi rasio likuiditas, leverage, 

aktivitas, dan profitabilitas. Data dari laporan keuangan perusahaan dianalisis 

kemudian diukur sejauh mana kinerja keuangan perusahaan, pada saat ini maupun 

beberapa periode sebelumnya sehingga dapat diketahui tren/kecenderungan yang 

ada. Meskipun pihak manajemen Jawa Timur Park tidak menunjukkan secara detil 

mengenai Rasio Keuangan Jawa Timur Park, namun hasil analisis keuangan 

menunjukkan bahwa kinerja keuangan Jawa timur park selama ini menunjukkan 

kinerja yang cukup baik, mengingat juga bahwa pada tahun 2006, Jawa Timur 

Park telah mencapai titik Break Event Point. Jadi, dari analisis rasio keuangan 

yang telah dijelaskan, secara keseluruhan bisa dikatakan bahwa kondisi keuangan 

perusahaan, jika disesuaikan dengan kondisi ekonomi secara nasonal sebenarnya 

dalam keadaan yang cukup baik.              

4.2.3.3     Analisis EFE (Eksternal Factors Evaluation) 

Analisis EFE ini digunakan untuk mengetahui sejauh mana respon yang 

diberikan oleh manajemen terhadap peluang maupun ancaman dari lingkungan 

eksternalnya. Tentunya faktor  eksternal yang dianalisis adalah faktor riil yang 

dihadapi oleh perusahaan, sehingga hasil analisis akan sangat valid dan 
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bermanfaat bagi  pengambilan keputusan strategis perusahaan. Kriteria 

penilaian/rating yang digunakan dalam analisis EFE relatif sifatnya. Hal ini 

tergantung dari intensitas pengaruh faktor eksternal tersebut bagi eksistensi 

perusahaan. Rating yang diberikan berurutan dari 1 sampai 5, angka 1 

menunjukkan sangat buruk dan angka 5 hebat. Kriteria penilaian faktor eksternal 

analisis EFE disajikan pada tabel 4.7 berikut ini : 

 

 

Gambar 4.3 

Kriteria Penilaian Faktor Eksternal Analisis EFE 

 

         5                          4                           3                             2                        1 

 

       Hebat                  Di atas Rata-rata           Rata-rata               Di bawah Rata-rata          

Buruk 

 

    

 Sumber : Wheelen dan Hunger (2002:144) 

Hasil perhitungan analisis EFE Jawa Timur Park adalah sebagai berikut  
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Tabel 4.7 

 Tabel Analisis EFE 

Key Eksternal Faktors           Bobot Rating Skor 

Peluang 

1. Pemanfaatan teknologi 

2. Pertumbuhan ekonomi 

yang   stabil. 

3. Kebijakan pemerintah 

yang  mendorong usaha di 

bidang industri.      

4. Persepsi dan pertisipasi 

masyarakat sekitar.           

5. Kondisi politik yang stabil. 

Ancaman  

1. Cara pandang masyarakat 

terhadap perubahan 

budaya     

2. Kemungkinan pesaing  

      baru            

3. Kebijakan otonomi daerah 

yang mendorong bisnis 

pariwisata baru. 

4. Gangguan keamanan 

nasional. 

 

0.15 

0.10 

 
0.10 

 

 

0.10 

 

0.05 

 
0.15 

 
 
 

0.15 

 

0.10 

 

 
0.10 

 

 

4 

3 

 
3 

 

 

2 

 

2 

 
3 

 
 
 

3 

 

3 

 

 
2 

 

 

0.60 

0.30 

 
0.30 

 

 

0.20 

 

0.10 

 
0.45 

 
 
 

0.45 

 

0.30 

 

 
0.20 

 

TOTAL 1.0  2.90 

Sumber  : Data diolah 
 

 
 
Keterangan : 

 Bobot ditentukan sebagai berikut : 
Bobot Keterangan 
0.20 Besar 
0.15 Cukup Besar 
0.10 Rata-rata 
0.05 Kecil 
 

 Rating  ditentukan sebagai berikut : 
Rating  Keterangan 
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5  Sangat tinggi 
4  Tinggi 
3  Rata-rata 
2  Rendah 
1  sangat rendah 

 
Hasil skor menunjukkan nilai 2,90 yang berarti bahwa perusahaan 

berada sedikit di atas kisaran rata-rata 2,50. Hal ini menunjukkan bahwa peluang 

eksternal Jawa Timur Park dalam kondisi cukup bagus. Dengan penjelasan : 

a. Opportunities (Peluang) 

 Peluang bagi Jawa Timur Park jika dilihat dari lingkungan eksternalnya, 

adalah: 

1. Pertumbuhan ekonomi stabil. 

Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang relatif stabil memungkinkan bagi para 

pengunjung dari luar Kota Batu, bahkan luar Pulau Jawa untuk dapat memilih 

tempat pariwisata yang ada di Kota Batu, khususnya Jawa Timur Park. Oleh 

karena itu, Jawa Timur Park harus mampu memanfaatkan media promosi 

sebaik mungkin untuk dapat menarik minat calon konsumen yang berada di 

luar Kota Batu atau luar Pulau Jawa. Pertumbuhan ekonomi ini dapat dilihat 

pada tabel 4.2 di atas. 

2. Kebijakan pemerintah daerah yang mendorong industri pariwisata. 

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2001 

tentang Pembentukan Kota Batu, dengan kemajuan ekonomi, potensi daerah, 

sosial budaya, sosial politik, jumlah penduduk, luas daerah, dan pertimbangan 

lainnya di Kota Administratif Batu Kabupaten Malang, meningkatnya beban 

tugas dan volume kerja di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan 

pembangunan, dan pelayanan kemasyarakatan, serta memberikan kemampuan 
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dalam pemanfaatan potensi daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah 

di Kabupaten Malang, perlu membentuk Kota Batu sebagai daerah otonom. 

Pada Bab III Pasal 8 Ayat 2, yang berisi Kewenangan wajib, terdiri atas 

pekerjaan umum, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, pertanian, 

perhubungan, industri dan perdagangan, penanaman modal, lingkungan hidup, 

pertanahan, koperasi dan tenaga kerja, memungkinkan bagi semua industri 

yang ada di Kota Batu untuk maju. Apabila mengingat bahwa Kota Batu telah 

mengukuhkan diri sebagai kota wisata, telah memberi manfaat bagi obyek 

wisata di Kota Batu untuk mendapat dukungan dari pemerintah Kota Batu 

dalam memperbaiki kualitas. Dukungan yang diberikan bisa berupa dukungan 

modal serta promosi bagi obyek wisata di Kota Batu. Hal ini tentu saja 

menjadi peluang bagi Jawa Timur Park untuk berinovasi lebih.  

3. Persepsi dan partisipasi masyarakat  

Persepsi masyarakat sekitar akan kehadiran Jawa Timur Park selalu positif, 

karena kehadiran Jawa Timur Park telah menambah pendapatan masyarakat 

sekitar. Hal ini dapat terlihat melalui analisis lingkungan operasional 

mengenai pasar tenaga kerja Jawa Timur Park yang telah dijelaskan 

sebelumnya, dimana manajemen Jawa Timur Park tidak menetapkan 

kualifikasi yang begitu ketat dalam menerima karyawan yang bekerja pada 

bagian operasional. Hal ini karena Jawa Timur Park menerima karyawan di 

sekitar lokasi perusahaan. Selain itu, masyarakat sekitar yang tidak menjadi 

karyawan, juga diuntungkan melalui usaha perdagangan di sekitar obyek 

wisata Jawa Timur Park. Masyarakat juga berpartisipasi dalam hal perbaikan 

infrastruktur, sehingga lingkungan di luar tempat wisata menjadi sedap untuk 
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dilihat.  

4. Kondisi politik dan keamanan Kota Batu yang stabil. 

Kondisi politik dan keamanan Kota Batu yang jauh dari pemberitaan negatif, 

membuat wisatawan lebih nyaman jika mereka berwisata di Kota Batu. 

Kedaan ini membuat jumlah wisatawan yang datang ke Kota Batu semakin 

bertambah, dan menjadi kesempatan bagi Jawa Timur Park untuk dapat 

menarik lebih banyak pengunjung. Selain itu, kondisi politik yang stabil, 

menumbuhkan kepercayaan bagi para investor baik asing maupun lokal, untuk 

dapat menanamkan modalnya di Kota Batu. 

5. Peningkatan jumlah penduduk di wilayah Malanag. 

Peningkatan jumlah penduduk di wilayah Malang dapat dilihat pada tabel 4.5 

yang telah disebutkan sebelumnya. Peningkatan jumlah penduduk di wilayah 

Malang memberikan dampak yang positif dan membuka peluang bagi Jawa 

Timur Park karena selain meningkatkan pangsa pasar dapat meningkatkan 

tenaga kerja potensial serta konsumen baru sehingga perkembangan dari Jawa 

Timur Park pun semakin meningkat.  

Selain itu, banyaknya Perguruan Tinggi yang berkualitas di Malang, menarik 

banyak mahasiswa baru dari luar Malang untuk datang tiap tahunnya. Hal ini 

menjadi peluang bagi Jawa Timur Park untuk dapat menarik pengunjung baru 

dari mahasiswa baru yang berasal dari luar Malang tersebut. 

b.  Threats (Ancaman) 

 Ancaman bagi Jawa Timur Park jika dilihat dari lingkungan eksternalnya, 

adalah: 
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1. Cara pandang masyarakat terhadap perubahan budaya     

Seperti yang telah dijelaskan dalam analisis Sosial/Budaya sebelumnya, 

bahwa trdapat ancaman mengenai cara pandang masyarakat Kota Batu yang 

masih tradisional akan perubahan budaya. Dimana Kota Batu yang selama ini 

terkenal akan perkebunannya, berubah kebudayaan menjadi daerah yang 

menonjolkan pariwisatanya, apalagi jika obyek wisata yang ada bukanlah 

obyek wisata yang berkaitan dengan agrowisata, sehingga muncullah cara 

pandang tradisional yang bisa mengancam keberadaan obyek wisata seperti 

Jawa Timur Park. 

2. Kemungkinan Pesaing baru. 

Seperti yang dijelaskan pada analisis lingkungan industri akan pendatang baru, 

saat ini, muncul beberapa pesaing baru di Kota Batu yang memiliki konsep 

dan strategi yang lebih menarik, sehingga banyak minat pengunjung untuk 

mencoba tempat wisata baru, karena merasa kejenuhan terhadap tempat wisata 

yang kurang inovatif. 

3. Kebijakan otonomi daerah yang mendorong bisnis pariwisata baru. 

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2001 

tentang Pembentukan Kota Batu, Bab III Pasal 8 Ayat 2, yang berisi 

Kewenangan wajib, terdiri atas pekerjaan umum, kesehatan, pendidikan dan 

kebudayaan, pertanian, perhubungan, industri dan perdagangan, penanaman 

modal, lingkungan hidup, pertanahan, koperasi dan tenaga kerja, 

memungkinkan bagi semua industri baru di Kota Batu bermunculan. Apabila 

mengingat bahwa Kota Batu telah mengukuhkan diri sebagai kota wisata, 

maka akan banyak bermunculan pesaing baru. Hal ini dapat terlihat dengan 
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proses pembangunan obyek-obyek wisata baru di Kota Batu seperti museum 

satwa. Hal ini menjadi ancaman karena diperkirakan akan lebih 

menenggelamkan obyek wisata yang lama termasuk Jawa Timur Park.  

4. Gangguan keamanan nasional 

Gangguan kemanan nasional terjadi setelah bermunculan peristiwa teroris, 

yaitu pengeboman di Jakarta pada tanggal 17 Juli kemarin. Hal ini kembali 

mencoreng reputasi Indonesia di dunia internasional. Bagi dunia pariwisata, 

hal ini mengakibatkan hilangnya kepercayaan dari wisatawan luar negeri 

untuk datang ke Indonesia. Hal ini menjadi ancaman bagi Jawa Timur park, 

karena Kota Batu pada tahun 2003 silam sempat menjadi sarang teroris di 

Indonesia, sehingga peristiwa ini mempersulit posisi obyek wisata di Kota 

Batu, termasuk Jawa Timur Park. 

4.2.3.4   Analisis IFE ( Internal Factors Evaluation) 

Analisis IFE ini digunakan untuk mengidentifikasi sejauh mana 

kekuatan dan kelemahan internal yang dimiliki perusahaan. Proses analisis IFE 

pada dasarnya adalah sama dengan proses analisis EFE, perbedaanya hanya pada 

penilaiannya, pada analisis IFE penilaiannya didasarkan pada faktor internalnya 

Hasil perhitungan analsisis IFE Jawa Timur Park adalah sebagai berikut : 
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Tabel 4.8 

 Tabel Analisis IFE 

Key Internal  Faktors                Bobot Rating Skor 

Kekuatan 

1. Reputasi Perusahaan  

2. Produk yang berkualitas 

3. Harga Kompetitif 

4. Publisitas yang baik dari 

berbagai media  

5. Lokasi Strategis 

Kelemahan 

1. Wilayah Pemasaran yang 

terbatas. 

2. Media Promosi yang kurang 

3. Kesejahteraan karyawan 

kurang 

4. Pendelegasian wewenang 

5. Tingkat pendidikan karyawan 

yang masih rendah 

 

0.15 

0.10 

0.10 

0.10 

 

0.05 

 

0.15 

 

0.10 

0.10 

 
0.05 

0.05 

 

4 

3 

3 

2 

 

2 

 

4 

 

3 

3 

 
2 

2 

 

0.60 

0.30 

0.30 

0.20 

 

0.10 

 

0.60 

 

0.30 

0.30 

 
0.10 

0.10 

Jumlah 1.0  2.9 

Sumber  : Data diolah 
Keterangan : 

 Bobot ditentukan sebagai berikut : 
Bobot Keterangan 
0.20 Besar 
0.15 Cukup Besar 
0.10 Rata-rata 
0.05 Kecil 
 

 Rating  ditentukan sebagai berikut : 
Rating  Keterangan 
5  Sangat tinggi 
4  Tinggi 
3  Rata-rata 
2  Rendah 
1  sangat rendah 
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Hasil skor menunjukkan nilai 2.9 yang berarti bahwa perusahaan berada 

di atas kisaran rata-rata 2,50. Hal ini menunjukkan bahwa Kekuatan internal Jawa 

Timur Park dalam kondisi  bagus. Penjelasan sebagai berikut: 

a.  Strengths (Kekuatan) 

 Kekuatan dari Jawa Timur Park jika dilihat dari lingkungan internalnya, 

adalah: 

1. Reputasi perusahaan. 

PT. Bunga wangsa Sejati sebagai perusahaan yang mengelola Jawa Timur 

Park merupakan anak perusahaan PT. SAS yang telah memiliki pengalaman 

dan reputasi yang baik dalam bisnis jasa, termasuk pariwisata. Hal ini terlihat 

dari bisnis jasa yang dikelola telah mencapai kesusksesan dan mendapat 

apresiasi yang sangat baik oleh konsumen. PT. SAS menaungi Wisata Bahari 

Lamongan, Tanjung Kodok Beach Resort, Play Ground, D’Rumah beserta 

arena futsalnya, Klub Bunga Butik Resort, Pondok Jawa Timur Park, hotel 

Kartika Graha, dan Gajah Mada Plaza. 

2. Produk jasa yang berkualitas. 

Produk yang ditawarkan oleh Jawa Timur Park berupa jasa taman hiburan, 

yang memadukan konsep pendidikan (education) dan konsep pariwisata 

(tourism) dalam satu ruang dan satu waktu sehingga mampu menjadi sarana 

penyebaran informasi ilmu pengetahuan, teknologi dan ragam budaya. 

Produk jasa Jawa Timur tersebut menjadi kekuatan bagi Jawa Timur Park, 

Seperti yang dijelaskan pada analisis lingkungan Operasional sebelumnya, 

bahwa Jawa Timur Park merupakan obyek wisata yang menggabungkan antara 

fasilitas edukasi dengan tempat hiburan dalam satu kawasan atau area.. 
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3. Tarif murah. 

Harga tiket terusan yang ditetapkan oleh manajemen Jawa Timur Park cukup 

terjangkau, karena dengan harga tersebut, pengunjung dapat menikmati 

hampir 50 wahana yang disediakan oleh pihak Jawa Timur Park. Bahkan 

terdapat potongan harga, bila pengunjung membawa rombongan dalam jumlah 

tertentu. Hal ini seperti yang dijelaskan dalam analisis Pemasaran Jawa timur 

Park di atas, setelah dibandingkan dengan obyek wisata lainnya di Kota batu. 

Tarif yang murah ini tentunya menjadi kekuatan bagi Jawa Timur Park, karena 

akan lebih menarik pengunjung. 

4. Publisitas yang baik dari berbagai media. 

Jawa Timur Park mendapat publisitas yang baik dari media cetak maupun 

elektronik yang mengadakan liputan di Jawa Timur Park. Baik media lokal, 

maupun nasional memberikan nilai yang baik terhadap Jawa Timur Park, 

sehingga menjadi kekuatan bagi Jawa Timur Park untuk menarik banyak 

pengunjung. 

5. Lokasi strategis.  

Alam Kota Batu yang indah dengan dikelilingi gunung dan udaranya yang 

sejuk, menjadi nilai jual tersendiri bagi obyek wisata di Kota Batu, termasuk 

Jawa Timur Park. Tempat ini menjadi alternatif bagi para pengunjung yang 

berdomisili di kota-kota besar atau kota-kota industri dalam perjalanan wisata 

mereka. Di tempat ini mereka dapat rileks sejenak dari kepenatan di tengah 

kota. 
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b. Weaknesses (Kelemahan) 

Kelemahan dari Jawa Timur Park jika dilihat dari lingkungan internalnya, 

adalah: 

1. Wilayah pemasaran terbatas. 

Seperti yang telah disebutkan pada analisis Pemasaran Jawa Timur Park 

sebelumnya, kawasan pemasaran yang telah dijangkau oleh Jawa Timur park 

adalah Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Bali, D.I. Yogyakarta, dan 

Kalimantan.  

Jawa Timur Park sebaiknya melakukan perluasan lingkup pemasaran, agar 

dapat mencapai target jumlah pengnunjung, sehingga ada peningkatan laba 

yang diperoleh. 

2. Promosi kurang. 

Promosi yang dilakukan tidak segencar ketika Jawa Timur Park baru dibuka, 

promosi yang terlihat aktif hanya sales call saja, padahal alternatif bauran 

promosi yang dapat dilakukan sangatlah banyak. Hal ini tidak dapat dilakukan 

secara maksimal karena jumlah marketer yang sangat sedikit hanya 5 orang 

3. Kesejahteraan karyawan kurang. 

Upah yang diberikan pada karyawan Jawa Timur Park masih pada titik 

minimal UMR Kota Batu. Tidak ada perbedaan gaji karyawan dimanapun 

mereka bertugas, serta tidak ada perbedaan gaji dilihat dari latar belakang 

pendidikan. hal ini perlu dipertimbangkan, karena kesejahteraan karyawan 

berpengaruh pada totalitas dan loyalitas karyawan. 
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4. Pendelegasian wewenang. 

Pendelegasian wewenang di Jawa Timur Park memang bersifat top-down, 

namun pada pelaksanaannya kurang fleksibel sehingga aspirasi dari bawahan 

ke atasan jarang sekali tersampaikan. 

5. Tingkat pendidikan karyawan yang rendah 

Tingkat pendidikan karyawan yang rendah terjadi akibat perekrutan karyawan 

pada bagian tertentu tidak mempertimbangkan latar belakang pendidikan, 

kemampuan, atau keterampilan, seperti yang terlihat dalam analisis SDM Jawa 

Timur park sebelumnya. Hal ini juga terjadi ketika ada rotasi karyawan, 

perpindahan yang terjadi tidak mempertimbangkan keahlian yang dimiliki 

4.2.3.5  Analisis Matrik SWOT (Strengths-Weaknesses-Opportunities-Threats) 

Setelah menggunakan  analisis EFE dan IFE langkah selanjutnya adalah 

menyusun matris SWOT. Matriks SWOT merupakan alat analisis yang penting 

dalam menentukan dan mengembangkan alternatif strategi yang tepat bagi Jawa 

Timur Park. Key success factors yang digunakan pada matriks SWOT adalah key 

success factors dari analisis lingkungan internal dan eksternal yang berdasarkan 

pada kekuatan (streght), kelemahan (weaknesess), peluang (opportunities), dan 

ancaman (threats). Analisis Matriks SWOT ini menunjukkan bahwa dengan 

mempertimbangkan kekuatan dan peluang yang dimiliki Jawa Timur Park (tanpa 

mengabaikan kelemahan dan ancaman lingkungan). Analisis Matriks SWOT 

ditunjukkan pada gambar matriks berikut ini : 
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Tabel 4.9 

Analisis SWOT Jawa Timur Park 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Data Diolah 

 

 

                            IFE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EFE

KEKUATAN  
 
1. Reputasi 

Perusahaan  
2. Produk yang 

berkualitas 
3. Harga Kompetitif 
4. Publisitas yang 

baik dari berbagai 
media  

5. Lokasi Strategis 

KELEMAHAN 
 
1. Wilayah Pemasaran 

yang terbatas. 
2. Media Promosi yang 

kurang 
3. Kesejahteraan 

karyawan kurang 
4. Pendelegasian 

wewenang 
5. Tingkat pendidikan 

karyawan yang 
masih rendah

PELUANG 
 
1. Pemanfaatan 

teknologi 
2. Pertumbuhan 

ekonomi yang   stabil. 
3. Kebijakan 

pemerintah yang  
mendorong usaha di 
bidang industri.      

4. Persepsi dan 
partisipasi 
masyarakat sekitar.       

    STRATEGI SO 
 
• S3,O3 –  

menciptakan 
produk baru yang 
lebih inovatif.  

• S5,O2,O3 – 
perbaikan 
infrastruktur 
penunjang  

• S1,S2,S4,O4,O5 – 
Menjaga reputasi 
serta perbaikan 

ANCAMAN 
 
1. Cara pandang 

masyarakat terhadap 
perubahan budaya     

2. Kemungkinan 
pesaing  baru            

3. Kebijakan otonomi 
daerah yang 
mendorong bisnis 
pariwisata baru. 

4. Gangguan keamanan 
nasional. 

STRATEGI WO 
 
• W3,O1,O4 – 

Tingkatkan promosi.  
• W1,O5 – 

Peningkatan 
kualitas produksi.  

• W5,O5 – 
Memperbaiki SDM.  

• W2,O1 – 
Peningkatan 
kesejahteraan 
karyawan.  

STRATEGI ST 
 
• S5,T1,T2 – 

perbaikan 
infrastruktur 
penunjang  

• S1,S4,T1,T3 – 
memaksimalkan 
berbagai media  

• S3,T3 – 
Menciptakan 
inovasi baru 

STRATEGI WT 
 
• W1,W3,T4 – 

Tingkatkan promosi  
• W5,T3 – Perketat 

rekruitmen untuk 
mendapatkan tenaga 
kerja terampil  

• W4,T3 – perbaikan 
struktur tugas dan 
wewenang.  
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4.2.3.6 Hasil Analisis Matriks SWOT 

Berdasarkan pada hasil analisis matriks SWOT tersebut, muncul 

alternatif-alternatif strategi yang dapat digunakan oleh Jawa Timur Park. 

Alternatif-alternatif tersebut meliputi: 

1. Menciptakan produk baru yang lebih inovatif. 

Produk baru yang inovatif adalah produk yang mampu menarik lebih banyak 

pengunjung untuk datang ke Jawa Timur Park. Produk tersebut bersifat unik, 

dan kompetitif. Sebagai contoh, Jawa Timur Park dapat menambahkan 

produk yang hanya ada satu di Indonesia, seperti Roller Coaster terpanjang di 

Indonesia, Merry Go Round tertinggi di Indonesia, atau produk yang lainnya. 

2. Perbaikan infrastruktur penunjang. 

Infrastruktur penunjang yang dapat diperbaiki oleh Jawa Timur Park, 

terutama dalam penambahan lahan parkir, dimana saat liburan tiba, lahan 

parkir Jawa Timur Park yang sudah ada belum mampu sepenuhnya untuk 

menampung kendaraan pangujungnya, sehingga seringkali pengunjung harud 

memarkir kendaraannya di lokasi yang sedikit jauh dari lokasi Jawa Timur 

Park. Selain itu, perbaikan infrastruktur penunjang dapat berupa pemberian 

kendaraan sederhana yang mampu membawa pengunjung ke tiap wahana, 

jadi dapat membantu pengunjung tanpa harus bersusah untk berjalan ke tiap 

wahana yang jaraknya berjauhan. 

3. Menjaga reputasi serta perbaikan fasilitas. 

Mengingat bahwa Jawa Timur park memiliki reputasi yang baik di mata 

konsumen, maka Jawa Timur Park perlu untuk menjaga reputasinya. Hal ini 

dapat dilakukan dengan perawatan wahana-wahana yang sudah ada, 



 

  

154

154

pemberian hadiah gratis kepada sejumlah pengunjung, para karyawan yang 

ramah dan murah senyum, jaminan keselamatan di tiap wahana, dan lainnya. 

Selain itu, perbaikan fasilitas seperti jumlah musholla, kebersihan toilet, jenis 

makanan dan minuman di outlet makanan-minuman juga memperngaruhi 

reputasi Jawa Timur Park 

4. Meningkatkan promosi. 

Promosi perlu dilakukan untuk dapat menarik pengujung baru. Jika selama ini 

Jawa Timur Park melakukan promosi yang bersifat pasif saja, Jawa Timur 

Park perlu bersifat aktif dalam melakukan promosi. Hal ini dapat dilakukan 

dengan cara mensponsori kegiatan-kegiatan besar, seperti HUT Kota Batu, 

serta kegiatan-kegiatan bertaraf nasional yang diadakan di Kota Batu. Selain 

itu, seperti yang terdapat dalam strategi ST, Jawa Timur Park dapat 

meningkatkan promosi melalui media yang ada. Sebagai contoh, pemasangan 

iklan di surat kabar yang popular di Indonesia, seperti Jawa Post, Kompas, 

atau Seputar Indonesia, yang menghadirkan rubrik hiburan. Selain itu, dapat 

pula dilakukan dengan pemunculan iklan pada stasiun televisi pada acara-

acara dengan rating tertinggi, khususnya acara televisi yang diminati oleh 

anak-anak. 

5. Meningkatkan kualitas produksi 

Kualitas produksi yang dimaksud adalah kualitas pemilihan wahana, kualitas 

pelayanan pegawai, dan kualitas fasilitas yang sudah ada. Hal ini dapat 

dilakukan melalui menghadirkan wahana-wahana yang berbeda dari wahana-

wahana yang sudah ada di obyek wisata lainnya, pemberian seragam baru 

bagi pegawai agar lebih enak dilihat, serta pewarnaan kembali bagi produk 
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yang sudah ada agar tidak mengalami kebosanan. 

6. Memperbaiki SDM. 

Perbaikan SDM dilakukan karena SDM yang ada di Jawa Timur Park masih 

dalam kualitas yang kurang. Perbaikan SDM dapat dilakukan dengan cara 

pemberian pelatihan bagi pegawai dengan menghadirkan ahli-ahli dalam 

bidang jasa, pemberian seminar kepegawaian, serta studi banding ke obyek 

wisata lain yang sudah terkenal di Indonesia, seperti Dufan, TMII, atau 

obyek-obyek wisata yang bertaraf internasional di Bali. 

7. Meningkatkan kesejahteraan karyawan. 

Peningkatan kesejahteraan karyawan dilakukan agar menjaga loyalitas, serta 

totalitas pegawai dalam memberi pelayanan kepada pengunjung. Hal ini dapat 

dilakukan melalui penambahan gaji pegawai, pemberian tunjangan-tunjangan 

seperti tunjangan kesehatan, atau bahkan pemberian makan siang oleh. 

8. Menciptakan inovasi baru. 

Inovasi baru yang dimaksud merupakan terobosan yang belum pernah 

dilakukan oleh obyek wisata lainnya. Seperti, mengundang musisi terkenal di 

Indonesia, atau internasional sekaligus, yang sekiranya mampu menarik minat 

yang besar para wisatawan. 

9. Memperketat rekruitmen untuk mendapatkan tenaga kerja yang terampil. 

Rekruitmen pegawai yang dilakukan oleh Jawa Timur Park harus dirubah 

kembali. Mengingat bahwa SDM yang ada di Jawa Timur Park dipilih bukan 

karena spesifikasi pendidikan atau pengalaman. Rekruitmen ini dapat 

dilakukan seperti pemilihan pegawai dengan syarat merupakan lulusan 

jurusan pariwisata, minimal lulusan D-3, mampu berbahasa Inggris, atau 
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memiliki pengalaman yang cukup di bidang pariwisata. 

4.2.4 Prioritas Strategi 

Setelah merumuskan serangkaian strategi bagi Jawa Timur Park, 

dilakukan metode Quality Function Deployment untuk menentukan prioritas 

strategi. Metode Quality Function Deployment ini bertujuan untuk 

mengidentifikasi keinginan/kebutuhan konsumen (what’s), serta 

keinginan/kebutuhan konsumen yang diterjemahkan ke dalam jawaban 

perusahaan/persyaratan design (how’s). alat analisis dari metode Quality function 

Deployment yang digunakan adalah matriks House Of Quality (HOQ) dengan 

mengguakan alternatif strategi Analisis SWOT, dan strategi bisnis manajemen Sun 

Tzu. 

4.2.4.1 Analisis Matriks House Of Quality (HOQ) 

Tahapan pada penggunaan matriks HOQ pada Jawa Timur Park adalah: 

1. Menentukan bagian What’s yang menggambarkan keinginan/kebutuhan 

konsumen, yang pada penelitian ini menggunakan Alternatif strategi dari 

Analisis SWOT. 

2. Menentukan bagian How’s yanag menggambarkan solusi umpan balik atau 

jawaban perusahaan terhadap kebutuhan/keinginan konsumen. Pada 

penelitian ini, dikembangkan melalui strategi perang Sun Tzu yang 

diterjemahkan menjadi strategi manajemen bisnis melalui 13 (tiga belas) 

strategi yang digunakan dalam konteks manajemen, yaitu planning of 

strategies, estimation and leadership; resources and competitive actions; 

Competitive strategy and wisdom; Positioning and targeting, strenghts 

and weakness estimation; Opportunity, timing, and management 
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structure; Control of market situations and climate; Management of 

conflict and avoldance of confrontation; Flexibility and adaptability; 

Observing and maneuvering; Competitive situations and causes of 

failure; Competitive conditions and offensive strategy, aliance and 

vision; Destroying and decision Intelligence and information 

3. Pengisian skor untuk mengetahui seberapa kuat hubungan antara masing-

masing strategi dengan Alternatif strategi yang ada. Batasan skor yang 

diberikan adalah “9 “ untuk hubungan yang kuat, “3” untuk hubungan 

yang lemah, dan “1” untuk tidak ada hubungan. 
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Tabel 4.3 
Matrik HOQ 

     Sun Tzu's Art of Business Management in Strategix Planning     
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S3,O2 –  menciptakan produk baru yang lebih inovatif. 9 9 9 9 3 9 1 3 9 3 3 9 9 85   
S5,O2,O3 – perbaikan infrastruktur penunjang 9 9 3 3 3 9 1 3 3 1 1 1 1 47  
W3,O1,O4 – Tingkatkan promosi. 9 9 9 9 9 9 3 3 3 3 1 3 3 73  
S1,S2,S4,O4,O5 – Menjaga reputasi dan perbaikan fasilitas. 9 3 9 3 3 9 3 3 9 1 1 3 3 59  
S1,S4,T3,T4,T5 – memaksimalkan promosi melalui media 
elektronik maupun cetak. 9 9 9 9 9 9 3 9 3 3 1 9 9 91  
W1,W3,T5 – Tingkatkan promosi untuk merubah cara pandang 
konsumen luar negeri akan keamanan. 9 9 9 9 9 9 3 3 3 3 3 9 3 81  
W1,O5 – Peningkatan kualitas produksi. 9 9 9 3 3 9 3 3 3 9 1 3 1 65  
W5,O5 – Memperbaiki MSDM. 1 3 1 3 9 1 9 9 1 9 9 1 9 65  
W2,O1 – Peningkatan kesejahteraan karyawan. 1 1 1 3 3 1 9 3 3 3 9 3 9 49  
W5,T3 – Perketat rekruitmen  3 3 3 9 9 1 9 3 3 3 9 9 9 73  
W4,T4 – perbaikan struktur tugas dan wewenang. 3 9 9 9 9 3 9 9 9 9 9 3 3 93  
W3,O1,O4 – Tingkatkan promosi. 9 9 9 9 9 9 3 3 3 3 1 3 3 73   
W5,O5 – Memperbaiki SDM. 1 3 1 3 9 1 9 9 1 9 9 1 9 65   
                
                                  

   71 73 71 69 69 69 53 51 47 47 47 53 59 779   
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4.2.4.3 Hasil Analisis 

Berdasarkan analisis matriks HOQ Jawa Timur Park tersebut di atas, 

dapat dilihat strategi yang menjadi prioritas bagi Jawa Timur Park adalah 

perbaikan struktur tugas dan wewenang, karena memiliki skor tertinggi setelah 

dilakukan analisis korelasi dengan tiga belas (13) strategi bisnis manajemen Sun 

Tzu, yaitu sebesar 93. 

Perbaikan struktur tugas dan wewenang merupakan strategi yang muncul 

akibat kelemahan pendelegasian wewenang di Jawa Timur Park yang pada 

pelaksanaannya kurang fleksibel sehingga aspirasi dari bawahan ke atasan jarang 

sekali tersampaikan. Hal ini secara sederhana dapat terlihat melalui struktur 

organisasi Jawa Timur Park yang terkesan membingungkan untuk melihat 

kejelasan garis komando dan garis tanggung jawabnya. Bahkan dari uraian tugas 

masing-masing jabatan tidak tersaji secara mendetail. Sehingga pada 

pelaksanaannya, adakalanya pekerjaan tidak secara spesifik diatur secara detail 

karena luasnya area yang ditangani. Hal ini tidak lepas dari pembagian tugas pada 

karyawan yang diatur sendiri secara otonom oleh tiap departemen di Jawa Timur 

Park.  

Strategi perbaikan struktur dan wewenang ini muncul sebagai strategi 

prioritas bagi Jawa Timur Park setelah dalam matriks HOQ menunjukkan bahwa 

strategi ini yang dominan berhubungan dengan jabaran ketiga belas strategi bisnis 

manajemen Sun Tzu, yang dijelaskan sebagai berikut: 

1. Pada strategi Sun Tzu yang pertama, terdapat makna dalam dunia 

manajemen, yaitu: 
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- Mengerti situasi sesungguhnya; memutuskan rencana 

tindakan.  

- Menganalisis dan membandingkan kedua keadaan, baik 

menguntungkan maupun tidak. 

- Bisnis benar-benar menghubungkan taktik dan perencanaan 

strategi. 

- Informasi yang tepat dan persiapan yang tepat akan 

membantu bisnis mencapai kesuksesan. 

Perbaikan struktur tugas dan wewenang dianggap memiliki korelasi yang 

lemah karena pada strategi pertama Sun Tzu ini lebih mengutamakan taktik 

dan perencanaan strategi yang tepat dengan memperhatikan situasi. Tetapi 

bila mengingat filsafat dari Sun Tzu pada Bab pertama ini, bahwa “panglima 

perang yang memenangkan pertempuran membuat banyak rencana di 

kemahnya sebelum peperangan dimulai”, menunjukkan bahwa perencanaan 

internal yang baik perlu dilakukan sebelum memasuki persaingan. Jadi, 

perbaikan struktur tugas dan wewenang dianggap mempunyai korelasi yang 

lemah terhadap strategi pertama Sun Tzu. 

2. Pada strategi Sun Tzu yang kedua, terdapat makna dalam dunia manajemen, 

yaitu: 

- Membuat suatu penilaian yang realistis dan baik dari biaya 

yang sesungguhnya sebelum memasuki bisnis. 

- Mempercepat dan keputusan yang cepat membantu bisnis. 

- Struktur organisasi harus bersih dan efektif. 
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- Tidak menambahkan beban ekstra pada kepala kantor untuk 

proposal baru. 

- Bisnis lain dengan kerjasama. 

Perbaikan struktur tugas dan wewenang dianggap memiliki korelasi yang 

kuat karena pada strategi kedua Sun Tzu ini terdapat persepsi dalam dunia 

manajemen yang menyatakan bahwa “struktur organisasi harus bersih dan 

efektif”. Hal ini tentunya sesuai dengan keadaan yang dibutuhkan dalam 

manajemen jawa Timur Park. Jadi, perbaikan struktur tugas dan wewenang 

dianggap mempunyai korelasi yang kuat terhadap strategi kedua Sun Tzu. 

3. Pada strategi Sun Tzu yang ketiga, terdapat makna dalam dunia manajemen, 

yaitu: 

- Bisnis tanpa biaya-biaya ekstra. 

- Strategi membantu memenangkan persaingan. 

- Kebijaksanaan dan strategi terbaik sebagai ganti taktik 

agresif untuk sukses. 

- Situasi dan tindakan yang fleksibel. 

- Harus diambil pada tingkatan perusahaan; pendelegasian 

yang lebih pada tanggung jawab. 

- Diri anda sendiri dan pesaingmu lebih baik membantumu 

menang. 

Perbaikan struktur tugas dan wewenang dianggap memiliki korelasi yang 

kuat, karena pada strategi ketiga Sun Tzu ini terdapat persepsi dalam dunia 

manajemen yang menyatakan bahwa “harus diambil pada tingkatan 

perusahaan: pendelegasian yang lebih pada tanggung jawab”. Hal ini 



 

  

162

162

tentunya sesuai dengan keadaan yang dibutuhkan dalam manajemen jawa 

Timur Park. Jadi, perbaikan struktur tugas dan wewenang dianggap 

mempunyai korelasi yang kuat terhadap strategi ketiga Sun Tzu. 

4. Pada strategi Sun Tzu yang keempat, terdapat makna dalam dunia 

manajemen, yaitu: 

- Diri anda sendiri sebelum memasuki persaingan. 

- Serang dengan benar ke target, pertahanan menjaga rahasia. 

- Waspada bisnis dan perubahan situasi; tidak pernah menjadi 

berguna dengan posisimu. 

- Perencanaan yang hati-hati pada keseluruhan situasi 

memungkinkan bisnis untuk mengambil kendali. 

- Prinsip bisnis dan membantu mengadopsi kebijakan yang 

benar dan sukses. 

Perbaikan struktur tugas dan wewenang dianggap memiliki korelasi yang 

kuat, karena pada strategi keempat Sun Tzu ini terdapat persepsi dalam dunia 

manajemen yang menyatakan bahwa :prinsip bisnis dan membantu 

mengadopsi kebijakan yang benar”. Hal ini tentunya sesuai dengan keadaan 

yang dibutuhkan dalam manajemen jawa Timur Park, karena kebijakan 

diambil melalui suatu manajemen yang baik. Sedangkan manajemen yang 

baik dapat tercipta jika struktur dan pendelegasian wewenang lebih jelas. 

Jadi, perbaikan struktur tugas dan wewenang dianggap mempunyai korelasi 

yang kuat terhadap strategi keempat Sun Tzu. 

5. Pada strategi Sun Tzu yang kelima, terdapat makna dalam dunia manajemen, 

yaitu: 
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- Organisasi membantu menggambarkan tanggung-jawab 

pekerjaan yang jelas. 

- Taktik memerlukan suatu pengaturan kebijakan yang 

fleksibel. 

- Tentang taktik normal dan khusus akan memberi kenaikan 

bagi suatu rangkaian pendekatan bisnis. 

- Dengan cepat menyelidiki peluang bisnis. 

- Beberapa keuntungan dan perangkap bagi strategi. 

- Orang memperoleh pekerjaan yang tepat. 

Perbaikan struktur tugas dan wewenang dianggap memiliki korelasi yang 

kuat karena pada strategi kelima Sun Tzu ini terdapat persepsi dalam dunia 

manajemen yang menyatakan bahwa “Organisasi membantu 

menggambarkan tanggung jawab pekerjaan yang jelas”. Hal ini tentunya 

sesuai dengan keadaan yang dibutuhkan dalam manajemen jawa Timur Park 

yang perlu adanya kejelasan dalam tanggung jawab dalam organisasi. Jadi, 

perbaikan struktur tugas dan wewenang dianggap mempunyai korelasi yang 

kuat terhadap strategi kelima Sun Tzu. 

6. Pada strategi Sun Tzu yang keenam, terdapat makna dalam dunia 

manajemen, yaitu: 

- Awal dari persaingan melalui inovasi. 

- Poin-poin lemah pesaing ketika membangun kekuatanmu. 

- Poin-poin lemah pesaing dengan penuh komitmen. Suatu 

perusahaan seharusnya mengetahui kapan untuk menarik 
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dari pasar untuk mengurangi kerugian dengan menarik dari 

pasar pada waktu yang tepat. 

- Persaingan dengan tidak membiarkan mereka untuk 

mengetahui kamu, memungkinkan kamu untuk 

berkonsentrasi secara efektif. 

- Terlalu banyak macam, bisnis dapat dengan mudah 

ditantang. Konsentrasi usaha mu dimana kamu kuat. 

- Pasar baik untuk sukses. 

- Jika kompetisi tajam, kita masih bisa memenangkannya 

dengan pemahaman yang lebih baik akan kebutuhan pasar 

dan membuktikan kesuksesan. 

- Secara konstan mengikuti perubahan situasi pasar. 

- Taktik tidak pernah tetap dan perlu mengambil bentuk lain 

Perbaikan struktur tugas dan wewenang dianggap memiliki korelasi yang 

lemah, karena pada strategi keenam Sun Tzu ini lebih mengutamakan 

pengawasan situasi dan iklim pasar. 

7. Pada strategi Sun Tzu yang ketujuh, terdapat makna dalam dunia 

manajemen, yaitu: 

- Persaingan adalah yang paling sulit ketika menghadapi 

persaingan beradu muka. 

- Tidak hanya kerugian tetapi juga bahaya dalam bersaing 

untuk suatu posisi baik. Persiapan tidak cukup akan 

kehilangan bisnis dan penguasaan pasar. 

- Mitra yang potensial baik sebelum memasuki join venture. 
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- Visi saat memelihara fleksibilitas untuk penyimpangan 

jangka pendek. 

- Orang-orangmu untuk suatu tujuan yang umum melalui 

komunikasi baik. 

- Organisasi dan strategi perencanaan bisnis. 

Perbaikan struktur tugas dan wewenang dianggap memiliki korelasi yang 

kuat karena pada strategi ketujuhSun Tzu ini terdapat persepsi dalam dunia 

manajemen yang menyatakan bahwa “orang-orangmu untuk suatu tujuan 

yang umum melalui komunkasi yang baik”. Hal ini tentunya sesuai dengan 

keadaan yang dibutuhkan dalam manajemen jawa Timur Park yang selama 

ini sering terjadi komunikasi yang buruk akibat pendelegasian wewenang 

yang kurang fleksibel. Jadi, perbaikan struktur tugas dan wewenang dianggap 

mempunyai korelasi yang kuat terhadap strategi ketujuh Sun Tzu. 

8. Pada strategi Sun Tzu yang kedelapan, terdapat makna dalam dunia 

manajemen, yaitu: 

- Terlibat dalam pesaingan jika kamu lemah. 

- Kondisi-kondisi perlu dipahami secara menyeluruh. Hanya 

jika mereka mengenal bisnis, dapat dioperasikan dengan 

baik. 

- Baik faktor yang baik dan kurang baik di dalam bisnis. 

- Kelemahan manajemen harus dipahami. 

Perbaikan struktur tugas dan wewenang dianggap memiliki korelasi yang 

kuat karena pada strategi kedelapan Sun Tzu ini terdapat persepsi dalam 

dunia manajemen yang menyatakan bahwa “kelemahan manajemen harus 
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dipahami”. Hal ini tentunya sesuai dengan keadaan yang dibutuhkan dalam 

manajemen jawa Timur Park yang perlu memahami kelemahannya 

khususnya dalam hal struktur tugas dan wewenang. Jadi, perbaikan struktur 

tugas dan wewenang dianggap mempunyai korelasi yang kuat terhadap 

strategi kedelapan Sun Tzu. 

9. Pada strategi Sun Tzu yang kesembilan, terdapat makna dalam dunia 

manajemen, yaitu: 

- Pendekatan yang terbaik selama kondisi pasar sulit dan 

menghindar dari situasi yang sulit. 

- Menjauh dari suatu situasi yang berbahaya secepat 

mungkin. 

- Posisi pesaing dan perencanaan strategi sesuai dengan reaksi 

yang lebih baik. 

- Hingga situasi harus jelas sebelum masuk kembali ke dalam 

pasar persaingan. Keputusan akurat dan baik membuat 

investasi sesuai dalam bisnis. 

- Memahami situasi pasar untuk menghindari permasalahan 

potensial dan mengidentifikasi perangkap. 

- Indikator pasar untuk mengidentifikasi permasalahan 

potensial. 

- Kompetisi mengusulkan suatu joint venture tanpa 

peringatan, ini berarti bahwa ia memahami posisi 

strategisnya. 
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- Pesaing tidak menyelidiki potensi pasar, ini berarti ia tidak 

punya sumber daya lebih. 

- Suatu pesaing yang mempunyai moral yang rendah, ini 

berarti kepemimpinan mereka buruk. Gengsi dan otoritas 

manajemen senior adalah penting. 

- Semua orang mengerjakan apa yang mereka perlu lakukan 

dengan rajin baik manajemen dan pekerja bermanfaat dan 

saling percaya satu sama lain, dan mempunyai suatu 

hubungan baik. 

Perbaikan struktur tugas dan wewenang dianggap memiliki korelasi yang 

kuat karena pada strategi kesembilan Sun Tzu ini terdapat persepsi dalam 

dunia manajemen yang menyatakan bahwa “semua orang mengerjakan apa 

yang mereka perlu lakukan dengan rajin, baik manajemen dan pekerja 

bermanfaat dan saling percaya satu sama lain, dan mempunyai suatu 

hubungan baik”. Hal ini tentunya sesuai dengan keadaan yang dibutuhkan 

dalam manajemen jawa Timur Park. Jadi, perbaikan struktur tugas dan 

wewenang dianggap mempunyai korelasi yang kuat terhadap strategi 

kesembilan Sun Tzu. 

10. Pada strategi Sun Tzu yang kesepuluh, terdapat makna dalam dunia 

manajemen, yaitu: 

- Keuntungan dalam persaingan ketika mereka tidak 

dipersiapkan. 

- Pesaing ketika mereka hanya mempunyai sedikit ruang 

untuk manuver. 
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- Perlukah mengetahui kelemahan mereka yang bisa 

mendorong kearah kegagalan bisnis. 

- Situasi membantu pengambilan keputusan. 

- Manajer baik mengambil keuntungan bisnis tanpa 

mengambil ketenaran pribadi dan memperoleh dan 

mengakui kegagalan tanpa melalaikan tanggung jawab. 

- Karyawanmu seperti keluargamu dan mereka akan berbagi 

visi denganmu. 

- Manajer terampil merealokasikan sumber dayanya tanpa 

kehilangan arah dan tujuannya.. 

Perbaikan struktur tugas dan wewenang dianggap memiliki korelasi yang 

kuat karena pada strategi kesepuluh Sun Tzu ini terdapat persepsi dalam 

dunia manajemen yang menyatakan bahwa “Karyawanmu seperti 

keluargamu dan mereka akan berbagi visi denganmu”. Hal ini tentunya 

sesuai dengan keadaan yang dibutuhkan dalam manajemen jawa Timur Park, 

mengingat aspirasi bawahan ke atas sedikit tersampaikan. Jadi, perbaikan 

struktur tugas dan wewenang dianggap mempunyai korelasi yang kuat 

terhadap strategi kesepuluh Sun Tzu. 

11. Pada strategi Sun Tzu yang kesebelas, terdapat makna dalam dunia 

manajemen, yaitu: 

- Situasi dapat berbeda menurut cara bisnis itu 

diselenggarakan. 

- Membuat aliansi pasar, strategi dan kendali pasar yang lebih 

kuat akan diperoleh. 



 

  

169

169

- Menyerang pesaingmu ketika sumber dayamu tidaklah 

dipusatkan. 

- Para manajer trampil akan membantu ketika untuk 

keuntungan  mereka dan berhenti ketika situasi adalah 

kurang baik. 

- Sadar akan situasi bisnis dan bereaksi dengan cepat 

menggunakan pendekatan inovatif dan menyerang 

kelemahan pesaing. 

- Dan memelihara orang-orang mu. 

- Bisnis yang mendesak untuk memastikan kerjasama dan 

kelurusan visi. 

- Siapa yang terampil di dalam bisnis perlu memastikan 

semua sumber daya bekerja sama. 

- Kekuatan pekerja perusahaan kepada visi tergantung pada 

manajemen yang baik. 

- Pemimpin suatu perusahaan perlu berkeinginan yang tidak 

dapat diduga dan tenang. Ia harus mengatur kekuatan 

pekerjanya dalam cara yang tidak berat sebelah dan tegak 

lurus. 

- Pemimpin suatu perusahaan perlu mempertunjukkan 

komitmen nya kepada kekuatan pekerja dan tetap pada  

komitmen ini  dalam segala yang dikerjakan. 



 

  

170

170

- Bisnis yang lebih sukses, yang semakin mendorong 

kekuatan pekerja ke arah pekerjaan mereka dan membuat 

kontribusi. 

- Kekuatan pekerja kepada visi perusahaan. 

- Perusahaan yang tidak memahami niat dari mitra potensial 

tidak bisa membentuk aliansi dengan mereka. 

- Suatu perusahaan yang kuat, tidak harus mencari aliansi. 

- Berpikir tentang semua orang dan membuat mereka bekerja 

untuk kamu. 

- Untuk tidak menjadi kuat, tetapi ketika peluang muncul, 

meluncurkan serangan bisnis. 

Perbaikan struktur tugas dan wewenang dianggap memiliki korelasi yang 

kuat karena pada strategi kesebelas Sun Tzu ini terdapat persepsi dalam 

dunia manajemen yang menyatakan bahwa “berpikir tentang semua orang 

dan membuat mereka bekerja untuk kamu”. Hal ini tentunya sesuai dengan 

keadaan yang dibutuhkan dalam manajemen jawa Timur Park. Jadi, 

perbaikan struktur tugas dan wewenang dianggap mempunyai korelasi yang 

kuat terhadap strategi kesebelas Sun Tzu. 

12. Pada strategi Sun Tzu yang kedua belas, terdapat makna dalam dunia 

manajemen, yaitu: 

- Kunci sukses adalah mengenali peluang baik. 

- Tinggal di depan pesaing mu. 

- Fleksibel dan menyesuaikan dengan perubahan situasi. 
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- Pada prestasi yang lampau. Tidak pernah duduk dalam 

situasi saat ini dan secara terus-menerus menginovasi. 

- Kekeliruan sederhana bisa merusak keseluruhan bisnis; 

mengambil segalanya dengan serius sebab sekali perusahaan 

telah binasa, tidak bisa dihidupkan kembali. 

Perbaikan struktur tugas dan wewenang dianggap memiliki korelasi yang 

lemah, karena pada strategi kedua belas Sun Tzu ini lebih mengutamakan 

pengambilan keputusan.  

13. Pada strategi Sun Tzu yang ketiga belas, terdapat makna dalam dunia 

manajemen, yaitu: 

- Situasi pesaing adalah suatu bahaya ketidak-tahuan yang 

boleh yang didorong kearah sumber daya yang disia-siakan. 

- Pemenuhan luar biasa oleh manajemen yang baik dari orang 

yang dengan jelas memahami situasi pasar.  

- Banyak jalan mengumpulkan informasi dari pasar, ini akan 

membantu menyembunyikan niatmu daripersaingan, dan 

membantu membuat keputusan yang bijaksana. 

- Pengumpulan selalu mungkin. 

- Informasi pasar adalah penting. 

- Dan mencoba untuk merekrut orang-orang berbakat untuk 

bekerja untuk perusahaanmu. 

- Prestasi masyarakat yang berbakat di perusahaanmu untuk 

menerima tugas besar. 

Perbaikan struktur tugas dan wewenang dianggap memiliki korelasi yang 
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lemah, karena pada strategi ketiga belas Sun Tzu ini lebih mengutamakan 

tentang informasi dan penggunaan mata-mata. 

Dilihat dari analisis ketiga belas strategi bisnis manejemen Sun Tzu 

tersebut, menunjukkan bahwa Perbaikan struktur tugas dan wewenang memang 

memiliki hubungan yang kuat dibandingkan dengan strategi alternatif lainnya.  
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dilakukan pada bab-bab 

sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Strategi-strategi yang telah diterapkan oleh Jawa Timur Park adalah 

strategi tarif, strategi pemilihan wahana, strategi komitmen, strategi 

reward pegawai, dan strategi sarana prasarana penunjang. 

2. Strategi yang menjadi prioritas bagi Jawa Timur Park adalah strategi 

pemilihan wahana karena strategi pemilihan wahana merupakan strategi 

pemilihan wahana merupakan strategi kunci bagi Jawa Timur Park yang 

selaras dengan tujuan Jawa Timur Park, merupakan alat persaingan dalam 

dunia pariwisata, dan strategi pemilihan wahana yang tepat akan 

memberikan rasa puas bagi pengunjung. Tetapi strategi ini memiliki 

kelemahan seperti penambahan wahana atau produk jasa tidak dilakukan 

dalam jangka waktu pendek, strategi pemilihan wahana terlalu 

memfokuskan akan produk baru, strategi pemilihan wahana terlalu fokus 

pada kualitas produk, dan promosi yang dilakukan masih kurang, sehingga 

produk baru tidak dapat dikomunikasikan dengan baik kepada konsumen 

3. Alternatif strategi yang dapat diterapkan oleh Jawa Timur Park adalah 

menciptakan produk baru yang lebih inovatif, perbaikan infrastruktur 

penunjang, menjaga reputasi serta perbaikan fasilitas, Tingkatkan promosi, 

peningkatan kualitas produksi, memperbaiki SDM, peningkatan 
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kesejahteraan karyawan, perbaikan infrastruktur penunjang, 

memaksimalkan promosi melalui media elektronik maupun cetak, 

menciptakan inovasi baru, tingkatkan promosi untuk merubah cara 

pandang konsumen akan keamanan, perketat rekruitmen untuk 

mendapatkan tenaga kerja terampil, dan perbaikan struktur tugas dan 

wewenang.  

4. Strategi yang menjadi prioritas bagi Jawa Timur Park adalah perbaikan 

struktur tugas dan wewenang setelah dalam matriks House Of Quality 

(HOQ) menunjukkan bahwa strategi ini yang paling dominan berhubungan 

dengan jabaran ketiga belas strategi bisnis manajemen Sun Tzu. 

5.2  Saran 

 Berdasarkan hasil beberapa analisis yang telah dijalankan serta kesimpulan 

yang berhasil diperoleh, berikut ini diberkan saran-saran dari penulis untuk 

memenangkan persaingan bagi Jawa Timur Park di dunia pariwisata Kota Batu. 

Saran yang bisa diberikan adalah: 

1. Mempelajari kembali tentang pengaturan struktur dan wewenang serta 

tugas dalam organisasi. 

2. Meningkatkan promosi serta memperluas daerah distribusi Jawa Timur 

Park. 

3. Memunculkan inovasi-inovasi baru yang lebih menarik minat wisatawan 

untuk dapat lebih memilih Jawa Timur Park, daripada obyek wisata 

lainnya. 

4. Memanfaatkan semaksimal mungkin kebijakan pemerintah daerah Kota 

Batu yang berusaha menjadikan Kota Batu sebagai Kota Wisata terbaik. 
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Kepada Yth. 

Ibu Manajer HRD Jawa Timur Park Batu 

 

Dengan hormat, 

 Kami menyadari bahwa waktu Ibu yang terbatas dan berharga, namun 

kami mohon kesediaan Ibu untuk meluangkan waktu menjawab pertanyaan 

yang kami ajukan dengan lengakp dan benar demi kelangsungan penelitian 

kami yang berjudul PRIORITAS STRATEGI PADA JAWA TIMUR PARK BATU 

DENGAN PENDEKATAN SUN TZU’S ART OF BUSINESS MANAGEMENT 
STRATEGIES. Hasil dari interview ini akan menjadi bagian penting dalam 

perumusan strategi JAWA TIMUR PARK.  

 Atas kediaan dan kerjasama Ibu dalam menjawab pertanyaan ini, 

diucapkan terima kasih. 

 

        Hormat saya, 

 

 

                 Trio Yoga Mahardika  
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1. Apa sajakah strategi-strategi yang telah diterapkan oleh Jawa Timur Park? 
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2. Bagaimana penerapan strategi tersebut oleh Jawa Timur Park? 
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3. Strategi manakah yang menjadi prioritas bagi Jawa Tmur Park? 
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4. Apa keunggulan strategi tersebut dibandingkan dengan strategi lainnya? 
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5. Apa yang menjadi kekuatan bagi Jawa Timur Park? 
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6. Apa yang menjadi kelemahan bagi Jawa Timur Park? 
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7. Apa yang menjadi peluang bagi Jawa Timur Park? 
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8. Apa yang menjadi ancaman bagi Jawa Timur Park? 

  


