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RINGKASAN 
“Analisa Lingkungan Eksternal dan Lingkungan Internal untuk 

Merumuskan Strategi Utama pada Produk Speedy PT. Telekomunikasi, Tbk. 
Kancatel Pamekasan”. 

Disusun oleh : Batara Gilang Permana 
Dosen Pembimbing : Ir. Nur Prima Waluyowati, MM 

 Speedy PT. Telekomunikasi, Tbk. Kancatel Pamekasan sebagai satu-satunya 
provider jasa pelayanan internet rumahan dan industri harus memberikan pelayanan yang 
baik terutama bagi pengguna jasa pelayanan internet Speedy di Pamekasan. Tujuan dari 
penelitian ini adalah melakukan analisa menggunakan analisis Lingkungan Eksternal dan 
Internal perusahaan sehingga dapat memperoleh strategi utama untuk meningkatkan 
kualitas dari jasa pelayanan internet di Pamekasan yaitu Speedy pamekasan maupun 
dalam  menghadapi pesaing yang pasti akan muncul sesuai dengan perkembangan 
teknologi. 

Analisis lingkungan eksternal dan internal digunakan untuk melihat kondisi 
terbaru dari lingkungan eksternal dan internal perusahaan yaitu dengan menggunakan 
matriks Evaluation Factor External (EFE) dan Evaluation Factor Internal (IFE). Hasil 
dari analisis matriks EFE terhadap produk Speedy Pamekasan adalah 2,90 yang 
menunjukkan bahwa lingkungan eksternal telah cukup baik dalam mengambil 
keuntungan dari peluang dan berhasil memperkecil dampak dari ancaman yang ada. 
Sedangkan hasil dari analisis dari matriks IFE adalah 2,85 yang menunjukkan bahwa 
lingkungan internal berada pada kondisi yang cukup baik, dengan memanfaatkan 
kekuatan yang ada pada saat ini serta meningkatkan pemanfaatan dari peluang dan 
ancaman untuk mengurangi kelemahan yang masih ada didalam lingkungan internal. 
Analisis dari lingkungan eksternal dan internal tersebut digunakan untuk melakukan 
analisis SWOT guna mencari strategi SO,WO,ST,WT yang dapat digunakan sesuai dengan 
situasi yang sedang dihadapi oleh PT. Telkom Kancatel Pamekasan. Selanjutnya dengan 
menggunakan matriks IE hasil dari matriks IFE dan EFE tadi berada pada sel V yang 
menunjukkan bahwa alternatif strategi yang dapat digunakan adalah strategi penetrasi 
pasar dan strategi pengembangan produk. Pada matriks Grand Strategies (strategi utama) 
jika mempertimbangkan hasil matriks IFE dan EFE serta observasi dan wawancara 
strategi yang tepat  terdapat pada kuadran III yaitu Pertumbuhan Terkonsentrasi, 
Pengembangan Pasar, Pengembangan Produk Dan Inovasi. Hasil dari analisis melalui 
QSPM, jumlah TAS strategi Pertumbuhan Terkonsentrasi sebesar 4,60, Pengembangan 
Pasar sebesar 5,55 dan Pengembangan Produk sebesar 6,60. 

Dengan demikian strategi utama yang paling tepat digunakan oleh PT. Telkom 
Kancatel Pamekasan adalah Strategi Pengembangan Produk yaitu dengan cara 
meningkatkan kualitas produk Speedy yang kualitasnya saat ini masih lebih rendah dari 
kota-kota lain di luar pulau Madura dan mempercepat pengenalan dari salah satu produk 
Speedy terbaru yaitu Flexy Speedy. Dengan menggunakan strategi ini diharapkan PT. 
Telkom Kancatel Pamekasan dapat memberikan layanan jasa internet yang terbaik 
terhadap masyarakat Pamekasan. 

 
Kata kunci : Lingkungan Eksternal dan Internal, Strategi utama, Speedy 

 

 



BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar belakang 

 Komunikasi merupakan bagian yang sangat erat kaitannya dengan kehidupan, 

karena komunikasi merupakan dasar masuknya suatu informasi ke dalam suatu wilayah 

walau berada ditempat yang berjauhan. Komunikasi juga merupakan suatu identitas 

perkembangan teknologi, sehingga komunikasi biasanya menjadi suatu acuan terhadap 

perkembangan teknologi yang ada pada wilayah tertentu. Komunikasi yang baik akan 

didukung dengan alat komunikasi yang baik, sehingga perkembangan alat komunikasi 

yang ada akan semakin pesat seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin 

maju. Pemilihan alat komunikasi yang digunakan tergantung pada kebutuhan serta selera 

pengguna terhadap alat komunikasi tersebut. Dalam perkembangan yang begitu pesat, 

diharapkan telekomunikasi berjalan maju mengikuti perkembangan jaman sehingga akan 

menciptakan suatu yang lebih bernilai bagi pengguna. 

Pengembangan sarana komunikasi disuatu wilayah merupakan wujud suatu 

perusahaan ikut memberikan kemajuan teknologi terutama dalam bidang komunikasi 

yang berfungsi untuk mencerdaskan masyarakat di wilayah tersebut. Perusahaan yang 

bergerak dalam bidang komunikasi hendaknya memperhatikan dengan lebih seksama 

sistem manajemen yang ada di dalam perusahaan untuk menghasilkan Strategi Utama 

(Grand Strategies) yang tepat. Grand Strategies atau Strategi Utama adalah 

pengembangan dari Strategi Generic yang dikembangkan oleh Michael Porter. Menurut 

Pearce & Robinson (2007:264), Grand Strategi atau Stategi Utama adalah rencana induk 



jangka panjang yang menyediakan arahan dasar bagi tindakan-tindakan utama yang 

diarahkan pada pencapaian tujuan jangka panjang perusahaan. Strategi ini menjadi 

landasan untuk usaha yang terkoordinasi dan berkelanjutan yang diarahkan pada 

pencapaian tujuan jangka panjang. Di dalam Grand Strategies terdapat 15 strategi utama 

yang harus dipertimbangkan oleh manajer strategis dalam pengambilan keputusan guna 

mencapai hasil yang optimal. Lima belas strategi utama tersebut adalah Pertumbuhan 

Terkonsentrasi, Pengembangan Pasar, Pengembangan Produk, Inovasi, Integritas 

Horizontal, Integrasi Vertikal, Diversifikasi Konsentris, Diversivikasi Konglomerasi, 

Perubahan Haluan, Divestasi, Likuidasi, Kepailitan, Usaha Patungan, Aliansi Strategis 

dan Konsorsium. 

Dalam penentuan strategi utama yang tepat diperlukan evaluasi yang mendalam 

mengenai kondisi lingkungan perusahaan baik lingkungan internal maupun lingkungan 

eksternal. Pengamatan lingkungan internal dan eksternal perusahaan merupakan langkah 

awal dari suatu perusahaan untuk menentukan strategi utama yang akan digunakan oleh 

perusahaan. Pengamatan dan evaluasi yang dilakukan tersebut, berdasarkan pada 

kesempatan (Opportunity) dan ancaman (Threat), kekuatan (Strength) dan kelemahan 

(Weakness) yang dimiliki oleh perusahaan.  

Telekomunikasi yang lancar dapat menunjang pemerataan, pertumbuhan, 

stabilitas serta penggerak pembangunan nasional. Masyarakat sebagai pengguna sarana 

komunikasi semakin hari semakin menginginkan suatu kedinamisan dalam melakukan 

alat komunikasi. Seiring dengan harapan masyarakat tersebut, pemerintah sebagai 

penggerak perekonomian juga berharap kemudahan dalam mengakses suatu informasi 

yang diberikan oleh perusahaan telekomunikasi terhadap masyarakat. Terciptanya sarana 



dan sistem komunikasi yang efisien menyebabkan sistem informasi yang masuk menjadi 

sangat mudah, dan sebagai salah satu penyelenggara sarana komunikasi di Indonesia PT. 

Telekommunikasi, Tbk. (Telkom) membaca peluang ini sebagai suatu kewajiban 

memberikan pelayanan terhadap keinginan masyarakat tersebut terutama di daerah yang 

sedang berkembang. 

 Perkembangan teknologi yang cukup pesat saat ini, menyebabkan perubahan gaya 

hidup masyarakat yang mulai meninggalkan telepon tetap (Fixed Wireline) dan beralih ke 

telepon berjalan (Wireless Phone) yang lebih dikenal dengan Phone Cell atau 

Handphone. Trend serta keefisienan dari Wireless Phone menyebabkan pengguna 

jaringan telepon Vortable menurun, sedangkan investasi terbesar yang Telkom miliki 

terdapat pada jaringan telepon Vortable. Kelebihan dari jaringan kabel telepon yang 

dimiliki oleh Telkom serta penurunan dari penggunaan telepon Vortable yang disebabkan 

adanya pesaing berupa Phone Cell atau Handphone dimanfaatkan Telkom sebagai 

peluang baru untuk melakukan suatu inovasi. Inovasi yang dilakukan Telkom dari 

peluang yang ada serta pengembangan keunggulan poduk yang dimiliki Telkom maka 

terciptalah SPEEDY yaitu jasa layanan akses internet yang cepat dengan menggunakan 

jaringan telepon tetap (Fixed Wireline). Salah satu kelebihan dari jaringan  Speedy yang 

Telkom miliki adalah kemampuan penyaluran data yang sudah Telkom miliki mampu 

mentransfer data dengan cepat serta dengan hambatan yang rendah karena menggunakan 

jaringan Fixed Wireline. Dengan adanya Speedy tersebut diharapkan masyarakat mampu 

menerima informasi dari dunia luar dengan cepat, praktis dan efisien baik di kota besar 

sampai ke pelosok desa. 



 Kota Pamekasan adalah salah satu kota di Pulau Madura yang perkembangannya 

lebih cepat dibandingkan dengan kota-kota lain di Madura karena terdapat 6 (Empat) 

perguruan tinggi swasta di Kota Pamekasan yang berpeluang untuk menumbuhkan 

permintaan yang tinggi terhadap jasa layanan internet rumahan maupun untuk usaha 

(Warnet). Telkom Kancatel Pamekasan selaku penyedia jasa layanan internet di 

Pamekasan perlu melakukan pemilihan strategi utama karena seiring dengan 

perkembangan masyarakat Pamekasan yang mulai mengerti tentang pentingnya internet 

dan didukung oleh  menjamurnya warnet yang ijadikan trend oleh sebagian masyarakat 

sebagai peluang usaha di Pamekasan maka penentuan strategi agar keunggulan Speedy 

Kancatel Pamekasan sebagai pioneer dari provider warnet tetap terjaga. Selain itu 

pemilihan strategi juga diperlukan agar faktor-faktor berupa kekuatan, kelemahan, 

peluang dan ancaman yang ada pada Speedy Telkom Kancatel Pamekasan dapat 

diketahui. 

Peresmian jembatan Suramadu pada tanggal 10 Juni 2009 kemarin menjadikan 

peluang perkembangan teknologi serta akses keluar masuknya informasi akan semakin 

pesat di Madura. Permintaan terhadap jasa layanan internet yang merupakan salah satu 

alat komunikasi di Madura khususnya Pamekasan akan berpeluang untuk semakin besar. 

Peningkatan dari permintaan tersebut mulai ditandai dengan dibangunnya Islamic Centre 

di Pamekasan, yang merupakan pusat pembelajaran mengenai Islam selain pondok 

pesantren pertama di Madura, sehingga hal ini akan dijadikan peluang usaha baru oleh 

para wirausahawan terutama dalam bidang jasa layanan internet.  

Speedy Telkom sebagai satu-satunya layanan internet yang ada di Pamekasan 

sangat potensial untuk berkembang lebih pesat mengingat belum masuknya para pesaing 



dalam jasa layanan internet ke Pamekasan-Madura. Berdasarkan uraian tersebut, 

penelitian ini mengambil judul “Analisa Lingkungan Eksternal dan Lingkungan 

Internal untuk Merumuskan Strategi Utama pada Produk Speedy PT. 

Telekomunikasi, Tbk. Kancatel Pamekasan”. 

1.2. Rumusan Masalah 

 Dalam pengembangan produk Speedy Telkom di Pamekasan pasti akan 

menghadapi masalah, baik masalah internal maupun eksternal dari perusahaan. 

Mengingat pamekasan adalah daerah yang memiliki akses yang kecil terhadap dunia luar 

maka permasalahan yang akan dihadapi dapat di cegah dengan pemilihan strategi yang 

tepat. 

 Berdasarkan uraian di atas maka dapat dirumuskan permasalahannya adalah 

“Bagaimana Analisa Lingkungan Eksternal dan Lingkungan Internal untuk Merumuskan 

Strategi Utama pada Produk Speedy PT. Telekomunikasi, Tbk. Kancatel Pamekasan?”. 

1.3. Tujuan Penelitian 

 Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan sebagai berikut : 

1. Mengetahui dan menganalisa lingkungan Eksternal dan lingkungan Internal yang 

ada pada Telkom  Kancatel Pamekasan. 

2. Merumuskan strategi utama pada produk Speedy Telkom Kancatel Pamekasan. 

1.4. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang dapat kita ambil dari penelitian ini adalah 

1. Bagi Para Peneliti 



Dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan serta bahan referensi untuk 

penelitian pada produk Speedy Telkom Kancatel Pamekasan di masa yang akan 

datang. 

2. Bagi Jurusan Manajemen 

a. Hasil ini dipergunakan sebagai bahan referensi untuk pengembangan 

selanjutnya 

b. Sebagai bahan bacaan yang bermanfaat bagi yang memerlukan sehingga dapat 

menambah pengetahuan tentang produk Speedy Telkom Kancatel Pamekasan. 

3. Bagi PT. Telekomunikasi, Tbk. Kancatel Pamekasan. 

a. Memberikan masukan bagi pimpinan Telkom Kancatel Pamekasan atau pihak 

yang terkait dalam pengambilan keputusan yang menyangkut produk Speedy 

Telkom. 

b. Memberikan gambaran keberhasilan perumusan Strategi Utama (Grand 

Strategies) pada produk Speedy Telkom Kancatel Pamekasan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Sejarah Strategi 

Pada jaman dahulu, strategi digunakan di bidang militer untuk memenangkan 

peperangan. Strategi pada jaman sekarang diterapkan pada dunia bisnis sebagai ujung 

tombak perusahaan yang bersaing di pasar. Strategi merupakan konsep untuk 

melaksanakan kegiatan operasional atau fungsional selanjutnya yang telah ditetapkan 

oleh perusahaan. Dengan strategi, kegiatan perusahaan dapat lebih terfokus pada usaha-

usaha untuk mencapai tujuan perusahaan. Strategi berperan sebagai direction bagi 

perusahaan dalam melakukan aktivitasnya agar kegiatan perusahaan selalu sesuai dengan 

tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. 

Strategi diartikan oleh para manajer sebagai rencana mereka yang berskala besar 

dan berorientasi kepada masa depan untuk berinteraksi dengan lingkungan persaingan 

guna mencapai sasaran-sasaran perusahaan. Strategi mencerminkan kesadaran 

perusahaan mengenai bagaimana, kapan, dan dimana ia harus bersaing, melawan siapa, 

dan untuk maksud tujuan apa. 

Manajemen strategi dalam buku teks digunakan secara bergantian dengan 

perencanaan strategis. istilah pertama sering digunakan dalam bidang akademis, 

sedangkan yang kedua lebih sering digunakan dalam bisnis. Istilah perencanaan strategis 

diperkenalkan  tahun 1950-an dan menjadi sangat populer di pertengahan tahun 1960-an 

hingga 1970-an. Saat itu sebagian besar perusahaan Amerika terobsesi dengan 

perencanaan strategis. Pada awal 1980 perencanaan strategis mulai ditinggalkan karena 



hasil yang diperoleh menjadi tidak optimal. Akhir 1980 sampai saat ini perencanaan 

strategis dan proses tersebut digunakan secara luas di dunia karena penyempurnaan 

sistem analisis yang ada sehingga menjadikan perencanaan strategis digunakan di setiap 

perusahaan. 

2.1.1. Pengertian Manajemen Strategi 

Pada dasarnya manajemen strategis memiliki pengertian yang sama dengan 

manajemen pada umumnya, dimana manajemen strategis berfungsi untuk merencanakan, 

mengorganisasikan, melaksanakan, dan mengendalikan hal-hal strategis. beberapa 

definisi dikemukakan oleh beberapa ahli, diantaranya menurut Fred R David (2006:5) 

mendefinisikan manajemen strategi sebagai seni dan ilmu untuk memformulasikan, 

mengimplementasikan, dan mengevaluasi keputusan lintas fungsi yang memungkinkan 

organisasi dapat mencapai tujuannya. Di pihak lain, Pearce dan Robinson (2007:5) 

mengemukakan manajemen strategi didefinisikan sebagai satu set keputusan dan 

tindakan yang menghasilakan formulasi dan implementasi rencana yang dirancang untuk 

meraih tujuan suatu perusahaan 

 Atas dasar definisi manajemen strategi di atas, dapat diketahui bahwa pada 

dasarnya manajemen strategi ialah penggabungan pola pikir strategis dengan fungsi-

fungsi manajemen. Keterkaitan fungsi-fungsi manajemen yang meliputi perencanaan, 

pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian dalam proses manajemen strategik 

menunjukkan bahwa dalam pengambilan dan pelaksanaan keputusan strategis yang 

membutuhkan peran serta seluruh komponen organisasi. Proses digunakan untuk 

merumuskan visi dan misi, menetapkan tujuan strategi dan memilih strategi yang cocok 

untuk mencapai tujuan jangka pendek maupun jangka panjang. 



 Manajemen strategi merupakan suatu rangkaian proses pengambilan keputusan 

strategik yang meliputi kerangka perumusan (Formulating), implementasi 

(Implementing), dan evaluasi (Evaluating). Proses manajemen strategi ini meliputi 

rencana-rencana jangka panjang serta jangka pendek guna mencapai sasaran yang telah 

ditentukan secara optimal. Proses digunakan sebagai landasan untuk menjalankan strategi 

demi menyediakan customer value baik serta dapat diterima dengan baik di masyarakat. 

2.1.2. Arti Penting Manajemen Strategi 

 Di dalam pengetian manajemen strategi pendekatan pada hubungan antara 

manajer dengan semua tingkatan organisasi dalam kegiatan perencanaan sampai 

implementasi yang tercermin dalam pengambilan keputusan lebih ditekankan. Penilaian 

yang tepat dapat mempengaruhi perumusan strategi yang dibuat serta memberikan arah 

yang jelas bagi kelancaran kegiatan operasional perusahaan, sehingga manajemen strategi 

sangat menentukan kelangsungan hidup perusahaan serta pencapaian dari tujuan 

perusahaan. 

 Pearce dan Robinson (2007:13) mengungkapkan manfaat manajemen strategis 

sebagai berikut : 

1. Aktivitas formulasi strategi memperkuat kemampuan perusahaan untuk mencegah 

timbulnya masalah. 

2. Keputusan strategis berbasis kelompok kemungkinan besar akan diambil dari 

alternatif terbaik yang tersedia. 

3. Keterlibatan karyawan dalam formulasi strategis meningkatkan pemahaman 

mereka mengenai hubungan antara produktivitas dengan imbalan pada setiap 

rencana strategis, sehingga hal ini akan meningkatkan motivasi mereka. 



4. Kesenjangan dan tumpang tindih aktivitas antar individu dan kelompok akan 

berkurang karena partisipasi dalam formulasi strategi mengklarifikasi perbedaan 

peran. 

5. Resistensi terhadap perubahan akan berkurang. 

 Dari manfaat manajemen strategi diatas, dapat diketahui bahwa manajemen 

strategi merupakan faktor yang sangat penting dalam menentukan arah perusahaan. 

Manajemen strategi juga membahas secara rinci metode-metode untuk menganalisis 

lingkungan, baik internal maupun eksternal perusahaan yang sangat berpengaruh 

terhadap strategi-strategi yang selanjutnya akan diambil. Hal ini menunjukan bahwa 

perusahaan melakukan analisis perubahan agar memperoleh keunggulan dalam 

persaingan dalam segala hal. 

2.1.3. Proses Manajemen Strategi 

 Proses untuk merumuskan dan mengarahkan aktivitas manajemen strategi 

bervariasi antar bisnis. Proses manajemen strategi di dalam perusahaan dilaksanakan oleh 

semua level manajemen yang ada dalam perusahaan. Tiga level strategi tersebut adalah 

korporasi, bisnis dan fungsional. 

 Perusahaan memiliki bermacam-macam perbedaan dalam penggunaan proses 

manajemen. Hal ini tergantung dengan besar-kecilnya perusahaan tersebut. Perusahaan 

yang memiliki banyak produk, pasar atau teknologi yang sudah maju akan menggunakan 

sistem manajemen strategi yang lebih rumit akan tetapi komponen-komponen dasar dari 

model yang di gunakan untuk menganalisis operasi manajemen strategi tersebut akan 

sama.  

 



Gambar 2.1 
Proses Manajemen Strategi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menurut Fred R David (2006:19), proses manajemen strategi adalah urutan 

kegiatan yang harus dilakukan manajemen strategi. Pengenalan dan pemahaman terhadap 

proses manajemen strategi merupakan hal yang penting merupakan hal yang penting 

dalam mempelajari lebih lanjut manajemen strategi, hal ini karena pemahaman 

manajemen strategi mengikuti pola untuk kegiatan dalam proses kegiatan manajemen 

strategi. Proses manajemen strategi pada dasarnya terdiri dari tiga komponen utama yaitu 

Formulasi strategi, Implementasi strategi dan Evaluasi strategi. Dari beberapa model 

proses manajemen strategi diatas, maka dapat diketahui bahwa manajemen strategi 
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Sumber : Fred R. David, Manajemen Strategis, (2006 :19) 



merupakan suatu proses yang saling terkait antara satu dengan yang lain seperti menurut 

teori Fred R. David (Gambar 2.1). 

Dari model manajemen strategi menurut Pearce & Robinson (2007:15) pada 

(Gambar 2.2) memiliki tiga fungsi utama yaitu : (1) Menggambarkan urutan dan 

hubungan antar komponen utama dari proses manajemen strategis, (2) Merupakan garis 

besar dari manajemen strategis, (3) menawarkan suatu pendekatan untuk menganalisis 

studi kasus dalam  sehingga mengembangkan kemampuan untuk merumuskan strategi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gambar 2.2 
Model Manajemen Strategi 
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Sumber: Pierce dan Robinson :Manajemen Strategik, 2007:15 
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 Menurut Hunger dan Wheelen, proses manajemen strategi pada dasarnya terdiri 

dari tiga komponen utama yaitu (1) Formulasi, (2) Implementasi, (3) Evaluasi dan 

Kontrol (Gambar 2.3). 

 

Gambar 2.3 

Proses Manajemen Strategi Hunger dan Wheelen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Hunger dan Wheelen Manajemen Strategis, 2003:1 

Model proses manajemen strategi Hunger dan Wheelen menunjukkan bahwa 

manajemen strategi merupakan suatu proses yang saling terkait antara satu dengan yang 

lain. Model ini memiliki kelebihan daripada model strategi yang lainnya karena secara 

jelas dan ringkas membahas proses pengambilan strategi yang komprehensif, sehingga 

mudah dimengerti. 
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2.1.4. Visi, Misi dan Tujuan Perusahaan 

 Visi, misi dan tujuan perusahaan adalah faktor yang sangat vital dalam sutau 

perusahaan karena hal inilah yang menjadi tuntunan dari perjalanan suatu perusahaan 

baik jangka panjang maupun jangka pendek. Dalam hal ini visi, misi dan tujuan berguna 

dalam memberikan penjelasan tentang maksud keberadaan perusahaan yang 

membedakan dengan perusahaan lain. 

1. Visi Perusahaan 

Visi ialah suatu cita-cita tentang keadaan di masa yang akan datang yang 

diinginkan untuk terwujud oleh seluruh personel perusahaan, mulai dari jenjang yang 

paling atas sampai bawah. Visi yang baik akan sangat membantu perusahaan dalam 

segala hal, terutama tentang kinerja perusahaan yang dalam jangka waktu tertentu. 

Visi dinilai baik apabila memenuhi peryaratan sebagai berikut : 

1. Dapat dibayangkan oleh seluruh jajaran organisasi 

2. Memiliki nilai yang diinginkan oleh anggota organisasi 

3. Memungkinkan untuk dicapai 

4. Dapat dikomunikasikan dan dimengerti oleh seluruh jajaran organisasi 

5. Terfokus pada permasalahan utama organisasi 

2. Misi Perusahaan 

Misi adalah Pernyataan tujuan jangka panjang yang membedakan suatu 

perusahaan dengan perusahaan sejenis lainnya yang menggambarkan nilai prioritas dari 

suatu organisasi, Fred R David (2006:13). Menurut Pearce dan Robinson (2007:31), misi 

adalah pernyataan luas yang kekal mengenai niat suatu perusahaan yang mencakup para 

pengambil keputusan strategis perusahaan, menyatakan citra yang ingin diproyeksi oleh 



perusahaan, mencerminkan konsep diri prusahaan dan mengindikasi bidang produk atau 

jasa utama perusahaan, serta kebutuhan suatu konsumen yang berusaha untuk dipenuhi 

oleh perusahaan, Karena peran misi yang penting dalam proses manajemen strategi, maka 

diperlukan suatu kriteria tentang bagaimana pernyataan misi suatu organisasi mampu 

berperan sebagaimana mestinya. 

Dari pengertian diatas dapat diidentifikasi hal yang perlu diperhatikan dalam 

merumuskan misi antara lain : 

a. Produk yang dimiliki 

b. Sasaran yang dibidik 

c. Kualitas produk yang ditawarkan harus memiliki daya saing 

3. Tujuan Perusahaan 

Menurut Hunger dan Wheelen (2003:15) Tujuan adalah hasil akhir dari aktivitas 

perencanaan. Tujuan merumuskan apa yang akan diselesaikan, kapan akan diselesaikan, 

dan sebaiknya diukur jika memungkinkan. Penetapan tujuan berguna sebagai pengarah 

serta panduan bagi perusahaan untuk melangkah lebih jauh, sehingga keputusan dalam 

penetapan tujuan harus bersifat terukur atau (Measurable.) 

Menurut Pearce dan Robinson (2007:34), secara umum tujuan yang ingin dicapai 

oleh perusahaan adalah: 

1. Kelangsungan bisnis 

2. Pertumbuhan  

3. Profitabilitas  

Pencapaian tujuan perusahaan merupakan hasil dari penyelesaian misi. Istilah 

tujuan (Objective) dan sasaran (Goal) memiliki perbedaan arti yang dekat, dimana 



sasaran (Goal) merupakan pernyataan terbuka yang berisi satu harapan yang akan 

diselesaikan tanpa perhitungan apa yang akan dicapai dan tidak ada penjelasan waktu 

penyelesaian. 

Berdasarkan berbagai pendapat di atas dapat diketahui bahwa tujuan akan 

diarahkan untuk mewujudkan misi dengan menggunakan sumber daya yang dimiliki oleh 

perusahaan atau organisasi, dengan batasan yang dapat diukur baik waktu maupun tingkat 

pencapaiannya. 

2.1.5. Analisis Lingkungan Perusahaan 

 Untuk merumuskan strategi, tahapan yang terpenting ialah melakukan analisis 

lingkungan. Analisis yang dilakukan meliputi analisis lingkungan internal danlingkungan 

eksternal perusahaan. Keduanya akan dikombinasikan agar didapatkan suatu gambaran 

mengenai kondisi yang dihadapi perusahaan sekarang dan juga yang akan dihadapi di 

kemudian hari. 

 Hunger dan Wheelen (2003:113) mendefinisikan analisis lingkungan sebagai alat 

manajemen untuk menghindari kejutan strategis dan memastikan kesehatan manajemen 

dalam jangka waktu yang lama. Analisis lingkungan memliki arti penting bagi 

perusahaan kerena bukan hanya digunakan untuk mengetahui kekuatan atau kelemahan 

internal perusahaan, melainkan juga dapat digunakan untuk mengetahui peluang dan 

ancaman eksternal perusahaan, baik pada saat ini maupun prediksi dimasa yang akan 

datang. 

Untuk mengetahui keberadaan suatu perusahaan, lingkungan yang perlu dianalisis 

dengan baik untuk menghasilkan tujuan perusahaan, lingkungan yang perlu dianalisis 

baik untuk menghasilkan tujuan perusahaan yang sesuai dengan rencana. Lingkungan 



perusahaan yang harus dianalisis meliputi lingkungann internal dan lingkungan eksternal 

perusahaan. 

1) Analisis Lingkungan Internal Perusahaan 

Menurut Pearce dan Robinson (2007:123) memandang bahwa analisis lingkungan 

internal ialah mengenai pemikiran pencocokan kekuatan dan kelemahan internal  

perusahaan dengan peluang dan ancaman yang terdapat di lingkungan bisnisnya. 

Sementara itu Hunger dan Wheelen (2003:155), analisis lingkungan internal 

perusahan digunakan untuk mengidentifikasi faktor-faktor strategis mengenai sumber 

daya dan kemampuan perusahaan yang menentukan kekuatan dan kelemahan perusahaan 

saat ini, kemudian dapat membantu perusahaan dalam menentukan masa depannya. 

Variabel-variabel tersebut membentuk suasana dimana pekerjaan dilakukan. 

Variabel-variabel dalam lingkungan internal menurut Wheelen-Hunger (2003;11), 

meliputi : 

1. 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. 

2. Budaya, adalah pola keyakinan, pengharapan, dan nilai-nilai yang dibagikan 

oleh anggota organisasi. Norma-norma oganisasi secara khusus memunculkan 

dan mendefinisikan perilaku yang dapat diterima anggota dari manajemen 

puncak sampai karyawan operatif. 

3. Sumber daya, adalah aset yang merupakan bahan baku bagi produksi barang 

dan jasa organisasi. Aset tersebut meliputi keahlian sumber daya manusia. 



Kemampuan, dan bakat manajerial, seperti asset keuangan dan fasilitas pabrik 

dalam wilayah fungsional. 

Menurut John A. Pearce II dan R.B Robinson, Jr. (2007:235) faktor kunci internal 

suatu perusahaan dilihat dari sumber-sumber daya utama lintas area fungsional 

perusahaan adalah: 

1. Pemasaran 

• Produk atau jasa perusahaan : cakupan lini produk konsentrasi penjualan 

pada sejumlah kecil produk atau pelanggan.  

• Kemampuan untuk mengumpulkan informasi yang dibutuhkan mengenai 

pasar 

• Pangsa pasar atau pangsa subpasar 

• Bauran produk-jasa dan potensi ekspansi : siklus hidup dari produk-

produk inti ; keseimbangan laba-penjualan dalam produk jasa 

• Jaringan distribusi : jumlah, cakupan dan pengendalian 

• Organisasi penjualan yang efektif : pemahaman mengenai kebutuhan 

pelanggan 

• Penggunaan internet 

• Citra, reputasi dan kualitas prosuk-jasa 

• Imajinasi, efisiensi dan efektivitas promosi dan iklan penjualan 

• Strategi penetapan harga dan fleksibilitas penetapan harga 

• Prosedur untuk memahami umpan balik dari pasar dan mengembangkan 

produk, jasa atau pasar baru 

• Pelayanan purna jual dan tindak lanjut 



2. Keuangan dan Akunting 

• Kemampuan untuk memperoleh modal jangka pendek  

• Kemampuan untuk memperoleh modal jangka panjang : rasio utang-

ekuitas 

• Sumber daya tingkat korporasi (perusahaan multibisnis) 

• Biaya modal relative terhadap industri dan pesaing pertimbangan pajak 

• Hubungan dengan pemilik, investor dan pemegang saham 

• Posisi pengungkit (Leverage) ; kapasitas untuk menggunakan strategi 

keuangan alternative, seperti sewa guna usaha atau jual sewa kembali 

• Biaya untuk masuk ke pasar baru atau hambatan bagi masuknya pendatang 

baru 

• Rasio harga-laba 

• Modal kerja ; fleksibilitas struktur modal 

• Pengendalian biaya efektif ; kemampuan untuk mengurangi biaya 

• Ukuran keuangan 

• Efisiensi dan efetivitas sistem akuntansi untuk biaya, anggaran dan 

perencanaan laba 

3. Produksi, Operasi, Teknik. 

• Biaya dan ketersediaan bahan baku, hubungan dengan pemasok 

• Sistem pengendalian persediaan ; perputaran persediaan 

• Lokasi fasilitas ; tata letak dan penggunaan fasilitas 

• Skala ekonomi 

• Efisiensi teknis dari fasilitas dan penggunaan kapasitas 



• Efektivitas dari penggunaan subkontrak 

• Tingkat integrasi vertikal ; nilai tambah dan margin laba 

• Efisiensi dan perbandingan biaya-mafaat dari peralatan 

• Efektivitas dari prosedur pengendalian operasi : desain, penjadwalan, 

pembelian, pengendalian mutu dan efisiensi 

• Biaya dan kompetensi teknologi relative tehadap industri dan pesaing 

• Penelitian dan pengembangan—teknologi—inovasi 

• Paten, hak cipta dan proteksi hukum lainnya 

4. Personalia. 

• Manajemen personalia 

• Keahlian dan moral karyawan 

• Biaya hubungan dengan karyawan dibandingkan dengan industri dan 

pesaing 

• Efisiensi dan efektivitas kebijakan personalia 

• Efektivitas dan insentif yang digunakan untuk memotivasi kinerja 

• Kemampuan untuk meratakan lapangan kerja 

• Perputaran karyawan dan tingkat absensi 

• Keahlian khusus 

• Pengalaman 

5. Manajemen Mutu. 

• Hubungan dengan pemasok, pelanggan 

• Praktik-praktik internal untuk meningkatkan kualitas produk dan jasa 

• Prosedur untuk memantau kualitas 



6. Sistem Informasi. 

• Ketepatan dan akurasi informasi menganai penjualan, operasi, kas dan 

pemasok 

• Relevansi informasi untuk keputusan taktis 

• Informasi untuk menangani masalah kualitas; layanan pelanggan 

• Kemampuan individu untuk menggunakan informasi yang tersedia 

• Hubungan pemasok dan pelanggan 

7. Organisasi dan Manajemen Umum 

• Struktur oraganisasi 

• Citra dan kebanggaan perusahaan 

• Kemampuan dalam mencapai tujuan 

• Oraganisasi sitem komunikasi 

• Sistem pengendalian organisasi secara keseluruhan (efektifitas dan 

utilisasi) 

• Iklim organisasi ; budaya organisasi 

• Penggunaan prosedur dan teknik sistematis dalam pengambilan keputusan 

• Keahlian, kapabilitas dan perhatian dari manajemen puncak 

• Sistem perencanaan strategis 

• Sinergi antarorganisasi (perusahaan multibisnis) 

2) Analisis Lingkungan Eksternal Perusahaan 

Lingkungan eksternal perusahaan disebut juga sebagai lingkungan makro sebagai 

mana oleh Philip Kotler (2003:197), yaitu ”Lingkungan makro perusahaan adalah tempat 

dimana perusahaan harus memulai pencariannya atas peluang dan kemungkinan 



ancaman. Lingkungan ini terdiri dari semua pihak dan kekuatan yang mempengaruhi 

operasi dan prestasi perusahaan. Lingkungan makro terdiri dari enam kekuatan utama 

yaitu demografi, alam, teknologi, politik, dan budaya ”. 

Analisis lingkungan eksternal sangat besar kaitannya dengan tanggung jawab 

manajer dalam memastikan kemampuan perusahaan untuk dapat bertahan hidup. Yang 

dilakukan dengan mengantisipasi dan menyesuaikan diri terhadap perubahan-perubahan 

lingkungan sedemikian rupa sehingga membuka peluang baru untuk pertumbuhan dan 

profitabilitas. 

Sedangkan  menurut Pearce dan Robinson (2007:93) “Ada banyak faktor ekstern 

yang mempengaruhi arah dan tindakan suatu perusahaan dan, akhirnya, struktur 

organisasi dan proses internalnya. Faktor lingkungan eksternal dibagi menjadi tiga sub-

kategori yang saling berkaitan: faktor dalam lingkungan jauh (Remote), faktor dalam 

lingkungan industri, dan faktor dalam lingkungan operasional.  

1. Lingkungan Jauh 

Lingkungan jauh terdiri dari faktor-faktor yang bersumber dari luar, biasanya 

tidak berhubungan dengan situasi operasional suatu perusahaan tertentu. Lingkungan ini 

memberi peluang, ancaman, dan kendala bagi perusahaan, tetapi suatu perusahaan jarang 

sekali mempunyai pengaruh berarti terhadap lingkungan ini. Lingkungan jauh ini 

meliputi: 

1) Ekonomi 

Faktor ekonomi berkaitan dengan sifat dan arah sistem ekonomi tempat suatu 

perusahaan beroperasi. Karena pola konsumsi dipengaruhi oleh kesejahteraan 

relative berbagai segmen pasar, dalam perencanaan strateginya setiap perusahaan 



harus mempertimbangkan kecenderungan ekonomi di segmen-segmen yang 

mempengaruhi indutrinya. 

2) Sosial 

Kekuatan sosial bersifat dinamis dan selalu berubah sebagai akibat upaya orang 

untuk memuaskan keinginan dan kebutuhan mereka melalui pengendalian dan 

penyesuaian diri terhadap faktor-faktor lingkungan. Perkiraan dampak dari 

perubahan seperti perubahan geografis dalam populasi dan perubahan nilai kerja, 

dapat membantu perusahaan dalam usahanya untuk tetap berjaya. 

3) Faktor Politik.  

Arah dan stabilitas politik merupakan pertimbangan penting untuk para manajer 

dalam merumuskan strategi perusahaan. Faktor-faktor politik menentukan 

parameter legal dan regulasi yang membatasi operasi perusahaan. Karena itu, 

perusahaan harus mampu meramalkan perubahan keputusan politik dalam 

lingkungan bisnis. 

4) Faktor Teknologi.  

Perubahan teknologi membantu perusahaan untuk menghindari keusangan dan 

mendorong inovasi, perusahaan harus mewaspadai perubahan teknologi yang 

mungkin mempengaruhi industrinya. Kunci peramalan kemajuan teknologi yang 

bermanfaat terletak pada dugaan yang akurat mengenai kemampuan teknologi 

masa depan dan dampak yang mungkin. 

5) Faktor Ekologi. 

Ekologi mengacu pada hubungan antara manusia dan mahluk hidup lainnya 

dengan udara, tanah, dan air yang mendukung kehidupan mereka. Ancaman 



terhadap ekologi, bisnis sekarang memikul tanggung jawab untuk meniadakan 

hasil samping beracun dari proses manufaktur mereka dan untuk membersihkan 

kembali lingkungan yang telah tercemar akibat ulah sebulumnya. Oleh karena itu, 

untuk menjaga agar beban biaya pengendalian ekologi dapat terkurangi, maka 

diperlukan perencanaan tentang pemeliharaan ekologi dalam lingkungan 

operasional bisnis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gambar 2.4 

Lingkungan Eksternal Perusahaan 
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2. Lingkungan Industri 

Faktor kedua dalam lingkungan eksternal adalah lingkungan industri. Lingkungan 

industri meliputi lima kekuatan berikut ini: 

1) Hambatan Masuknya Pendatang Baru 

Sumber: Pierce dan Robinson :Manajemen Strategik, 2007:112 



Hambatan bagi masuknya pendatang baru (Barriers to Entry)merupakan rintangan 

yang harus diatasi oleh perusahaan yang akan memasuki suatu industri. Hambatan 

berwujud mencakup persyaratan modal, pengetahuan teknologi, sumber daya, dan 

peraturan yang mencakup reputasi dari perusahaan yang ada pada saat ini, loyalitas 

pelanggan terhadap merk yang ada dan akses ke kemampuan manajerial yang 

dibutuhkan untuk keberhasilan operasi dalam suatu industri. 

2) Kekuatan Pemasok 

Pemasok dapat menggunakan kekuatan menawarnya terhadap pertisipan dalam suatu 

industri dengan menaikkan harga atau mengurangi kualitas barang atau jasa yang 

dibeli. Pemasok yang berkuasa dapat mengurangi profitabilitas suatu industri yang 

tidak dapat menaikkan harga untuk menutup kenaikan biaya tersebut. 

3) Kekuatan Pembeli 

Pembeli juga dapat memaksa harga turun, menuntut kualitas yang lebih tinggi atau 

pelayanan yang lebih mengadu pemasok yang saling bersaing—yang semuanya 

mengurangi laba industri. 

4) Ketersediaan Barang Substitusi 

Dengan menetapkan batas dari harga yang dapat produk atau jasa substitusi 

membatasi potensi dari suatu industri. Jika industri tersebut tidak dapat meningkatkan 

kualitas produk atau melakukan diferensiasi maka industri into akan mengalami 

kemunduran dalam laba dan mungkin juga dalam pertumbuhannya. 

 

 

 



5) Persaingan Yang Kompetitif 

Kompetisi antar pesaing yang sudah ada terjadi dalam bentuk perebutan posisi—

dengan menggunakan taktik seperti kompetisi harga, pengenalan produk dan iklan 

secara besar-besaran. 

3. Lingkungan Operasional 

1) Pesaing 

Menilai posisi bersaing dapat meningkatkan kesempatan untuk merancang strategi 

yang mengoptimalkan peluang yang muncul dari lingkungan. 

2) Kreditor 

Penilaian yang akurat atas kreditor sangat penting untuk evaluasi lingkungan 

operasional perusahaan. 

3) Pelanggan 

Mengetahui profil pelanggan dan calon pelanggan dapat digunakan untuk 

merencanakan operasi strategi, untuk mengantisipasi perubahan pasar, dan untuk 

merelokasi sumber daya untuk mendukung perubahan pola permintaan. 

4) Tenaga kerja 

Kemampuan perusahaan untuk menarik dan mempertahankan karyawan yang 

berkemampuan sangat penting bagi keberhasilan suatu perusahaan. 

5) Pemasok 

Hubungan yang dapat diandalkan antara suatu perusahaan dengan pemasoknya sangat 

penting bagi kelangsungan hidup dan pertumbuhan jangka panjang perusahaan. 



Untuk membantu menduga peluang dan ancaman sebagai akibat dari perubahan 

lingkungan, John A. Pearce II dan Richard B. Robinson, Jr (2007: 113) hendaknya 

mengambil langkah-langkah 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 ke dalam proses manajemen strategik. 

5) Memantau aspek-aspek penting dalam manajemen strategik. 

2.2. Kerangka Perumusan Strategi  

Analisa lingkungan eksternal dan internal tersebut  akan menghasilkan alternatif 

strategi berikut rekomendasi strategi yang seharusnya dilaksanakan oleh perusahaan 

melalui beberapa alat analisa strategi yang tersedia. Berikut ini merupakan alur penentuan 

strategi menurut Fred R. David. 

Fred R. David berpendapat bahwa proses penentuan strategi melalui tiga tahap 

(Stage) dengan bermacam alat analisis di tiap-tiap Stagenya. Tahap pertama disebut 

sebagai The Input Stage. Dalam tahap ini dilakukan identifikasi terhadap faktor-faktor 

lingkungan yang mempengaruhi perusahaan. Faktor-faktor  lingkungan internal dianalisa 

melalui IFE (Internal Factor Evaluation) Matriks dan CP (Competitive Profile) Matriks, 

adapun faktor-faktor lingkungan eksternal dianalisa melalui matriks EFE (Eksternal 

Factor Evaluation). 

Tahap kedua adalah Matching Stage yang berisi, hasil analisa lingkungan baik 

internal maupun eksternal yang didapatkan baik dari Input Stage maupun langsung dari 

Matching Stage akan dipadukan dalam satu alat analisa yang pada akhirnya akan 



memberikan rekomendasi kepada perushaan untuk menggunakan strategi tertentu. Alat 

analisa yang dapat digunakan dalam The Matching Stage meliputi TOWS/ SWOT Matriks, 

SPACE Matriks, BCG Matriks, IE Matriks dan Grand Strategy Matriks.  

Tahap terakhir dari penentuan strategi menurut Fred R. David adalah Decision 

Stage. Matriks yang biasa digunakan dalam tahap ini adalah Quantitative Strategic 

Planning (QSP) Matriks. Dalam QSP Matriks ditunjukkan strategi-strategi alternatif yang 

telah direkomendasikan oleh beberapa alat analisa pada Matching Stage, untuk kemudian 

dipilih strategi apa yang paling sesuai dan menjadi prioritas bagi perusahaan dengan 

selalu mempertimbangkan analisa lingkungan baik internal maupun eksternal yang 

diperoleh dari Input Stage (Gambar 2.4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ganbar 2.5 

Kerangka Kerja Analisis Untuk Perumusan Strategi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Fred R. David, Manajemen Strategis, (2006 :28) 

2.2.1 Matriks Evaluasi Faktor External (External Faktor Evaluation—EFE) 

Menurut Fred R David (2006:143) Matrik EFE digunakan untuk mengevaluasi 

faktor-faktor eksternal perusahaan. Data Eksternal dikumpulkan untuk menganalisis hal-

hal menyangkut persoalan ekonomi, sosial, budaya, demografi, lingkungan, politik, 

pemerintahan, hukum, teknologi, persaingan di pasar industri dimana perusahaan berada, 

serta data eksternal relevan lainnya. Hal ini penting karena faktor eksternal berpengaruh 

secara langsung maupun tidak langsung terhadap perusahaan. 

TAHAP 1 : TAHAP INPUT (INPUT STAGE) 
 
 
 

TAHAP 2 : TAHAP PENCOCOKAN (MATCHING STAGE) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TAHAP 3 : TAHAP KEPUTUSAN (DECITION STAGE) 
Matriks Perencanaan Strategies Kuantitatif (Quantitative Strategic Planning Matrix—

QSPM). 

Matriks Profil Kompetitif 
(Competitive Profile 

Matrix—CPM) 

Matriks Evaluasi Faktor 
Internal (Internal 

Factor Evaluation—
IFE) 

Matriks Kekuatan-
Kelemahan-

Peluang-Ancaman 
(Strengths, 
Weaknees, 

Oportunities, 
Threats--SWOT) 

Matriks 
Evaluasi 

Tindakan Dan 
Posisi 

Strategi 
(Strategic 

Position and 
action 

Evaluasion—
SPACE) 

Matriks 
Boston 

Consulting 
Group (BCG) 

Matriks 
Internal 

eksternal 
(IE) 

Matriks 
Strategi 
Besar 

(Grand 
Strategy 
Matrix) 

Matriks Evaluasi Faktor 
External (External Factor 

Evaluation—EFE) 



Matriks EFE digunakan untuk mengevaluasi faktor-faktor eksternal perusahaan. 

Data eksternal dikumpulkan unutk menganalisis hal-hal menyangkut persoalan ekonomi, 

social, budaya, demografi, lingkungan, politik, pemelintahan, hukum, teknologi, 

persaingan di pasar industri di mana perusahaan berada, serta data eksternal relevan 

lainnya. Hal ini penting karena faktor eksternal berpengaruh secara langsung maupun 

tidak langsung terhadap perusahaan. 

2.2.2 Matriks Profil Kompetitif (Competitive Profile Matrix—CPM) 

Matriks Competitive Profile digunakan untuk mengidentifikasi para pesaing 

utama suatu perusahaan serta kekuatan dan kelemahan utama mereka dalam 

hubungannya dengan posisi strategis dari perusahaan. Faktor penentu keberhasilan dalam 

CPM lebih luas sehingga tidak perlu dimasukkan data yang spesifik dan factual tetapi 

mencakup isu eksternal dan internal. Dalam CPM peringkat dan total nilai tertimbang 

untuk perusahaan pesaing dapat dibandingkan dengan perusahaan yang dimiliki. Adapun 

bentuk matrik Competitive Profile seperti pada Tabel 2.1 berikut. 

Tabel  2.1 
Competitive Profile Matrix (CPM) 

 
 

Faktor Penentu 
Keberhasilan / 

Critical Success 
Faktors 

 

 
Bobot 

 

 
Program Studi Teknik 

Industri 
 

 
Program studi 

pesaing 
 

 
Program Studi 

Pesaing 
 

Peringkat Nilai Peringkat Nilai Peringkat Nilai 

        

        

Total      

 

 

 

Sumber : Fred R. David, Manajemen Strategis, (2006 :147) 



2.2.3 Matriks Evaluasi Faktor Internal (Internal Faktor Evaluation—IFE) 

Mariks IFE digunakan untuk mengetahui faktor-faktor internal perusahaan 

berkaitan dengan kekuatan dan kelemahan dari perusahaan yang dianggap penting. Data 

dan informasi aspek internal perusahaan dapat digali dari beberapa fungsional 

perusahaan, misalnya dari aspek manajemen, keuangan, SDM, pemasaran, sistem 

informasi, dan produksi/operasi. Penilaian intuitif dibutuhkan untuk mengembangkan 

matriks IFE, Fred R David (2006:206). 

2.2.4 Matriks Kekuatan-Kelemahan-Peluang-Ancaman (SWOT/TOWS) 

Analisis ini merupakan analisis yang digunakan untuk mengetahui kekuatan, 

kelemahan, peluang dan ancaman yang dihadapi oleh perusahaan dalam mencapai 

tujuannya. Analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis yang 

digunakan untuk merumuskan strategi perusahaan. Menurut Fred R David (2006:284) 

SWOT Matriks adalah alat yang berguna untuk mencocokkan dan mengembangkan empat 

tipe strategi yaitu : SO  (Kekuatan-Kelemahan—Strengths-Weaknees, WO (Kelemahan-

Peluang—Weaknees-Opportunities), ST (Kekuatan-Ancaman—Weaknees-

Threats,WT(Kelemahan-Ancaman—Weaknees-Threats). 

Matriks SWOT atau dikenal juga dengan TOWS, menggambarkan bagaimana 

manajemen dapat mencocokkan peluang-peluang dan ancaman-ancaman eksternal yang 

dihadapi oleh suatu perusahaan dengan kekuatan dan kelemahan internalnya, untuk 

menghasilkan empat rangkaian alternatif strategis. Metode ini mengarah pada 

Brainstorming untuk menciptakan strategi-strategi alternatif yang mungkin tidak 

terpikirkan oleh manajemen. Hal ini mendorong manajer strategis untuk menciptakan 

baik strategi-strategi pertumbuhan maupun pengurangan. Matriks SWOT dapat 



diaplikasikan baik pada perusahaan bisnis tunggal maupun multi bisnis, dan bahkan pada 

unit bisnis Wheelen-Hunger (2003;232). 

Tabel 2.2 

Matrik SWOT 

IFE 
 

EFE 

Strength (S) 
1. 
2.      Catat kekuatan 
3.     internal yang ada 
dst 

Weakness (W) 
1. 
2.      Catat kelemahan 
3.      internal yang ada 
Dst 

Opportunity (O) 
1. 
2.        Catat peluang 
3.    eksternal yang ada 
Dst 

Strategi SO 
1. 
2. 
3. 
dst 

Strategi WO 
1. 
2. 
3. 
Dst 

Threat (T) 
1. 
2.       Catat ancaman 
3.     eksternal yang ada 
Dst 

Strategi ST 
1. 
2. 
3. 
dst 

Strategi WT 
1. 
2. 
3. 
Dst 

 

2.2.5 Matriks Evaluasi Tindakan Dan Posisi Strategi (SPACE) 

Matriks SPACE merupakan singkatan dari Strategic Plan and Action Evaluation. 

Matriks SPACE bertujuan untuk melihat posisi dan arah perkembangan perusahaan 

selanjutnya dengan menggunakan model yang dipresentasikan dengan menggunakan 

sebuah diagram Cartesius yang terdiri dari empat kuadran dengan skala dan ukuran yang 

sama. Kerangka kerja keempat kuadran itu adalah dengan menunjukkan apakah hasil 

analisisnya akan mengindikasikan perusahaan berada pada kuadran Aggressive, 

Conservative, Defensive atau Competitive. Masing-masing sumbu (Axes) dari matrik 

SPACE menyatakan dua dimensi, yaitu: 

1. Dimensi internal yang terdiri dari (Financial Strength--FS) yaitu kekuatan 

keuangan yang dimiliki oleh perusahaan dan (Competitif Advantage--CA) yaitu 

keunggulan kompetitif yang terdapat di dalam perusahaan. 

Sumber : Fred R. David, Manajemen Strategis, (2006 :287) 



2. Dimensi eksternal yaitu (Environmental Stability--ES) yaitu kestabilan 

lingkungan perusahaan seperti pesaing, pasar dan (Industri Strength--IS) yaitu 

kekuatan industri yang terdapat pada lingkungan eksternal perusahaan. 

Keempat faktor ini adalah faktor penentu yang paling penting untuk menentukan 

posisi strategis perusahaan. Adapun langkah-langkah untuk mengembangkan suatu 

matrik SPACE adalah : 

1. Pilih sejumlah variabel untuk mengukur Financial Strength (FS), Competitive 

Advantage (CA), Environmental Stability (ES) dan Industri Strength (IS). 

2. Beri tanda dengan angka berurutan dari +1 (paling buruk) sampai +6 (paling baik) 

untuk variabel-variabel dari dimensi FS dan IS. Beri tanda dengan angka 

berurutan dari -1 (paling baik) sampai -6 (paling buruk) bagi variabel-variabel 

pada dimensi ES dan CA. 

3. Hitung nilai rata-rata variabel-variabel tiap dimensi FS, CA, IS dan ES. Kemudian 

petakan nilai rata-rata FS, CA, IS dan ES pada sumbu di matrik SPACE. 

4. Jumlahkan kedua nilai pada sumbu X dan petakan hasilnya pada sumbu X. Juga 

jumlahkan kedua nilai pada sumbu Y dan petakan hasilnya pada sumbu Y. 

Selanjutnya petakan perpotongan kedua titik X dan Y tersebut. 

5. Gambarlah arah vektor dari koordinat 0.0 melalui titik perpotongan yang baru. 

Tanda panah ini memperlihatkan tipe strategi Aggressive, Competitive, Defensive 

atau Conservative. 

 

 

 



Gambar 2.6 

Matriks Evaluasi Tindakan Dan Posisi Strategi (SPACE) 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Tiap-tiap kuadran hasil dalam matrik SPACE akan mempunyai pilihan strategi 

yang dapat digunakan perusahaan. Kalau vektor penunjuk arah perusahaan berada pada 

kuadran Aggressive (kuadran kanan atas) maka pilihan strategi yang dapat digunakan 

adalah penetrasi pasar, pengembangan produk, pengembangan pasar, integrasi ke 

belakang, integrasi ke depan, integrasi horizontal, diversifikasi konglomerat, divesifikasi 

kosentrik, diversifikasi horizontal atau strategi kombinasi dari semua yang layak. Vektor 

penunjuk arah mungkin muncul pada kuadran Conservatif (kuadran kiri atas), dimana 

strateginya adalah, penetrasi pasar, pengembangan pasar, pengembangan produk dan 

diversifikasi kosentrik. 
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       +6 
 
 
 
                     Konservatif        Aggresif 
 
               
   CA -6             0     +6  IS 
 
                      Defensif           Kompetitif 
    
                     -6 
     
 
 
 

ES 
 

Sumber : Fred R. David, Manajemen Strategis, (2006 :293) 



Strategi penghematan, divestasi, likuidasi dan diversifikasi kosentrik dapat 

digunakan apabila perusahaan berusaha pada kuadran Defensive. Akhirnya, vektor 

penunjuk arah dapat terletak di kanan bawah atau kuadran bersaing dari matrik SPACE 

menunjukkan strategi bersaing. Strategi bersaing termasuk integrasi ke belakang, 

integrasi ke depan, integrasi horizontal, penetrasi pasar, pengembangan pasar, 

pengembangan produk dan usaha patungan. 

2.2.6 Matriks Boston Consulting Group (BCG) 

Matriks pertumbuhan pangsa BCG digunakan untuk mengetahui posisi tingkat 

pertumbuhan industrinya dan pangsa pasar relatifnya. Posisi kompetitif relatif sebuah unit 

adalah pangsa pasar unit tersebut dalam industri dibagi dengan pesaing terbesar lainnya. 

Dengan perhitungan tersebut, pangsa pasar relatif di atas 1,0 adalah milik pemimpin 

pasar, yaitu persentase yang menunjukkan penjualan lini produk tertentu telah meningkat. 

Asumsi dasar metode ini adalah jika hal-hal lain sama, maka pasar yang sedang tumbuh 

merupakan industri yang menarik. 

Garis yang memisahkan posisi antara kompetitif relatif tinggi dengan rendah 

ditentukan 1,5 kali. Sebuah lini produk atau unit bisnis harus memiliki kekuatan relatif 

sekurang-kurangnya dari Magnitude tersebut, untuk memastikan bahwa perusahaan akan 

memiliki posisi dominant yang dibutuhkan agar menjadi “Stars” atau “Cash Cows”. 

Kontrasnya, sebuah lini produk yang memiliki posisi kompetitif kurang dari 1,0 memiliki 

status “Dog”.  

Matriks pertumbuhan-pangsa memiliki banyak kesamaan dengan daur hidup 

produk. Perusahaan-perusahaan pada industri yang tumbuh dengan cepat biasanya 

memperkenalkan produk-produk baru. Awalnya, produk itu disebut “Question Mark” 



atau tanda tanya. “Question Mark” adalah produk-produk baru yang memiliki potensi 

untuk sukses tetapi membutuhkan banyak biaya untuk pengembangannya. Apabila satu 

dari produk-produk tersebut memperoleh pangsa pasar cukup untuk menjadi pemimpin 

pasar dan akhirnya menjadi “Star” atau bintang, maka dana harus dialokasi ulang dari 

satu atau lebih produk jenuh ke “Question Mark”. “Star” adalah pemimpin pasar yang 

biasanya berada pada puncak daur hidup produknya dan menghasilkan kas yang banyak 

untuk mempertahankan pangsa pasarnya. Ketika tingkat pertumbuhan pasarnya 

melambat, Star menjadi produk “Cash Cows”. “Cash Cows” atau sapi perah biasanya 

menghasilkan kas yang jauh lebih banyak dari yang dibutuhkan untuk mempertahankan 

pangsa pasarnya. Sebagaimana produk-produk tersebut bergerak sepanjang tahap 

penurunan dalam daur hidupnya, manajemen mengerahkan mereka untuk memperoleh 

Matriks Boston Consulting Group di desain secara spesifik untuk mendorong usaha 

perusahaan multidivisi dalam merumuskan strategi. ,matriks BCG secara grafis 

menunjukkan perbedaan diantara berbagai divisi dalam posisi pasar relatif dan tingkat 

pertumbuhan industri dari masing-masing divisi relatif terhadap divisi lain dalam 

organisasi. Contoh Matriks BCG terdapat pada Gambar 2.6. Masing –masing lingkaran 

mewakili divisi yang terpisah. Ukuran lingkaran berhubungan dengan proporsi 

pendapatan perusahaan yang dihasilkan oleh divisi tersebut. Divisi yang terletak pada 

Kuadran I, Kuadran II, Kuadran III dan Kuadran IV. 

 

 

 

 



Gambar 2.7 

Matriks Boston Consulting Group (BCG) 
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1. Kuadran I - Divisi dalam kuadran I memliki posisi pangsa pasar relatif  

lebih rendah, tetapi mereka bersaing dalam industri yang tumbuh pesat. 

2. Kuadran II – Bisnis di dalam kuadran II mewakili peluang jangka panjang yang 

terbaik untuk pertumbuhan industri yang tinggi dan tingkat pertumbuhan industri 

yang tinggi seharusnya menerima investasi yang besar. 

3. Kuadran III – Divisi yang berposisi di kuadran III memiliki pangsa pasar yang 

relatif tinggi tetapi bersaing dalam industri yang pertumbuhannya lambat. 

4. Kuadran IV -  Di dalam divisi ini kuadran IV memiliki relatif lebih yang rendah 

dan persaingan dalam industri yang rendah atau tidak tumbuh. 
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Sumber : Fred R. David, Manajemen Strategis, (2006 :293) 



2.2.7 Matriks Internal Eksternal (IE) 

 Matriks Internal-Eksternal memposisikan berbagai divisi organisasi dalam 

tampilan sembilan sel. Matriks IE mirip dengan matriks BCG dalam hal keduanya 

menempatkan divisi organisasi dalam diagram skematis oleh sebab itu matriks IE dan 

BCG disebut matriks Portofolio. 

 Matriks IE didasari pada dua dimensi kunci : total rata-rata tertimbang EFE pada 

sumbu y. Ingat bahwa masing-masing divisi dari sebuah organisasi harus membuat 

matriks IFE dan EFE untuk bagian organisasi. Total rata-rata tertimbang yang diturunkan 

dari masing-masing divisi memungkinkan pembuatan matriks IE tingkat korporasi. 

2.2.8 Matriks Perencanaan Strategies Kuantitatif (QSPM) 

QSPM adalah alat yang direkomendasikan oleh para ahli startegi untuk 

melakukan Evaluasi pilihan startegi alternatif secara objektif, Berdasarkan Key Success 

Faktor Internal – Eksternal yang telah diidentifikasikan sebelumnya. Tujuan QSPM 

adalah menetapkan kemenarikan relatif dari strategi yang bervariasi yang telah dipilih, 

untuk menentukan startegi mana yang dianggap paling baik untuk di implementasikan. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabel 2.3 

Matriks Perencanaan Strategies Kuantitatif (QSPM) 

Faktor Utama Alternatif Strategi 
Weight Strategi I Strategi II Strategi III 

Faktor Eksternal 
- Ekonomi 
- Politik 
- Sosial/kebudayaan 
- Demografi 
- Teknologi 
- Persaingan 

 
Faktor Internal 

- Manajemen 
- Pemasaran 
- Operasional 
- Personalia 
- Sistem Informasi 

    

 

 

Komponen-komponen utama dari QSPM terdiri dari: Key Faktors, Strategic 

Alternatif, Weights, Attractiveness Score, Total Attractiveness Score dan Sum Total 

Attractiveness Score. Berikut langkah-langkah dalam pengembangan QSPM menurut 

Fred.R.david dalam Husein Umar (2006:309): 

a. Buatlah daftar peluang, ancaman, kekuatan, dan kelemahan SBU perusahaan di 

kolom sebelah kiri QSPM. Informasi ini diambil dari matriks IFE dan matriks 

EFE. Minimal sepuluh External Critical Success Faktors dan sepuluh Internal 

Critical Success Faktors dimasukkan ke dalam QSPM. 

b. Beri Weight pada masing-masing External dan Internal Key Success Faktors. 

Weight ini sama dengan yang ada di matriks IFE dan matriks EFE. 

c. Teliti matriks-matriks pada stage 2 dan identifikasikan strategi alternatif yang 

pelaksanaannya harus dipertimbangkan perusahaan. Catatlah strategi-strategi ini 

Sumber : Fred R. David, Manajemen Strategis, (2006 :309) 



di bagian atas baris QSPM. Kelompokkan strategi-strategi tersebut ke dalam 

kesatuan yang saling menguntungkan, jika memungkinkan. 

d. Tetapkan Attractive Score (AS), yaitu nilai yang menunjukkan kemenarikan relatif 

untuk masing-masing strategi yang terpilih. AS ditetapkan dengan cara meneliti 

masing-masing External dan Internal Key Success Faktors. Tentukan bagaimana 

peran dari tiap faktor dalam proses pemilihan strategi yang sedang dibuat. Batasan 

nilai AS adalah 1 = tidak menarik, 2 = agak menarik, 3 = secara logis menarik, 4 = 

sangat menarik. 

e. Hitunglah Total Attractive Score. TAS didapat dari perkalian Weight (tahap 2) 

dengan AS (tahap 4) pada masing-masing baris. TAS menunjukkan Relatif 

Attractiveness dari masing-masing alternatif strategy. 

f. Hitung Sum Total Attractiveness Score. Jumlahkan semua Total Attractiveness 

Scores pada amsing-masing kolom QSPM. Dari beberapa nilai TAS yang didapat, 

nilai TAS dari alternatif strategi yang tertinggilah yang menunjukkan bahwa 

alternatif strategi itu yang menjadi pilihan utama. Nilai TAS terkecil 

menjunjukkan bahwa alternatif strategi ini menjadi pilihan terakhir. 

2.3. Grand Strategies 

 Strategi Utama (Grand Strategies) adalah istilah dalam manjemen strategi yang 

sudah cukup popular di dalam dunia bisnis. Strategi Utama (Grand Strategies) 

merupakan strategi yang lebih operasional dan merupakan tindak lanjut dari strategi 

generik, Strategi Utama ini memberikan arah bagi tindakan-tindakan strategik dan 

merupakan dasar bagi tindakan terkoordinasi dan berkesinambungan yang diarahkan 

untuk mencapai sasaran bisnis jangka panjang. Strategi umum menetapkan waktu untuk 



mencapai sasaran jangka panjang. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan, strategi 

utama merupakan ancangan umum menyeluruh yang memedomani tindakan-tindakan 

penting perusahaan. 

 Grand Strategies sendiri adalah hasil dari pengembangan dari strategi generik 

atau Generic Strategi. Strategi utama (Grand Strategies) merupakan strategi yang lebih 

operasional dan merupakan tindak lanjut dari Strategi Generik, Strategi Utama ini 

memberikan arah bagi tindakan-tindakan strategik dan merupakan dasar bagi tindakan 

terkoordinasi dan berkesinambungan yang diarahkan untuk mencapai sasaran bisnis 

jangka panjang. Strategi umum menetapkan waktu untuk mencapai sasaran jangka 

panjang. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan, Strategi Utama merupakan tahap 

awal yang bersifat umum menyeluruh yang memberi pedoman bagi tindakan-tindakan 

penting perusahaan. 

Terdapat 15 Strategi Utama yang harus dipertimbangkan oleh manager strategis 

dalam pengambilan keputusan guna mencapai hasil yang optimal. Kelima belas strategi 

utama yang penting adalah Pertumbuhan Terkonsentrasi, Pengembangan Pasar, 

Pengembangan Produk, Inovasi, Integritas Horizontal, Integrasi Vertikal, Diversifikasi 

Konsentris, Diversivikasi Konglomerasi, Perubahan Haluan, Divestasi, Likuidasi, 

Kepailitan, Usaha Patungan, Aliansi Strategis Dan Konsorsium. 

2.3.1. Definisi Grand Strategies dan Generic Strategik 

Strategi generik merupakan suatu pendekatan strategi perusahaan dalam rangka 

mengungguli pesaing dalam industri sejenis. Dalam praktek, setelah perusahaan 

mengetahui strategi generiknya, maka untuk implementasinya perusahaan dapat 

menindaklanjuti dengan langkah penentuan strategi yang lebih operasional. Strategi 



Generic ini adalah istilah umum untuk gagasan inti. Strategi perusahaan biasanya 

diturunkan dari keinginan perusahaan untuk mencari keunggulan kompetitif berdasarkan 

salah satu dari tiga strategi umum, antara lain: 

1. Berjuang untuk mencapai Keunggulan Biaya Rendah (Low cost) secara 

keseluruhan dalam industri. 

2. Berjuang menciptakan dan memasarkan produk-produk unik untuk beragam 

kelompok pelanggan melalui Diferensiasi. 

3. Berjuang untuk memiliki daya tarik khusus bagi satu atau lebih kelompok 

pelanggan atau pembeli industri, dengan berfokus pada biaya atau diferensiasi. 

Grand Strategies atau Strategi Utama adalah pengembangan dari generic strategi 

yang pencakupan dari pembahasan tersebut lebih terperinci. Strategi utama merupakan 

ancangan umum menyeluruh yang memedomani tindakan-tindakan penting perusahaan. 

Langkah selanjutnya setelah perumusan strategi generik dan strategi induk perusahaan 

adalah menentukan strategi-strategi yang lebih operasional di bidang fungsional strategis.  

Identifikasi dan penentuan strategi fungsional sangat penting karena akan dapat 

lebih memperjelas strategi utama dengan identifikasi yang sifatnya spesifik dan terperinci 

tentang bagaimana manajer harus mengelola bidang-bidang fungsional tertentu di masa 

mendatang. Oleh karena itu, tidak ada pilihan lain bagi manajemen kecuali 

mengembangkan berbagai strategi bidang fungsional dengan memberikan perhatian 

utama pada bidang-bidang fungsional yang penting, seperti pemasaran, produksi, 

keuangan, SDM dan organisasi, serta bidang pengembangan. 

 

 



 

2.2.2. Karakteristik Grand strategies (Strategi Utama) 

 Di dalam Grand Strategies terdapat 15 strategi utama yang dapat dipilih oleh 

perusahaan guna sebagai pedoman dalam pengambilan keputusan. Kelima belas strategi 

utama tersebut, antara lain : 

1. Pertumbuhan Terkonsentrasi (Concentrated Growth) 

 Strategi Pertumbuhan Terkonsentrasi adalah strategi utama dimana suatu 

perusahaan mengarahkan sumber daya yang dimiliki perusahaan tersebut pada 

pertumbuhan yang menguntungkan dari suatu produk, disuatu pasar dengan suatu 

teknologi yang dominan. Perusahaan dapat mengembangkan dan memanfaatkan 

sepenuhnya keahliannya dalam arena kompetitif yang terbatas.  

Karakteristik utama dari pertumbuhan terkonsentrasi adalah kemampuan 

untuk menilai kebutuhan pasar, pemahaman akan perilaku pembeli, harga 

konsumen serta promosi yang dilakukan, sehingga dapat diketahui bahwa strategi 

terkonsentrasi lebih mengarah pada peningkatan kinerja perusahaan. Strategi 

pertumbuhan terkonsentrasi dapat berjalan secara maksimal apabila lingkungan 

perusahaan dalam kondisi sebagai berikut : 

a. Kondisi dimana industri perusahaan bersifat resisten terhadap kemajuan-

kemajuan utama teknologi. 

b. Kondisi dimana perusahaan memiliki bermacam-macan alternatif 

pertumbuhan guna memenangkan persaingan selama menunggu target 

pasar tercapai. 



c. Kondisi dimana produk yang perusahaan miliki berbeda dengan produk 

yang ada dipasar atau yang berdekatan dengan produk yang kita 

perusahaan miliki. 

d. Kondisi dimana harga serta kuantitas dari masukan terhadap perusahaan 

bersifat stabil dalam jumlah dan waktu tertentu. 

Risiko terbesar dalam strategi pertumbuhan terkonsentrasi adalah apabila 

perusahaan melakukan konsentrasi pada produk tunggal, sehingga perusahaan 

tersebut sangat rentan terhadap segmen pasar. 

2. Pengembangan Pasar (Market Development) 

Strategi Pengembangan pasar adalah suatu strategi umum yang 

memasarkan produk-produk yang dimiliki perusahaan dengan cara mengubah hal-

hal yang bersifat external di wilayah-wilayah pasar tertentu guna pengembangan 

pasar. Dalam pengubahan hal-hal yang bersifat external disini dengan cara 

menambah saluran distribusi, pembaharuan sarana iklan atau konten promosi 

sesuai dengan wilayah pasar yang akan dikembangkan. 

Karakteristik utama strategi pengembangan pasar adalah kemampuan untuk 

memaksimalkan produk-produk baru yang ada sebagai pendukung produk yang 

dimiliki guna pengembangan pasar. Hal ini dapat di lihat dari segi demografis, 

psikografis atau geografis tergantung pendekatan terhadap pasar yang ditargetkan. 

3. Pengembangan Produk (Product Development) 

Strategi Pengembangan produk adalah strategi umum dengan melakukan 

modifikasi yang cukup besar pada produk yang dimiliki, atau dapat juga berarti 



penciptaan produk baru yang masih terkait untuk dapat dipasarkan kepada 

pelanggan yang ada melalui saluran yang sudah ada. 

Karakteristik strategi pengembangan produk adalah kemampuan untuk 

memperpanjang siklus hidup dari produk yang ditawarkan dengan memanfaatkan 

reputasi atau merk yang dimiliki sehingga membuat para pelanggan yang puas 

dengan produk yang dimiliki menjadi tertarik dengan produk baru yang 

ditawarkan. 

4. Inovasi (Innovation) 

Strategi Inovasi adalah strategi utama untuk meraih laba awal yang tinggi, 

berkaitan dengan penciptaan dan pengembangan produk secara berkala sebagai 

hasil sambutan penerimaan pelanggan terhadap produk baru yang ditawarkan. 

Karakteristik utama dari strategi inovasi adalah kemampuan untuk memilih atau 

menemukan gagasan unik guna menghadapi persaingan yang semakin ketat 

dengan cara menciptakan siklus hidup produk baru sehingga peminat produk yang 

sudah ada menjadi berkurang. 

5. Integrasi Horizontal (Horizontal Integration) 

Strategi integrasi horizontal adalah strategi utama yang mengacu pada pencarian 

(perolehan) kepemilikan atau pengawasan yang semakin meningkat terhadap 

perusahaan pesaing (perusahaan sejenis). Salah satu kecenderungan yang semakin 

menonjol saat ini adalah dengan melakukan akuisisi atas perusahaan sejenis yang 

bertujuan mengurangi pesaing dan memberikan perusahaan pengakuisisi akses ke 

pasar yang baru. 



Karakteristik utama strategi integrasi horizontal adalah kemampuan stategi jangka 

panjang perusahaan di dasarkan pada pertumbuhan melalui akuisisi terhadap satu 

atau lebih perusahaan serupa guna mengurangi pesaing. 

6. Integrasi Vertikal (Vertical Integration) 

Strategi integrasi vertikal adalah strategi utama yang bertujuan untuk 

memperketat pengawasan terhadap pemasok atau distributor baik melalui merger, 

akuisisi atau membuat perusahaan sendiri. Ada dua strategi vertikal yaitu integrasi 

balik (Backward Vertical Integration), jika perusahaan yang dibeli beroperasi 

pada tahap sebelumnya dan rangkaian proses produksi pemasaran. Dan integrasi 

vertikal maju (Forward Vertikal Integration), jika perusahaan yang dibeli 

beroperasi pada tahap selanjutnya dari rangkaian proses produksi pemasaran. 

Karakteristik utama strategi integrasi vertikal adalah kemampuan perusahaan 

yang didasarkan pada akuisisi atas perusahaan lain yang merupakan konsumen 

dari produk jadi yang dimiliki oleh perusahaan tersebut 

7. Diversifikasi Konsentris (Concentric Divercification) 

Strategi diversifikasi konsentris adalah strategi utama yang melibatkan akuisis 

atas bisnis-bisnis yang berkaitan guna memperoleh manfaat dari akses pada 

kompetensi inti dari perusahaan pertama atau perusahaan yang memiliki 

kompatibilitas yang tinggi dengan perusahaan lain. 

Karakteristik utama dari diversivikasi konsentris adalah dengan strategi utama ini, 

bisnis-bisnis baru dapat memperoleh keuntungan perusahaan yang dipilih sebagai 

rekan akuisisi. Diversifikasi konsentris yang ideal ketika laba gabungan dari 



perusahaan tersebut meningkatkan kekuatan dan peluang serta dapat mengurangi 

kelemahan serta ancaman. 

8. Diversifikasi Konglomerasi (Conglomerate Diversification) 

Strategi diversifikasi konglomerasi adalah strategi utama yang melibatkan akuisisi 

bisnis dengan perusahaan lain karena hal ini adalah peluang investasi yang paling 

menguntungkan. 

Karakteristik strategi konglomerasi adalah pola laba yang terbesar hanya dapat 

dihasilkan dari perusahaan pengakuisisi, sehingga hal ini adalah yang paling 

mungkin dalam pengambilan keuntungan terbesar yang dapat perusahaan 

dapatkan. 

9. Putaran Haluan (Turnaround) 

Strategi putaran haluan adalah strategi utama berupa pengurangan asset atau biaya 

oleh suatu perusahaan untuk bisa tetap bertahan dan pulih dari penurunan laba. 

Upaya ini umumnya dilakukan untuk penghematan terhadap biaya yang 

dikeluarkan oleh perusahaan 

Terdapat 2 karakteristik dalam strategi utama putaran haluan, antara lain : 

1. Pengurangan biaya yaitu dengan cara pengurangan tenaga kerja, penghentian 

beberapa produksi untuk suatu produk sehingga biaya dapat ditekan 

sementara. 

2. Pengurangan asset yaitu dengan cara penjualan barang-barang yang 

perusahaan miliki tetapi penggunaannya tidak maksimal seperti tanah, 

kendaraan eksekutif serta peralatan yang tidak penting diperusahaan. 

10. Divestasi (Divestiture Strategy) 



Strategi divestasi adalah strategi utama yang melibatkan penjualan perusahaan 

atau suatu unit utama dari perusahaan guna kelangsungan hidup perusahaan. 

Karakteristik strategi divestasi adalah penjualan suatu perusahaan atau komponen 

perusahaan yang nilainya cukup substansial, dalam rangka penambahan modal 

dari suatu rencana investasi atau untuk menindak lanjuti strategi akuisisi yang 

telah diputuskan untuk proses selanjutnya. 

11. Likuidasi (Liquidation) 

Strategi divestasi adalah strategi utama yang melibatkan asset-aset dari bisnis 

seharga nilai sisanya. penjualan seluruh aset yang dapat dihitung nilainya. Strategi 

ini merupakan sebuah pengakuan dari suatu kesalahan, dan sebagai akibatnya 

dapat menjadi strategi yang sulit. 

Karakteristik strategi likuidasi adalah untuk menutup kekurangan keuangan 

perusahaan. 

12. Kepailitan  

Strategi kepailitan adalah strategi utama yang terjadi ketika suatu perusahaan 

tidak dapat melunasi utang-utang yang jatuh tempo yang di miliki perusahaan 

tersebut, atau memliki lebih banyak utang dibandingkan dengan asset. 

Karakteristik strategi kepailitan adalah seringnya perusahaan yang pemiliknya 

bertindak sekaligus manajer terjadi secara bersamaan antara pribadi dan umum. 

13. Usaha Patungan (Joint Venture) 

Strategi usaha patungan adalah strategi utama yang terjadi dimana perusahaan 

menciptakan suatu bisnis yang dimiliki bersama dan dioperasian untuk 

kepentingan bersama. 



Karakteristik strategi usaha patungan adalah strategi penggabungan beberapa 

(anak) perusahaan yang disebut dan dioperasikan untuk kepentingan para 

pemiliknya (induk). Usaha patungan ini bertujuan untuk pemenuhan dalam 

operasional perusahaan induk agar sukses dalam persaingan. 

14. Aliansi Strategis (Strategy Aliansces) 

Strategi aliansi strategis adalah strategi utama yang terjadi dengan persetujuan 

lisensi (Licensing Agreement) yaitu pengalihan sebagian hak kepemilikan 

industrial (Industri Property Right) dari lisensor (Pemberi Lisensi) ke Penerima 

Lisensi (licensee) yang berminat ke luar negeri. Umumnya berupa hak paten, 

merk dagang (Trade Mark) atau pengetahuan teknis yang diberikan kepada pihak 

penerima lisensi selama waktu tertentu guna memperoleh royalti dan menghindari 

tariff atau kuota impor. 

Karakteritik strategi aliansi strategis adalah persekutuan kontraktual karena 

perusahaan yang terlibat tidak saling memiliki saham. 

15. Konsorsium (Consortia) 

Strategi konsorsium adalah strategi utama yang terjadi sebagai hubungan besar 

yang terkait perusahaan-perusahaan dalam suatu industri.  

Karakteristik strategi konsorsium adalah kemampuan perusahaan untuk 

melakukan hubungan antara perusahaan satu dengan perusahaan yang lain 

sehingga membentuk suatu kerjasama yang saling menguntungkan.                                                      

2.3.3. Matrik Pemilihan Strategi Utama 

 Pearce dan Robinson menunjukkan dalam matrik pemilihan strategi (Grand 

Strategy Selection Matrix) yang diperlihatkan dalam Gambar 2.3 memiliki pemikiran 



dasar yang melandasi matriks tersebut adalah bahwa dua menjadi perhatian utama dalam 

proses seleksi : 

1. Tujuan utama dari strategi utama 

2. Pilihan untuk melakukan penekanan internal atau eksternal bagi pertumbuhan 

atau profitabilitas. 

Pada kuadaran I, solusi yang bias digunakan adalah Integrasi Vertical yang 

berfungsi mengurangi risiko dengan cara mengurangi ketidak pastian atas input atau 

akses ke lapangan. Solusi lainnya adalah Diversifikasi Konglomerasi yang menyediakan 

alternatif investasi menguntungkan dengan mengalihkan perhatian manajemen dari bisnis 

asli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gambar 2.8 

Matrik Pemilihan Strategi Utama 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perusahaan dalam Kuadran I perusahaan-perusahaan dalam kuadran ini berada 

pada posisi Strategi Excellent. Perusahaan-perusahaan ini terus berkonsentrasi pada pasar 

saat ini dengan melaksanakan strategi sesuai seperti Market Development, Market 

Penetration, dan Product Development. Perusahaan yang berada pada kuadran I dan 

berkomitmen untuk berbisnis hanya pada satu produk, dapat menggunakan Concentric 

Diversification untuk mengurangi resiko yang berhubungan dengan lini produk sempit 

dan berpeluang sukses untuk memanfaatkan peluang eksternalnya. 
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Sumber: Pierce dan Robinson :Manajemen Strategik, 2007:331 



Perusahaan yang berada pada Kuadran II perlu mengevaluasi pendekatan yang 

mereka lakukan ke pasar secara serius. Meskipun pasar industridari bisnis mereka sedang 

tumbuh, mereka sulit bersaing secara efektif. Mereka perlu mencari tahu mengapa 

pendekatan memburuk dan bagaimana perusahaan dapat melakukan perubahan terbaik 

agar dapat meningkatkan persaingannya. Perusahaan yang berada pada kuadran II berada 

pada industri yang pertumbuhan pasarnya cepat, maka strategi intensif biasanya menjadi 

pilihan utama yang harus dipertimbangkan. Apabila perusahaan tidak mempunyai 

Competitif Advantages, maka horizontal integration sering menjadi alternatif pilihan 

strategi yang dianggap terbaik. Alternatif terakhir, yaitu Divestiture atau Liquidation 

dapat dipertimbangkan. 

Perusahaan pada Kuadran III bersaing dalam pertumbuhan industri lambat dan 

memiliki posisi persaingan yang lemah. Perusahaan harus mampu membuat beberapa 

perubahan yang cukup drastis dan cepat untuk menghindari kebangkrutan atau tindakan 

likuidasi. Mencegah terjadinya biaya atau pengeluaran dana tunai yang besar dan 

penjualan aset adalah kerjaan yang penting dilakukan. Strategi alternatif yang ditawarkan 

adalah mengganti sumberdaya dari bisnis yang sekarang ini ke area bisnis lain yang 

berbeda. Jika cara ini gagal, maka pilihan terakhir adalah menjalankan strategi 

Divestiture atau Liquidation.   

 Perusahaan dalam kuadran IV memiliki posisi persaingan yang kuat tetapi 

berada pada industri yang lambat. Perusahaan-perusahaan ini memiliki kekuatan untuk 

meluncurkan program-program diversifikasi kedalam area-area bisnis yang tumbuh dan 

menjanjikan. Perusahaan-perusahaan pada kuadran IV memiliki tingkat Cash Flow 



  IV 

tinggi. Strategi yang dibutuhkan perusahaan pada kuadran IV adalah Concrentic, 

Horizontal, atau Conglomerate Diversification, dan Joint Venture.  

2.3.4 Model Pengelompokan Strategi Utama 

 Kelompok kedua yang digunakan untuk memilih dstategi yang menjanjikan 

adalah pada Gambar 2.4. berupa model kelompok strategi utama. Terdapat empat 

kuadaran yaitu (I) posisi kompetitif yang kuat dalam pasar yang tumbuh pesat, (II) posisi 

yang lemah dalam pasar yang tumbuh dengan pesat, (III) posisi yang lemah dalam pasar 

yang tumbuh dengan lambat (IV) posisi yang kuat dalam pasar yang tumbuh dengan 

lambat. 

Gambar 2.9 

Model Pengelompokan Strategi Utama 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Pertumbuhan pasar yang cepat 

Pertumbuhan Pasar yang lambat 

1. Formulasi Ulang Pertumbuhan 
terkonsentrasi 

2. Integrasi horizontal 
3. Divestasi 
4. likuidasi

1. Pertumbuhan terkonsentrasi* 
2. Integrrasi Vertikal 
3. Diversivikasi konsentris 

1. Diversifikasi konsentris 
2. Diversifikasi konglomerasi 
3. Usaha Patungan 

1. Putar balik atau pengurangan 
2. Diversifikasi konsentris 
3. Diversivikasi konglomerasi 
4. Divestasi 
5. likuidasi 

Posisi 
kompetitif 

yang 
lemah 

Posisi 
Kompetitf 
yang kuat 

III 

II I 

Sumber: Pierce dan Robinson :Manajemen Strategik, 2007:335 



Pada kuadaran I, Pertumbuhan konsentris, Integrasi Vertical dan Divestasi adalah 

posisi yang paling strategis, karena perada sipasisi pertumbuhan serta posisi kompetitf 

yang sama-sama kuat. Pada kuadaran II, Formulasi Ulang Pertumbuhan Terkonsentrasi, 

Integrasi Horizontal, Divestasi, Likuidasi adalah alernatif termungkin apabila perusahaan 

berada di posisi dimana pertumbuhan pasar yang cepat dengan kompetitif yang lemah. 

Pada kuadaran III, Putar Balik, Diversifikasi Konsentris, Diversifikasi Konglomerasi, 

Divestasi dan Likuidasi adalah alternatif-alternatif pemilihan strategi yang dapat 

digunakan karena berada dalam pertumbuhan pasar yang lemah dan kompetitif yang 

lemah pula. Pada kuadaran IV,  posisi pasar yang tumbuh lambat dan kompetitif yang 

kuat  dapat digunakan untuk Diversifikasi Konsentris, Diversifikasi Konglomerasi dan 

Usaha Patungan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Jenis Penelitian 

Penelitian yang dilakukan ini adalah penelitian Deskriptif (Deskriptive Reasearh), 

yaitu penelitian yang bersifat menjelaskan variable yang ada. Pada penelitian ini lebih 

bersifat penjelasan terhadap fenomena strategi yang ada dan tidak melakukan pengujian 

hipotesis. Oleh karena itu, yang dilakukan pada penelitian ini adalah dengan 

menggambarkan kondisi internal dan eksternal perusahaan yang mempengaruhi dalam 

pencapaian misi dan tujuan perusahaan, serta variabel-variabel yang terdapat pada model 

dan konsep manajemen strategis. 

Penelitian ini hanya melukiskan keadaan obyek penelitian (PT. Telkom Kancatel 

Pamekasan) atau persoalan dan tidak dimaksudkan untuk menarik kesimpulan yang 

berlaku umum. Menurut Marzuki (2001:8) penelitian deskriptif ialah penelitian yang 

dilakukan dengan melukiskan keadaan obyek atau persoalan yang dimaksudkan untuk 

mengambil kesimpulan yang berlaku secara umum. 

Penelitian ini merupakan penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan 

yang ada sekarang berdasarkan data-data dengan menyajikan data, menganalisis data, dan 

menginterpretasikannya. Tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk membuat 

gambaran secara sistematis dan akurat mengenai fakta, sifat, hubungan antar aspek yang 

diteliti. Informasi yang diperoleh hanya untuk memberikan gambaran atau menguraikan 

tentang suatu keadaan (siapa/apa, Kapan, dimana, bagaimana, berapa banyak). Penelitian 

ini memberikan gambaran mengenai tentang lingkungan internal dan eksternal untuk 



merumuskan strategi utama pada obyek penelitian (PT. Telkom Kancatel Pamekasan). 

Umumnya penelitian deskriptif tidak dilakukan pengujian hipotesis. Selain itu Tujuan 

dari studi ini adalah untuk menjelaskan karakteristik subyek yang diteliti, mengkaji 

berbagai aspek dalam fenomena tertentu, dan menawarkan ide masalah untuk pengujian 

atau penelitian selanjutnya. 

3.2 Lokasi Penelitan 

Lokasi penelitian adalah PT. Telekomunikasi, Tbk. Kancatel Pamekasan Jln. 

Trunojoyo no. 67 Pamekasan Jawa Timur. Pemilihan lokasi penelitian ini dikarenakan 

usaha warnet saat ini di Pamekasan saat ini menjadi trend usaha baru yang cukup 

menjanjikan sedangkan seluruh warnet menggunakan Speedy sebagai pemilhan provider 

internet karena belum adanya provider pesaing yang masuk ke Pamekasan. Selain itu 

Kancatel Pamekasan juga membawahi Kancatel Sampang, hal ini sebagai bukti bahwa 

Kancatel Pamekasan lebih unggul dari Kancatel-Kancatel yang ada di Madura. 

3.3. Ruang Lingkup Penelitian 

Tinjauan penelitian ini dilihat dari sudut pandang manajemen strategi dengan 

menggunakan analisa lingkungan internal dan lingkungan internal untuk merumuskan 

strategi utama pada produk Speedy pada PT. Telkom Kancatel Pamekasan. 

Speedy merupakan salah satu produk yang dimiliki oleh PT. Telkom. Produk 

Speedy merupakan suatu fasilitas yang berfungsi melayani masyarakat dalam 

menggunakan jasa komunikasi khususnya internet, penelitian ini penekanannya hanya 

pada produk Speedy PT. Telkom Kancatel Pamekasan. 

 

 



3.4. Sumber Data 

 Sumber data adalah sumber dari data-data yang dipeoleh yang akan digunakan 

dalam penelitian. Sumber data yang digunakan dalam proses pengumpulan. Terdapat 2 

sumber data antara lain : 

1. Data primer, data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan jajaran eksekutif 

Telkom Kancatel Pamekasan yaitu Manager Kancatel Pamekasan serta POH. 

Junior Manajer sebagai pembimbing lapangan yang sengat mengerti keadaan 

lingkungan Kancatel Pamekasan. Selain itu wawancara dengan beberapa 

karyawan dari Speedy Kancatel Pamekasan juga dilakukan sebagi masukan 

tentang Speedy Kancatel Pamekasan. Data primer merupakan data yang diperoleh 

langsung dari sumbernya, diamati dan dicatat untuk pertama kali. Data ini berupa 

opini subyek (orang) secara individu maupun kelompok, hasil observasi terhadap 

benda (fisik), kejadian atau kegiatan objek yang diteliti. 

2. Data sekunder, data primer yang telah diolah lebih lanjut oleh pihak pengumpul 

data primer atau oleh pihak lain misalnya dalam bentuk tabel atau gambar. Data 

sekunder merupakan data yang diperoleh dari luar obyek yang diteliti akan tetapi 

mempunyai hubungan dengan data yang dikumpulkan baik secara langsung 

maupun tidak langsung. Data Sekunder dikumpulkan dari luar objek dan 

merupakan data yang sudah jadi dan dipublikasikan untuk konsumsi umum oleh 

PT. Telkom Kancatel Pamekasan yang mengumpulkan, mengolah dan 

menyajikan dalam bentuk tabel, grafik dan lain sebagainya.  

 

 



 

3.5. Metode Dan Teknik Pengumpulan Data 

1. Wawancara. 

Teknik pengumpulan data dengan metode tanya jawab secara langsung dengan 

pihak-pihak yang berkaitan yaitu Manager Kancatel Pamekasan serta POH. Junior 

Manajer sebagai pembimbing lapangan dan wawancara dengan beberapa 

karyawan dari Speedy Kancatel Pamekasan. 

2. Dokumentasi  

Teknik pengumpulan data dengan cara menggali data-data mengenai 

permasalahan yang ditelitimelalui laporan perusahaan, kuisioner yang diedarkan 

perusahaan dan melalui laporan-laporan pada produk Speedy yang ada pada PT. 

Telkom Kancatel Pamekasan. 

3. Studi Pustaka  

Teknik pengumpulan data dengan cara melakukan studi literature tehadap buku-

buku yang relevan, surat kabar artikel, maupun penelitian dan tulisan ilmiah. 

3.6. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel Penelitian 

Variabel adalah konsep yang mempunyai variasi nilai dan menjadi obyek 

pengamatan dalam penelitian. Variabel diklasifikasikan dan diberi definisi operasional 

yaitu definisi yang didasarkan atas sifat-sifatnya sehingga dapat diamati. 

Pada penelitian ini, faktor yang diamati adalah Faktor Eksternal perusahaan yang 

terdiri dari Ekonomi, Politik, Sosial, Demografi, Teknologi dan Persaingan. Faktor 

Internal perusahaan yang terdiri dari Pemasaran, Operasional, Personalia dan 

Manajemen. 



Tabel 3.1 

Daftar Tabel Critical Success Factor 

Faktor Lingkungan Variabel Critical Success Factor 

Internal Manajemen Kesesuaian visi dan misi perusahaan 
Keterampilan manajemen 

Pemasaran  Penetapan harga 
Lokasi Perusahaan 
Produk 
Kebijakan promosi 

Operasional Penanganan keluhan nasabah 
Budaya Kerja 
Kondisi Keuangan 

Personalia Jumlah karyawan 
Tingkat Pendidikan 
Peningkatan skill 
Pengupahan dan Insentif 

Eksternal Ekonomi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia   
Laju Inflasi 

Politik Stabilitas politik 
Stabilitas keamanan 

Sosial Budaya Latar belakang budaya 
Jumlah Lembaga pendidikan 

Demografi Laju pertumbuhan penduduk 
Teknologi Dukungan teknologi 
Persaingan Ancaman Masuk Pendatang Baru 

Persaingan Perusahaan 
Kekuatan Daya tawar menawar pemasok 
Kekuatan Daya tawar menawar pembeli 
Produk substitusi 

 

Metode pengolahan data 

Data-data yang telah diidentifikasi kemudian diolah untuk dianalisis. Penentuan strategi 

utama berdasarkan Fred R. David (2004:286) diolah dan dianalisa melalui beberapa 

matriks melalui serangkaian tahapan. Metode pengolahan yang digunakan antara lain: 

 

 



1. Input Stage (Tahap Pengumpulan Data) 

Pada tahap ini digunakan analisis Matrik IFE, matrik EFE. Kedua matriks ini 

bertugas menyimpulkan informasi dasar yang diperlukan untuk merumuskan 

strategi-strategi. 

2. Matching Stage (Tahap Analisis Data) 

Hasil analisis IFE dan EFE diolah kedalam matriks Internal-Eksternal, TOWS 

dan matriks Grand Strategy. Pada tahap ini berfokus pada pembuatan startegi-

strategi alternatif yang dapat dilaksanakan melalui penggabungan faktor internal 

dan ekternal utama. 

3. Decision Stage (Tahap Pengambilan Keputusan) 

Tahap ini menggunakan Quantitative Strategik Planning Matrix (QSPM) dimana 

digunakannya input informasi dari tahap I untuk evaluasi strategi-strategi 

alternatif hasil dari tahap II. Tahap ini memberikan suatu basis obyektif bagi 

pemilihan strategi yang tepat. 

3.7. Metode Analisis Data 

  Analisa kuantitatif adalah metode analisa data yang dilakukan dengan cara 

melakukan perhitungan, menganalisis, membandingkan dan menginterpretasikan data 

yang berupa angka-angka, membandingkan dengan teori-teori tertentu untuk memperoleh 

suatu kesimpulan. Analisis Kuantitatif yang dilakukan antara lain : 

1) Analisa EFE 

Analisis EFE merupakan analisis terhadap faktor-faktor lingkungan eksternal 

perusahaan yang dapat berpengaruh baik secara langsung maupun tidak langsung, yaitu: 

faktor ekonomi, faktor politik, faktor budaya, faktor teknologi, faktor demografi, dan 



faktor ekologi. Dengan dilakukannya analisis EFE, maka akan dilakukan analisis 

menyeluruh terhadap setiap faktor lingkungan eksternal yang berpengaruh bagi 

perusahaan. 

Menurut Fred R. David (2006:161) terdapat beberapa langkah, untuk menentukan 

faktor strategi eksternal sebelum membuat Matriks Evaluasi Faktor Eksternal (EFE), 

yaitu:  

a. Buatlah daftar Critical Success Factors untuk aspek eksternal yang mencakup 

perihal peluang (Opportunities) dan ancaman (Threats) bagi perusahaan. 

b. Tentukan bobot (Weight) dari Critical Success Factors tadi dengan skala yang 

lebih tinggi bagi yang berprestasi tinggi dan begitu pula sebaliknya. Jumlah 

seluruh bobot harus sebesar 1,0. nilai bobot dicari dan dihitung berdasarkan rata-

rata industrinya. 

c. Tentukan rating setiap Critical Success Factors antara 1 sampai 4, dimana: 

1 = di bawah rata-rata 

2 = rata-rata 

3 = di atas rata-rata 

4 = sangat bagus 

Rating ditentukan berdasarkan efektifitas strategi perusahaan. Dengan demikian, 

nilai didasarkan pada kondisi perusahaan. 

d. Kalikan nilai bobot dengan nilai ratingnya untuk mendapatkan skor semua 

Critical Success Factors. 

e. Jumlahkan semua skor untuk mendapatkan skor total bagi perusahaan yang 

dinilai. 



Tabel 3.2 
Tabel Analisis EFE 

Key Internal Factors Bobot Rating Skor 

(1) (2) (1)x(2) 
Peluang (opportunities) 
Mengisi faktor-faktor peluang 
ekstern 

 
A 

 
b 

 
axb 

Ancaman (threats) 
Mengisi faktor-faktor 
ancaman ekstern 

 
a 

 
b 

 
axb 

Total ∑ a = 1 ∑ b - ∑ (axb) 
 

 

2) Analisis IFE 

Analisis dilakukan dengan menggunakan matriks IFE sehingga akan dilakukan 

analisis terhadap setiap faktor lingkungan internal yang berpengaruh bagi perusahaan. 

Data dan informasi aspek internal perusahaan didapatkan dari beberapa fungsional 

perusahaan, misalnya dari aspek manajemen, personalia, pemasaran, sistem informasi, 

dan produksi atau operasi. 

Langkah-langkah untuk menentukan Matriks Evaluasi Faktor Internal (IFE) 

menurut  Fred R. David (2006:217), antara lain:  

a. Buatlah daftar Critical Success Factors untuk aspek internal kekuatan (Strengths) 

dan kelemahan (Weakness). 

b. Tentukan bobot (Weight) dari Critical Success Factors tadi dengan skala yang 

lebih tinggi bagi yang berprestasi tinggi dan begitu pula sebaliknya. Jumlah 

seluruh bobot harus sebesar 1,0. nilai bobot dicari dan dihitung berdasarkan rata-

rata industrinya. 

c. Beri rating (Nilai) antara 1 sampai 4 bagi masing-masing faktor yang memiliki 

nilai: 

Sumber : Fred R. David, Manajemen Strategis, (2006 :145) 



1 = sangat lemah 

2 = tidak begitu lemah 

3 = cukup kuat 

4 = sangat kuat 

Jadi, rating mengacu pada kondisi perusahaan, sedangkan bobot mengacu pada 

industri di mana perusahaan berada. 

d. Kalikan antara bobot dan rating dari masing-masing faktor untuk menentukan 

nilai skornya. 

e. Jumlahkan semua skor untuk mendapatkan skor total bagi perusahaan yang 

dinilai.  

Tabel 3.3 

Tabel Analisis IFE 
Key Internal Factors Bobot Rating Skor 

(1) (2) (1)x(2) 
Kekuatan (Strengths) 
Mengisi faktor-faktor 
kekuatan intern 

 
A 

 
b 

 
axb 

Kelemahan (Weakness) 
Mengisi faktor-faktor 
kelemahan intern 

 
A 

 
b 

 
axb 

Total ∑ a = 1 ∑ b - ∑ (axb) 
 

 

3)  Analisis Matriks Internal-Eksternal 

Analisis matriks Internal-Eksternal menurut Hussein Umar (2002:234) 

dilaksanakan dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

a. Total skor dari IFE Matriks pada sumbu X. 

b. Total  skor dari EFE matriks pada sumbu Y. 

Sumber : Fred R. David, Manajemen Strategis, (2006 :207) 



c. Penilaian dari matriks Internal-Eksternal dapat dilakukan dengan membagi 

tingkatan skor matriks menjadi tiga. 

d. Pada sumbu X, dengan menggunakan matriks IFE, skor 1,0-1,99 menyatakan 

bahwa posisi internal adalah lemah; skor 2,0-2,99 menyatakan bahwa posisi 

internal adalah rata-rata; dan skor 3,0-4,0 posisi internal adalah kuat. 

e. Pada sumbu Y, dengan menggunakan matriks EFE, skor 1,0-1,99 menyatakan 

bahwa posisi eksternal adalah rendah; skor 2,0-2,99 menyatakan bahwa posisi 

eksternal adalah sedang; dan skor 3,0-4,0 posisi eksternal adalah tinggi. 

f. Implikasi dari penilaian akan mempengaruhi strategi yang tepat bagi perusahaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gambar 3.1 
Matriks Internal-Eksternal  
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Hussein Umar. Strategik Management in Action.(2006:301) 

Matriks I-E  dapat dibagi menjadi tiga bagian utama yang mempunyai dampak 

strategis berbeda.  

• SBU yang masuk dalam sel I, II, atau IV digambarkan sebagai Grow dan Build. 

Strategi yang cocok adalah strategi Intensif seperti Market Penetration, Market 

Development, dan Product Development.  
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• SBU yang masuk dalam sel III, V, atau VII, paling baik dikelola dengan strategi 

Hold dan Maintenance. Strategi yang cocok adalah Market Penetration  dan 

Product Development.  

• SBU yang masuk dalam sel VI, VIII, atau IX, paling baik dikelola dengan 

strategi Harvest dan Divesture 

Organisasi yang sukses adalah yang berhasil mencapai portofolio bisnis di atau 

sekitar sel I dalam matriks I-E. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Gambaran Umum Telkom 

PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk. (Telkom) merupakan perusahaan  

penyelenggara informasi dan telekomunikasi (Infocom) serta penyedia jasa dan jaringan 

telekomunikasi secara lengkap (Full service and network Provider ) yang terbesar di 

Indonesia. Telkom menyediakan jasa telekomunikasi tidak bergerak kabel (Fixed 

Wireline), jasa telepon tidak bergerak nirkabel (Fixed Wireless) jasa telepon bergerak 

(Cellular), data dan internet, serta network interkoneksi baik secara langsung maupun 

melalui perusahaan asosiasi. 

4.1.1 Sejarah Berdirinya Telkom 

Pada awal berdirinya, PT. Telekomuniksi Indonesia, Tbk. Bernama “Post en 

Telegraafdienst” yang didirikan pada tahun 1884 dengan Staatblad nomor 52. kemudian 

pada tahun 1906 diubah menjadi “Post Telegraaf en Telefoondienst (PTT)” dengan 

Staatblad nomor 395 dan semenjak itu disebut PTT-Dients. Tahun 1931 ditetapkan 

sebagai Perusahaan Negara berdasarkan IBW. Selanjutnya pada tahun 1960 pemerintah 

mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang No. 19 Tahun 1960 

tentang peryaratan sebuah Perusahaan Negara (PN) dengan Perpu No. 240 tahun 1961 

berubah menjadi PN. Pos dan Telekomunikasi. 

Lapangan usaha PN. Pos dan Telekomunikasi ternyata berkembang dengan pesat, 

maka pada tahun 1965 pemerintah mengadakan peninjauan kembali. Hasilnya 

berdasarkan peraturan pemerintah nomor 29 dan 30 tahun 1965 terjadi pemecahan 

menjadi PN. Pos dan PN. Telekomunikasi. 



Selanjutnya mulai tanggal 28 April 1970 berdasarkan SK. Menteri Perhubungan 

No. 129/U/1970 PN. Telekomunikasi berubah Perumtel (menjadi Perusahaan Umum 

Telekomunikasi). Keberadaan Perumtel dikukuhkan dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor. 36 Tahun 1974 yang menetapkan sebagai pengelola telekomunikasi untuk umum, 

dalam negeri dan luar negeri. 

Pada akhir tahun 1980, pemerintah mengambil kebijaksanaan dengan membeli 

seluruh saham PT. Indosat, sebuah perusahaan swasta yang didirikan dalam rangka 

penanaman modal asing yang kemudian diubah statusnya menjadi BUMN berbentuk 

persero. Pernyataan modal Negara Republik Indonesia dalam saham PT. Indosat 

dituangkan dalam peraturan Pemerintah Nomor 52 tahun 1980. 

Selanjutnya untuk lebih meningkatkan pelayanan jasa telekomunikasi untuk 

umum, maka dengan peraturan Pemerintah nomor 53 tahun 1980 diadakan perubahan 

atas Peraturan Pemerintah nomor 22 tahun 1974, yakni dengan menetapkan Perumtel 

sebagai badan usaha yang diberi wewenang menyelenggarakan telekomunikasi untuk 

umum internasional. Peraturan Pemerintah nomor 39 tahun 1974 tentang Perumtel juga 

diubah yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor.54 tahun 1980. 

Sehubungan dengan diundangnya Peraturan Pemerintah no.3 tahun 1983 tentang 

Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perjan, Perum dan persero, diterbitkan Peraturan 

Pemerintah nomor 36 tahun 1970 jo. Peraturan Pemerintah Nomor. 54 tahun 1980. Satu 

hal yang sangat menggembirakan dalam sejarah perundang-undangan ini adalah 

ditetapkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun1989 tentang telekomunikasi yang 

memberikan angin segar dalam poerkembangan dan pembangunan pertelekomunikasian 

di Indonesia. 



Mengingat perkembangan demikian pesat ditambah dengan pola manajemen yang 

lebih terbuka. Pemerintah melalui Peraturan Pemerintah nomor 25 tahun 1991 tanggal 1 

Mei 1991 menetapkan pengalihan bentuk Perusahaan Umum (Perum) telekomunikasi 

menjadi perusahaan Perseroan. Peralihan bentuk Perusahaan tersebut ditandai dengan 

penandatanganan Akte Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Telekomunikasi 

Indonesia, Tbk. Oleh Notaris imah Fatimah, SH. bersama-sama dengan Menparpostel 

Soesilo Sudarman yang bertindak selaku kuasa dari Menteri Keuangan sebagai pemegang 

saham, hari Selasa tanggal 24 September 1991 pukul 09.30 WIB di Depparpostel, Jl. 

Kebon Sirih 36 Jakarta Pusat. 

4.1.2 Visi, Misi dan Sasaran Telkom 

Perusahaan dapat berjalan baik apabila memiliki visi dan misi yang jelas. Hal ini 

berguna dalam memberikan penjelasan tentang keberadaan Telkom yang membedakan 

dari perusahaan lain, sehingga visi memberikan suatu identitas yang resmi serta 

kebanggaan bagi karyawan. Selain itu visi merupakan target jangka panjang yang harus 

diupayakan unruk tercapai oleh karyawan. 

1) Visi Telkom 

Dalam menjalankan usahanya, Telkom memiliki visi : 

  “To Become Leader InfoCom Company in the Region” 

Telkom berupaya menempatkan diri sebagai perusahaan InfoCom terkemuka di kawasan 

Asia Tenggara, Asia dan berlanjut ke kawasan Asia Pasifik. 

2) Misi Telkom 

 Telkom mempunyai misi layanan “One Stop InfoCom” dengan jaminan bahwa 

pelanggan akan mendapatkan layanan terbaik, berupa kemudahan, produk dan jaringan 



berkualitas dengan harga kompetitif. Telkom akan mengelola bisnis melalui praktik-

praktik terbaik dengan mengoptimalkan sumber daya manusia yang unggul, penggunaan 

teknologi yang kompetitif, serta membangun kemitraan yang saling menguntungkan dan 

saling mendukung secara sinergis. 

3) Sasaran 

 Telkom telah menetapkan tiga sasaran strategis yaitu : 

1. Upaya Untuk mempertahankan tingkat pertumbuhan dan marjin laba yang 

berkelanjuatan. 

2. Upaya untuk menciptakan nilai tambah (Value Creation) bagi segenap 

stakeholder. 

3. Upaya untuk mencapai Kualitas unggul (Quality Excellence) dari segi produk dan 

layanan. 

4.1.3 Logo dan Maskot Telkom 

Telkom memiliki logo dan maskot  yang memiliki makna tersendiri. Makna dari 

logo dan maskot ini merupakan gambaran dari jati diri perusahaan yang membedakan 

Telkom dengan perusahaan lainnya. 

 

 

 

 

 

 

 



 

1) Logo Telkom 

 Logo Telkom berbentuk bulatan dengan warna biru bergradasi dan nama 

perusahaan di bawahnya (Gambar 3.1) 

Gambar 4.1 

Logo Telkom 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Telkom Kancatel Pamekasan 

     Logo Telkom pada gambar di tersebut memiliki makna : 

1. Bentuk bulatan dari logo melambangkan keutuhan wawasan nusantara, ruang 

gerak Telkom secara nasional dan internasional. 

2. Warna biru tua dan biru muda melambangkan teknologi telekomunikasi yang 

terus berkembang dalam masa depan yang gemilang. 

3. Garis-garis tebal dan tipis yang mengesankan gerak pertemuan yang beraturan 

menggambarkan sifat komunikasi dan kerjasama yang selaras secara 

berkesinambungan dan dinamis. 

4. Tulisan Indonesia dengan hurus Futura Bold Italic, menggambarkan kedudukan 

perusahaan Telkom sebagai pandu bendera telekomunikasi Indonesia (Indonesia 

Telecomunication Flag Carrier). 

 



 

2) Maskot Telkom 

     Maskot Telkom adalah lebah biru yang dikenal dengan sebutan Be Bee (Gambar 3.2). 

Gambar 4.2 

Maskot Telkom 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Telkom Kancatel Pamekasan 

     Bagian-bagian yang ada pada lebah tersebut bermakna : 

1. Mahkota sebagai tanda kemenangan. 

2. Antenna yang sensitif terhadap keadaan dan segala perubahan. 

3. Mata yang mencerminkan ketajaman dan kecerdasan. 

4. Sayap yang melambangkan kelincahana dan kepraktisan. 

5. Tangan kuning sebagai tanda memberikan karya terbaik. 

4.1.4 Wilayah Operasional Telkom 

 Dalam menjalankan usahanya, Telkom membagi wilayah operasionalnya menjadi 

tujuh Divisi Regional (DIVRE) yang antara lain : 

1. Divisi Regional I – Sumatera, 

2. Divisi Regional II – Jakarta, 

3. Divisi Regional III – Jawa Barat, 



4. Divisi Regional IV – Jawa Tengah dan Yogjakarta, 

5. Divisi Regional V – Jawa Timur, 

6. Divisi Regional VI – Kalimantan, 

7. Divisi Regional VII – Kawasan Timur Indonesia. 

4.1.5 Produk dan Layanan Telkom 

Pelanggan Telkom dibagi menjadi pelanggan personal dan pelanggan Corporate. 

Dengan demikian, Telkom membagi peroduk menjadi dua segmen, yaitu pelanggan 

Personal dan pelanggan Corporate (Tabel 4.1). 

Tabel 4.1 

Produk dan Layanan Telkom 

Layanan Produk 

Personal Corporate 
Fixed Line • TELKOM SLJJ 

• TELKOM GLOBAL-01017 
• TELKOM LOKAL 
• TELKOM SLI 

• TELKOM Teleconference 
• TELKOM Lokal 
• Telkom Unicall(0.807) 
• TELKOM SLJJ 
• TELKOM SLI 
• TELKOM FREE (0.800) 

Wireless 
Phone 

• Flexi Classy 
• Flexi Trendy 
• Flexi Home 
• Flexi Combo 

• Flexi Combo 
• Flexi Classy 
• Flexi Trendy 
• Flexi Home 

Internet • SPEEDY 
• TELKOMNet Instan (0809 8 9999) 
• TELKOMNet Flexi up to 64 kbps 

• E-business (TELKOMWeb Kiostron) 
• E-business (TELKOMWeb Plazatron) 
• Solusi Enterprise – INFONET 
• Solusi Enterprise – IP Virtual Network 
• TELKOMLink DINAccess 
• TELKOM ISDN BRA 
• E-business (i-deal) 
• TELKOMNet ASTINET 
• TELKOMNet Whole Sale (VPN DIAL) 

Content & 
Application 

• Ventus 
• VAS 

• FlexiTone 
• FlexiLand 
• Ventus 
• Vas 
• TelkomPhone – VSAT 
• DID 
• Telkom Satelit – Sewa Transporder 

Public 
Phone 

• TELKOMCoin 
• Warung TELKOM 

 

Network  • TELKOMPhone – VSAT 
• DID 
• Telkom Satelit – Sewa Transporder 

 

 

Sumber : www.telkom.co.id 



4.1.6 Speedy Telkom 

Speedy merupakan salah satu yang produk jasa pelayanan internet yang dimiliki 

oleh PT. Telkom. Speedy adalah layanan Internet (Internet Service) berkecepatan tinggi 

dari PT. Telkom, berbasis teknologi akses Asymmetric Digital Subscriber Line (ADSL), 

yang memungkinkan terjadinya komunikasi data, voice dan video secara bersamaan, pada 

media jaringan akses kabel tembaga (line telepon).  

Gambar 4.3 

Logo Speedy 

 

 

 

 

Logo dari Speedy broadband access adalah tulisan yang melambangkan kecepatan 

seperti moto Speedy yaitu “Speed That You can Trust” atau kecepatannya dapat anda 

percaya. Layanan Speedy merupakan layanan akses broadband internet dengan 

memanfaatkan kabel yang telah digelar ke pelanggan. Dengan demikian Speedy 

difungsikan untuk menambah value added pelanggan kabel PT. Telkom dan optimalisasi 

jaringan kabel.  

4.1.7 Telkom Kancatel Pamekasan 

 PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk. Divisi Regional (DIVRE) V adalah salah satu 

divisi regional dari Telkom yang bertanggung jawab atas area pelayanan propinsi Jawa 

Timur. Secara geografis area pelayanan DIVRE V mencakup propinsi Jawa Timur 

dengan luas area 47.921 kilometer persegi. DIVRE V membawahi Kantor Daerah 

Sumber : Kancatel Pamekasan 



Telekomunikasi (Kandatel) yang ada dibawah daerah operasionalnya. Kandatel yang 

terdapat pada setiap DIVRE mempunyai beberapa Kantor Cabang Telekomunikasi 

(Kancatel) yang sesuai dengan daerah operasionalnya. DIVRE V terdiri dari lima 

Kandatel yaitu : Kandatel Surabaya Barat, Kandatel Surabaya Timur, Kandatel  Jember, 

Kandatel Madiun dan Kandatel Malang.  

Kancatel Pamekasan yang terletak di Jl. Trunojoyo 67-69 Pamekasan merupakan 

salah satu cabang Telkom dari Kandatel Surabaya Timur. Total Pegawai pasa Telkom 

Kancatel Pamekasan Berjumlah 106 pegaawai yang tersebar pada masing-masing unit. 

4.1.8 Struktur Organisasi Telkom Kancatel Pamekasan 

Suatu perusahaan yang mengharapkan tujuan secara efektif dan efisien memerlukan 

adanya struktur organisasi yang baik. Struktur organisasi juga menggambarkan 

pembagian jabatan, tanggung jawab, wewenang dan tugas setiap unit perusahaan. 

Struktur organisasi merupakan susunan dan hubungan antara bagian, komponen dan 

posisi dalam suatu perusahaan yang memuat pembagian kerja, menunjukkan aktivitas-

aktivitas berbeda yang dilakukan, tingkat hierarki maupun struktur wewenangnya. 

Struktur ini mencerminkan bagaimana tugas dan kegiatan kunci dibagikan untuk 

mencapai efisiensi dan efektifitas. Struktur Organisasi Telkom Kancatel Pamekasan 

berbentuk garis dimana tanggung jawab terbesar terdapat pada Manager Kancatel yang 

membawahi empat Senior Supervisor dan dua Koordinator Sentral Distrik sebelum 

menuju ke Staff masing-masing (Gambar 4.4) 

 

 

 



Gambar 4.4 

Struktur Organisasi Kancatel Pamekasan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tugas dan tanggung jawab (Job Description) dari tiap divisi PT. Telkom Area 

Network Malang sebagai berikut : 

1. Manager Kancatel Pamekasan 

a. Tanggung Jawab (Main Responsibility) : 

1) Pelayanan jasa Telekomunikasi POTS (Public Ordinary Telephone Services) 

secara maksimal, meningkatkan kepercayaan pelanggan terhadap PT. Telkom 

dan meningkatkan citra PT. Telkom. 

2) Pengoperasian, pemeliharaan dan penanganan gangguan jaringan akses secara 

professional demi tercapainya kepuasan pelanggan atau pengguna jasa 

telekomunikasi. 

Manager Kancatel 
Pamekasan 

Senior 
Supervisor 
Marketing 

Senior Supervisor 
Ophar Jaringan 

Akses 

Senior Supervisor 
Ophar Support 

Senior 
Supervisor 
Sampang

Koor. STD 
Waru 

Koor. STD 
KPP 

Supervisor 
Public Phone 

Supervisor Sales 
Plan 

Officer 3 Usages 
& Produksi 

Officer 3 Marketing 
ORG/PPM 

Supervisor  Sektor 
Jarakses 

Supervisor  Jarakses 
Opharsus 

Supervisor  Jar Non 
Metal 

Supervisor Data 
Jarakses 

Officer 3 Support 

Officer 3 
Support/KUG 

Officer 3 
Support/Log & Asset 

Supervisor Jar Yan 
Sampang 

Supervisor Sektor 
Jarakses,Sampang 

Supervisor Sales 
Plan, Sampang 

Supervisor Public 
Phone Yan, Sampang 

Sumber : Kancatel Pamekasan  



3) Peningkatan pendapatan dan produksi pulsa POTS (Public Ordinary 

Telephone Services). 

4) Mendukung program pelayanan dan peningkatan pendapatan serta produksi 

pulsa non POTS (Public Ordinary Telephone Services). 

5) Pengendalian atau pengelolaan anggaran perusahaan secara efektif dan 

efisien. 

b. Tugas / Kewenangan (Main Authority) : 

1) Melaksanakan & melaporkan Control Self Assessment berdasarkan control 

yang ditetapkan oleh Unit Risk Management. 

2) Mengusulkan/ menegosiasikan  program kerja dan RKA fungsi. 

3) Melakukan deploy terhadap kebijakan & strategi QMS 

4) Melakukan hubungan langsung dengan pihak-pihak terkait 

5) Melakukan review, koreksi, dan mengusulkan realokasi resources 

- Mengkoordinir & memfasilitasi self risk assessment secara periodik sesuai 

kebijakan dan panduan dari Unit Risk Management. 

6) Mendapatkan Risk Profile dari unit Risk Management  

7) Menentukan sasaran kinerja unit (SKU) dan perollingan karyawan serta 

mengusulkan pada atasan langsung untuk mendapat persetujuan sasaran 

kinerja fungsinya (SKU fungsi) dan perollingan karyawan. 

8) Menetapkan sistem komunikasi internal yang efektif 

9) Menetapkan strategi pengelolaan sumber daya dan mengalokasikan sumber 

daya terkait sesuai kebutuhan 

10) Menetapkan, menyetujui SKI dan menetapkan NKI subordinatnya 



11) Mengelola pelaksanaan audit sistem mutu oleh eksternal 

12) Mengusulkan dan menegosiasikan pengembangan karir dan kompetensi 

subordinatnya 

13) Mengusulkan hasil identifikasi risk baru ke Unit Risk Management. 

14) Mengusulkan rumusan/ penjabaran sistem dan kebijakan pengelolaan fungsi 

2. Senior Supervisor Marketing 

a. Tanggung Jawab (Main Responsibility) : 

1) Perencanaan, pengorganisasian, penerapan dan evaluasi strategi Marketing 

dalam pencapaian target pemasaran POTS  (Public Ordinary Telephone 

Services). 

2) Analisa dan evaluasi produksi pulsa serta upaya perbaikan peningkatan 

produksi untuk pencapaian target pendapatan. 

3) Melakukan pengelolaan daftar calon pelanggan POTS (Public Ordinary 

Telephone Services) yang belum terpenuhi. 

b. Tugas / Kewenangan (Main Authority) : 

1) Menyusun rencana, strategi dan kebijakan pemasaran POTS (Public Ordinary 

Telephone Services) dan Public Phone. 

2) Melakukan kerjasama dengan pihak ketiga untuk kegiatan promosi. 

3) Menyusun rencana, strategi dan kebijakan perbaikan peningkatan produksi. 

3. Senior Supervisor Jaringan Akses (SS Jarakses) 

a. Tanggung Jawab (Main Responsibility) : 

1) Melaksanakan Maintance jaringan akses baik yang bersifat prefentif maupun 

korektif, untuk meningkatkan performansi (Reability dan Avaibility). 



2) Melaksanakan percepatan waktu layanan pasang baru. 

3) Memperkecil angka gangguan dan percepatan perbaikan gangguan. 

4) Melaksanakan analisa dan evaluasi performansi jaringan akses. 

5) Mengelola anggaran untuk rehabiltasi jaringan akses. 

6) Melaksanakan dan meningkatkan validasi data base jaringan akses. 

7) Membantu perencanaan penambahan jaringan akses. 

b. Tugas / Kewenangan (Main Authority) : 

1) Mengatur personel internal jaringan akses. 

2) Mengambil langkah untuk meningkatkan performansi (kualitas dan kuantitas) 

jaringan akses. 

3) Melaksanakan rehabilitasi jaringan akses. 

4. Senior Supervisor Support 

a. Tanggung Jawab (Main Responsibility) : 

1) Menyelenggarakan administrasi SDM dan Belanja SDM. 

2) Menyelenggarakan pengamanan. 

3) Menyelenggarakan kesekretariatan 

4) Menyelenggarakan pengelolaan logistik 

5) Menyajikan data performansi keuangan, SDM dan logistik 

6) Mengelola pelaksanaan quality improvement 

7) Mengelola SKI (Sasaran Kerja Individu) 

b. Tugas / Kewenangan (Main Authority) 

1) Mengusulkan  pelatihan dan penghargaan. 



2) Mengendalikan pelaksanaan RKAP (Rencana Keuangan Anggaran 

Pembelanjaan). 

3) Mengoptimalkan Cash Flow dan pengelolaan kas bank. 

4) Mengelola kesekretariatan serta hukum dan perikatan. 

5) Melaksanakan kegiatan protokoler. 

6) Pengadaan dan penyediaan barang umum dan teknik. 

7) Menyediakan layanan informasi harga referensi barang dan jasa. 

8) Melaksanakan kegiatan operasional dan pemeliharaan KBM (Kendaraan 

Bermotor) 

9) Mengelola dan pemeliharaan gedung dan sarana umum. 

10) Menerima, menyimpan dan mendistribusikan barang sesuai dengan kebutuhan 

user. 

11) Mengkoordinir pelaksanaan enam R (Ringkas, Rapi, Resik, Rawat, Rajin Dan 

Ramah). 

12) Mengkoordinir pelaksanaan pengamanan. 

5. Koordinator lokasi 

Tanggung jawab (Main Responsibility) : 

1. Memastikan efektivitas penugasan/ pendistribusian program kerja kepada 

subordinate sesuai dengan peran dan tanggung jawabnya. 

2. Memastikan optimalnya penggunaan sumberdaya di unit kerjanya. 

3. Memastikan pengembangan karir dan peningkatan kompetensi subordinatnya 

difasilitasi dengan baik. 



4. Memastikan terciptanya kerjasama yang kondusif dan sinergis dengan pihak-

pihak terkait. 

5. Memastikan teridentifikasinya semua risiko proses bisnis yg berada dalam 

lingkup tanggung jawabnya, serta memastikan pengendalian & evaluasinya 

secara periodik/insidentil untuk minimalisasi resiko. 

Tugas / kewenangan (Main Authority) : 

1. Melaksanakan & melaporkan Control Self Assessment berdasarkan control 

yang ditetapkan oleh Unit Risk Management. 

2. Mengusulkan hasil identifikasi risk baru ke Unit Risk Management. 

3. Melakukan hubungan langsung dengan pihak-pihak terkait 

4. Melakukan review dan tindakan koreksi/ solusi terhadap permasalahan 

operasional. 

5. Melakukan Rolling dan mengusulkan perubahan SKU (Sasaran kerja Unit) 

kerjanya 

6. Mendapatkan Risk Profile dari Unit Risk Management 

7. Menetapkan penugasan/ distribusi pekerjaan 

8. Menetapkan sistem komunikasi internal yang efektif 

9. Menetapkan SKI (Sasaran Kerja Individu) dan NKI (Nilai Kerja Individu) 

subordinatnya 

10. Menetapkan strategi pengelolaan sumber daya dan mengalokasikan sumber 

daya terkait sesuai kebutuhan 

11. Mengkoordinir & memfasilitasi Self Risk Assessment secara periodik sesuai 

kebijakan dan panduan dari Unit Risk Management. 



12. Mengusulkan dan menegosiasikan pengembangan karir dan kompetensi 

subordinatnya. 

4.2 Analisis Lingkungan Perusahaan 

 Faktor lingkungan selalu bergerak dinamis setiap saat. Perubahan dalam faktor 

lingkungan eksternal dapat menjadi suatu peluang sekaligus dapat menjadi suatu 

ancaman bagi perusahaan. Faktor-faktor lingkungan internal dapat menjadi kekuatan atau 

sebaliknya menjadi kelemahan bagi perusahaan. Pengamatan mengenai faktor-faktor 

lingkungan perusahaan dilakukan untuk mengetahui peluang dan ancaman serta kekuatan 

dan kelemahan Telkom Kancatel Pamekasan dalam analisa Grand Strategies pada salah 

satu produknya, Speedy. Untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan yang dimiliki oleh 

PT. Telkom Kancatel Pamekasan perlu dilakukan analisis lingkungan internal. 

Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan fungsional yang mencakup faktor 

organisasi, pemasaran, keuangan, sumber daya manusia (SDM) dan teknologi. 

4.2.1 Analisis Lingkungan Eksternal 

 Faktor lingkungan eksternal meliputi lingkungan jauh dan lingkungan industri. 

Lingkungan eksternal perusahaan terdiri dari faktor-faktor yang pada dasarnya terlepas 

dari kendali perusahaan. Lingkungan ini akan memberikan peluang, ancaman serta 

kendala yang akan dihadapi perusahaan. PT. Telkom Kancatel Pamekasan beradaptasi 

dengan perubahan lingkungan diperluas dengan analisis lingkungan eksternal untuk 

memantau dan mengidentifikasi peluang dan ancaman yang akan muncul. 

 

 

 



4.2.1.1 Analisis Lingkungan Jauh 

1) Faktor Ekonomi 

 Dalam dunia bisnis, faktor ekonomi sangat menentukan eksistensi perusahaan. 

Perubahan-perubahan faktor ekonomi dapat memberikan peluang ataupun ancaman bagi 

perusahaan. Faktor ekonomi merupakan faktor yang sangat sensitif dan sering menjadi 

bahan pertimbangan bagi perusahaan dalam pengambilan keputusan. Kondisi 

pertumbuhan perekonomian di Indonesia pasca krisis global yang tejadi pada awal 2009 

di seluruh dunia memberikan dampak yang kurang baik dalam bidang ekonomi. Hal ini 

dirasakan langsung oleh PT. Telkom yang ditandai dengan menurunnya laba yang 

diterima PT. Telkom di awal tahun. 

Seiring dengan mulai membaiknya perekonomian dunia maka pertumbuhan 

ekonomi di Indonesia mulai kembali meningkat. Hal ini memberikan dampak yang 

positif bagi PT. Telkom walaupun kondisi perekonomian di Indonesia masih baru dalam 

tahap pemulihan akibat dari krisis global yang kita alami. 

Peningkatan kondisi ekonomi di Pamekasan sendiri ditandai dengan dibangunnya 

Islamic Centre yang diharapkan menjadi salah satu daya tarik bagi siapapun yang ingin 

mempelajari Islam secara lebih mendalam di Pamekasan. Keberadaan Islamic Centre ini 

juga sebagai pemacu perekonomian di Pamekasan bagi masyarakat yang ingin 

berwirausaha khususnya jasa pelayanan internet. Pertumbuhan ekonomi yang stabil serta 

didukung oleh trend dan pertumbuhan sektor riil akan membuka peluang pasar bagi 

seluruh sektor bisnis sehingga Speedy PT. Telkom Kancatel Pamekasan sebagai satu-

satunya Provider  pelayanan internet rumahan maupun industri dapat membantu 

sekaligus ikut memajukan perekonomian Pamekasan. 



 

2) Faktor Sosial Budaya 

 Faktor-faktor sosial yang digunakan dalam melakukan analisis lingkungan 

eksternal terdiri dari faktor demografi, geografi dan faktor pendidikan. 

a. Demografi 

Jumlah penduduk akan sangat mempengaruhi jumlah pengguna 

komunikasi. Semakin besar jumlah penduduk, semakin tinggi pula permintaan 

akan layanan telekomunikasi. Kabupaten Pamekasan secara demografis memiliki 

835.101 jiwa dengan kepadatan penduduk per km2 cukup bervariatif. Secara 

administratif Kabupaten Pamekasan terdiri dari 13 Kecamatan dan 189 

Desa/Kelurahan sehingga keberhasilan pembangunan tidak bisa dilepaskan dari 

permasalahan kependudukan mengingat penduduk merupakan subyek dan obyek 

dari pembangunan itu sendiri. 

Tabel 4.2 

 Jumlah dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Pamekasan 

No Uraian Satuan  2004 2005 2006 2007 2008 
1 Jumlah Penduduk Jiwa 725.932 671.544 688.380 795.801  835.101

 • Laki-laki Jiwa  350.367 324.333 335.828 393.306 405.345

 • Perempuan  Jiwa 375.565 347.211  352.552 402.495 429.756

2 Kepadatan Penduduk Jiwa/km2 916 848 869 1.004 1.054
 

 

 

 

 

Sumber :  www.pamekasan.info/v2/index.asp  di akses 19 oktober 2009 



Tabel 4.3 

Jumlah Pengguna Telepon dan Telkom Flexy di Pamekasan 

Tahun Telepon Rumah Flexy 

2005 198.006 596 

2006 199.810 720 

2007 200.222 1053 

2008 201.164 1642 

 

b. Geografi 

Dewasa ini banyak pembangunan lahan-lahan kosong di wilayah kota 

Pamekasan, terutama yang berkaitan dengan perkembangan bisnis perumahan. 

Hal ini merupakan pengaruh dari bertambahnya jumlah penduduk di wilayah kota 

Pamekasan. Dengan adanya pembangunan –pembangunan baru ini, akan 

meningkatkan pangsa pasar bagi PT. Telkom Kancatel Pamekasan. 

c. Pendidikan 

Kabupaten Pamekasan merupakan salah satu kabupaten di Pulau Madura yang 

letaknya berada di antara kabupaten Sampang dan Kabupaten Sumenep. Kabupaten 

Pamekasan sendiri merupakan kabupaten yang memiliki jumlah perguruan tinggi 

terbanyak di Madura. Instansi pendidikan yang ada di kabupaten Pamekasan mulai 

tingkat SD (Sekolah Dasar) hingga tingkat Perguruan Tinggi ditunjukkan pada Tabel 

4.4. 

 

 

Sumber :  Kancatel Pamekasan 



Tabel 4.4 

Instansi Pendidikan Kabupaten Pamekasan 

No. Keterangan Jumlah Instansi 

1 TK 208 

2 SD/MI 408 

3. SMP/Sederajat 100 

4 SMA/Sederajat 49 

5 Perguruan Tinggi 6 

 

 

Tabel 4.5 

Instansi Pendidikan Di Kabupaten Sampang dan Sumenep 

No. Keterangan Jumlah Instansi 

Kab. Sampang 

Jumlah Instansi 

Kab. Sumenep 

1 TK 59 198 

2 SD/MI 198 417 

3. SMP/Sederajat 84 139 

4 SMA/Sederajat 23 86 

5 Perguruan Tinggi 2 5 

 

 

Sumber :  www.pamekasan.info/v2/index.asp  di akses 9 September 2009 

Sumber :  www.sampang.go.id/index.php dan www.sumenep.go.id/main.php?go diakses 19 Oktober 2009 



Kebutuhan pelajar akan dunia virtual tidak dapat dipungkiri lagi. Mereka yang 

semakin tinggi tingkat pendidikannya, tentunya memiliki kesadaran akan pentingnya 

telekomunikasi, terutama internet untuk mempermudah mengakses ke dunia luar baik 

nasional maupun internasional. 

3) Faktor Politik 

 Dalam perkembangan suatu perusahaan, kondisi politik dari suatu Negara 

merupakan salah satu faktor penting dalam penentuan ancaman serta peluang bagi 

kelangsungan hidup perusahaan tersebut. Arah kebijakan dan stabilitas politik pemerintah 

menjadi faktor yang sangat berpengaruh terhadap laju usaha suatu perusahaan. Kondisi 

politik suatu Negara akan sangat menentukan tinggi rendahnya tingkat risiko politik yang 

mempengaruhi kondisi bisnis pada Negara yang bersangkutan. 

 Saat ini kondisi politik di Indonesia masih belum sepenuhnya stabil. Hal ini 

dikarenakan baru saja Indonesia menyelenggarakan pemilihan umum untuk mencari 

Presiden dan Wakil Presiden yang baru. Walaupun hasil dari pemilihan umum tersebut 

menetapkan Presiden yang sama sebagai pemimpin Indonesia lima tahun ke depan 

namun pasti akan ada perubahan kabinet maupun susunan pemerintahan. Hal inilah yang 

menyebabkan kondisi politik di Indonesia masih belum stabil. 

 Perubahan dalam kebijakan pemerintah akan mempengaruhi kelangsungan suatu 

perusahaan dalam menjalankan usahanya. Dari faktor tersebut yang dapat dirasakan 

langsung oleh PT. Telkom saat ini adalah iklim investasi yang menurun pada awal tahun 

ini yang disebabkan oleh krisis global, akan tetapi pada periode lima tahun sebelumnya 

kestabilan politik menyebabkan iklim investasi di Indonesia sangat berkembang. 



Terpilihnya kembali Presiden Susilo Bambang Yudhoyono diharapkan mampu 

mengembalikan kondisi politik di Indonesia kea rah yang lebih baik. 

 Langkah besar pada pemerintahan SBY terhadap masyarakat Madura adalah 

penyelesaian Jembatan Suramadu yang menghubungkan antara Jawa dan Madura untuk 

membantu memajukan kondisi perekonomian masyarakat Madura. Salah satu bentuk 

dukungan PT. Telkom Kancatel Pamekasan untuk memajukan kondisi masyarakat 

Pamekasan dalam bidang telekomunikasi adalah dengan ikut memberikan fasilitas 

pelayanan internet Speedy yang dapat digunakan secara gratis dengan sistem Wireless 

Fidelity (WI-FI) di pusat kota Pamekasan. 

4) Faktor Teknologi 

 Dewasa ini, perkembangan teknologi mengalami kemajuan yang cukup pesat. 

Jika pada masa lalu peranan telekomunikasi konvensional adalah untuk menciptakan 

hubungan antara dua tempat kapan saja (anytime), komunikasi Wireless dan seluler 

membuat hubungan menjadi di mana saja (anywhere) karena hamper semua tempat dapat 

dijangkau. Pada saat ini internet mengisinya dengan apa saja (anything) karena informasi 

apapun dapat dikirimkan, baik itu berupa data, suara, gambar maupun video. 

 Dengan kemajuan teknologi ini, semua itu dapat dilakukan dengan harga yang 

semakin terjangkau. Telkom memiliki investasi pada jaringan Wireline yang sangat luas, 

namun tidak dipungkiri lagi bahwa untuk selanjutnya penawaran teknologi wireless untuk 

layanan internet akan semakin beragam. Untuk itu Telkom harus selalu memantau 

perkembangan teknologi. 

 Sebagai kantor cabang dari perusahaan telekomunikasi terbesar di Indonesia 

Telkom Kancatel Pamekasan juga menerapkan sistem teknologi yang berbasis pada 



internet di setiap aktivitasnya. Hal ini dharapkan memacu para karyawan Telkom di 

seluruh Indonesia selalu bersentuhan dengan teknologi. 

4.2.1.2 Analisis Lingkungan Industri 

Faktor kedua dalam lingkungan eksternal adalah lingkungan industri. Dalam 

perumusan strategi yang tepat bagi perusahaan, analisis lingkungan industri sangat 

diperlukan sebagai salah satu faktor perumusan strategi. Berikut ini adalah analisis 

lingkungan industri yang terdiri dari lima kekuatan dalam merumuskan strategi bag 

perusahaan. 

1) Hambatan Masuknya Pendatang Baru 

Hambatan bagi masuknya pendatang baru (Barriers to Entry) merupakan 

rintangan yang harus diatasi oleh perusahaan yang akan memasuki suatu industri. 

Hambatan berwujud mencakup persyaratan modal, pengetahuan teknologi, sumber daya, 

dan peraturan yang mencakup reputasi dari perusahaan yang ada pada saat ini, loyalitas 

pelanggan terhadap merk yang ada dan akses ke kemampuan manajerial yang dibutuhkan 

untuk keberhasilan operasi dalam suatu industri. 

 Hambatan masuknya pendatang baru sebagai pesaing dapat menjadi ancaman 

bagi Telkom Kancatel Pamekasan dalam upaya penyediaan jasa layanan internet di 

Pamekasan dalam bentuk produk Speedy. Pada saat ini satu-satunya produk jasa layanan 

internet rumahan/industri di Pamekasan adalah Speedy, akan tetapi seiring dengan 

perkembangan Pamekasan serta akses keluar masuk Pulau Madura yang semakin mudah 

maka tidak menutup kemungkinan akan masuknya pendatang baru sebagai pesaing. 

 PT. Telkom Kancatel Pamekasan harus melakukan inovasi ataupun 

penyempurnaan dalam berbagai sektor agar pelanggan tidak beralih ke Provider  



pendatang baru sebagai pesaing. Dengan demikian produk Speedy PT. Telkom Kancatel 

Pamekasan akan tetap menjadi pilihan utama bagi para pelanggan jasa pelayanan internet 

rumahan/industri 

2) Kekuatan Pemasok 

Pemasok dapat menggunakan kekuatan menawarnya terhadap konsumen dalam 

suatu industri dengan menaikkan harga atau mengurangi kualitas barang atau jasa yang 

dibeli. Pemasok yang berkuasa dapat mengurangi profitabilitas suatu industri yang tidak 

dapat menaikkan harga untuk menutup kenaikan biaya tersebut. 

Speedy PT. Telkom Kancatel Pamekasan tidak memiliki hubungan dengan 

pemasok, karena Speedy merupakan produk jasa pelayanan internet. Jasa pelayanan 

internet yang dimiliki oleh Telkom Kancatel Pamekasan sendiri merupakan salah satu 

kantor cabang dari PT. Telkom yang mencakup seluruh Indonesia. Produk Speedy sendiri 

merupakan satu-satunya Provider  internet yang menggunakan jaringan kabel. PT. 

Telkom sendiri menggunakan jaringan kabel yang sudah dimiliki oleh Telkom sebagai 

fasilitas dari Speedy. 

3) Kekuatan Pembeli 

Pembeli juga dapat memaksa harga turun, menuntut kualitas yang lebih tinggi 

atau pelayanan yang lebih mengadu pemasok yang saling bersaing—yang semuanya 

mengurangi laba industri. Pembeli cenderung lebih peka harga jika mereka membeli 

produk yang tidak terdiferensiasi, relatif lebih mahal terhadap penghasilan mereka dan 

jika kualitas tidak terlalu penting bagi mereka. 

Speedy PT. Telkom Kancatel Pamekasan merupakan produk yang sudah 

disesuaikan antara harga, kualitas dan kebutuhan konsumen. Produk-produk yang 



dimiliki oleh PT. Telkom merupakan produk yang sudah teruji kualitasnya sehingga 

pembeli dapat merasakan harga yang sama dengan kualitas yang sama di seluruh 

Indonesia. 

4) Ketersediaan Barang Substitusi 

Dengan menetapkan batas dari harga yang dapat produk atau jasa substitusi 

membatasi potensi dari suatu industri. Jika industri tersebut tidak dapat meningkatkan 

kualitas produk atau melakukan diferensiasi maka industri itu akan mengalami 

kemunduran dalam laba dan mungkin juga dalam pertumbuhannya. 

 Pada produk Speedy Telkom Kancatel Pamekasan saat ini untuk jasa layanan 

internet rumahan/industri belum memliki pesaing sehingga munculnya pendatang baru 

yang akan menjadi barang atau produk substitusi yang akan menggantikan selera 

pelanggan masih belum ada. PT. Telkom Kancatel Pamekasan hanya perlu melakukan 

peningkatan mutu serta kualitas sehingga ancaman dari produk substitusi dapat 

terhindari. 

5) Persaingan Yang Kompetitif 

Kompetisi antar pesaing yang sudah ada terjadi dalam bentuk perebutan posisi—

dengan menggunakan taktik seperti kompetisi harga, pengenalan produk dan iklan secara 

besar-besaran. Persaingan sesama perusahaan industri akan berpengaruh pada penentuan 

strategi positioning perusahaan. Hal-hal yang mempengaruhi tingkat persaingan antara 

lain jumlah kompetitor, tingkat pertumbuhan industri, karakterisitik produk, biaya tetap 

besar, kapasitas dan hambatan keluar. 



Dilihat dari hal-hal tersebut maka Speedy Telkom Kancatel Pamekasan serta 

kondisi di Pamekasan masih belum terpengaruh oleh pesaing karena tidak adanya pesaing 

dan tingkat pertumbuhan industri di Pamekasan masih rendah. 

 

 

4.2.2 Analisis Lingkungan Internal 

 Pengidentifikasian faktor yang berpengaruh terhadap kekuatan dan kelemahan 

perusahaan dapat dilakukan dengan melakukan analisis terhadap lingkungan internal 

perusahaan. Faktor yang dapat di analisis mencakup faktor budaya, pemasaran dan 

personalia 

1) Faktor Keuangan 

 Ditinjau dari laporan keuangan posisi 31 Desember 2008 (Lampiran 1), kinerja 

keuangan Telkom cukup baik. Laba bersih mengalami pergerakan yang fluktuatif 

semenjak tiga tahun terakhir. Tahun 2006 laba perusahaan sebesar Rp 11.006 Milliar lalu  

meningkat sebesar Rp 1.852 Milliar ditahun 2007 yaitu Rp 12.858 Milliar kemudian di 

tahun 2008 mengalami penurunan sebesar Rp 2.239 Milliar. Hal ini disebabkan 

terjadinya krisis global yang berdampak pada faktor keuangan PT. Telkom. 

 Dampak dari krisis ekonomi dunia tersebut tidak dirasakan langsung oleh PT. 

Telkom Kancatel Pamekasan, Hal ini dikarenakan kondisi ekonomi masyarakat di 

Pamekasan tidak terlalu terpengaruh dengan krisis global tersebut.  

Kondisi keuangan di PT. Telkom Kancatel Pamekasan diperoleh melalui 

wawancara maupun kuisioner digolongkan sehat. Hal ini di indikasikan dengan semakin 

meningkatnya permintaan pelanggan terhadap produk Speedy atau meningkatnya PSB 



(Pasang Baru) Speedy di Pamekasan (Lampiran 2), sehingga aktifitas keuangan terus 

meningkat di Kancatel Pamekasan. Kondisi keuangan yang stabil tersebut didukung oleh 

produk-produk Telkom yang lain seperti Telpon rumah atau Telpon tetap (Fixed 

Wireline) dan Telkom Flexy yang masih sangat diminati di Pamekasan, sehingga Telkom 

Kancatel Pamekasan masih dapat terus memberikan pelayanan yang maksimal terhadap 

konsumen. 

2) Faktor Budaya 

Budaya perusahaan merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap 

kondisi internal perusahaan. Budaya ini dapat menjadi kekuatan apabila sesuai dengan 

strategi perusahaan atau bahkan menjadi kelemahan misi, tujuan, strategi dan kebijakan 

yang diambil perusahaan bertentangan dengan budaya perusahaan. 

 Telkom memiliki budaya korporasi “The Telkom Way 135” yang mencakup 1 

(satu) asumsi dasar, 3 (tiga) nilai inti dan 5 (lima) langkah perilaku. Untuk lebih jelasnya, 

kerangka budaya Telkom dapat dilihat pada Gambar 4.5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gambar 4.5 

Budaya korporasi “The Telkom Way 135” 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar tersebut mengandung makna : 

a. Asumsi dasar, merupakan pandangan dasar dalam menentukan sikap. 

   .  Rumusan Commited 2 U(baca : Committed to You) dapat 

diartikan sebagai pernyataan komitmen dan kesediaan untuk perlibatan diri secara 

total dalam rangk memberikan yang terbaik kepada stakeholders (pelanggan, 

pemegang saham, karyawan, pemerintah dan mitra bisnis). 
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b. Nilai-nilai inti, nilai-nilai yang harus dianut oleh seluruh insane Telkom  

1. Costomer Value. Ialah manfaat bersih yang diperoleh pelanggan dari 

produk ataupun jasa dengan tingkat pengorbanan biaya, waktu, dan tenaga 

tertentu. 

2. Excellent Service. Merupakan nilai inti yang mengedepankan pelayanan 

dengan mutu yang melebihi harapan pelanggan. Tercipta karena setiap 

orang melakukan hal yang tepat, pada waktu yang tepat dan dengan hasil 

yang terbaik. 

3. Competent People. Dengan nilai ini perusahaan menghargai setiap insane 

Telkom yang memiliki kemampuan untuk memenuhi segala tuntutan 

pelayanan dengan cakap dalam bisnis telekomunikasi yang kompetitif. 

c. Perilaku, merupakan tindakan yang dilakukan 

1. Stretch the Goal. Merentangkan tujuan melebihi batas normal ialah 

langkah dimana Telkom meraih kinerja pelayanan “di atas rata-rata”, 

dengan demikian selalu dipersepsikan “yang terbaik”. 

2. Simplify. Menyedarhanakan ialah langkah untuk memangkas birokrasi 

agar tercipta komunikasi yang cepat antar unit, pengambilan keputusan 

yang cepat, dan pemecahan masalah yang cepat, sehingga akan 

menciptakan respons yang cepat kepada pelanggan. 

3. Involve Everyone. Melibatkan setiap orang bertujuan mengurangi sekat-

sekat antar unit, mencari gagasan terbaik dan menciptakan keleluasan 

dalam berpartisipasi. Dengan demikian, siapa pun yang dapat memberikan 

masukan-masukan bagi kemajuan Telkom akan dihargai. 



4. Quality is my Job. Seluruh insane Telkom dari jajaran tertinggi sampai 

terendah, begitu pula seluruh proses dari hulu sampai hilir harus ikut 

bertanggung jawab tehadap kualitas pekerjaan. 

5. Rewards the Winners. Pengangkatan dan promosi didasarkan pada 

kemampuan dan prestasi. Mereka yang diberi penghargaan adalah para 

insane Telkom yang hidup dengan kemampuan dan prestasi. 

3) Faktor Pemasaran 

 Daerah pemasaran Telkom Kancatel Pamekasan adalah Area Kabupaten 

Pamekasan dan sebagian daerah-daerah yang berada dibawah pengelolaan Kancatel 

Sampang. Dalam usaha peningkatan volume penjualan, Telkom Kancatel Pamekasan 

berusaha mempertahankan dan mencari pelanggan baru yang ditugaskan pada bagian 

pemasaran. 

 Telkom mendistribusikan dan menjual produk dan layanan utamanya, termasuk 

layanan telepon tidak bergerak nirkabel, tetapi tidak termasuk layanan telepon seluler, 

melalui jalur distribusi utama berikut ini : 

1. Walk-in Customer Service Point. Pelanggan memiliki akses ke produk dan 

layanan tertentu dalam Walk-in Custumer Service Point ini. 

2. Account management Team. Mempromosikan produk dan layanan Telkom 

dengan cara yang terpadu untuk pelanggan bisnis yang lebih besar dari Telkom. 

3. Warung Telekomunikasi Umum. Pelaku bisnis skala kecil dengan bekerja sama 

dengan Telkom telah mendirikan warung telekomunikasi umum (wartel) di 

seluruh Indonesia. Pelanggan dapat meng akses layanan telepon local, SLJJ, SLI, 

mengirim faksimili, teleks dan telegram. 



4. Dealer resmi dan outlet ritel. Dealer independen dan outlet ritel mambayar untuk 

seluruh produk yang mereka terima dengan potongan harga. 

5. Situs web. Melalui situs web Telkom, pelanggan dapat memperoleh informasi 

mengenai produk dan layanan utama dari Telkom dan mendapatkan akses ke 

produk multimedia tertentu. 

6. Telepon umum. Pelanggan dapat melakukan panggilan telepon lokal melalui 

telepon umum. 

Program telekomunikasi pemasaran Telkom mencakup penggunaan iklan cetak 

dan televisi, layanan untuk pelanggan dan personil distribusi, infrastruktur dan kampanye 

promosi khusus untuk memperkuat merk dagangnya, meningkatkan profilnya dan 

mendidik masyarakat umum mengenai produk serta layanan Telkom. 

Area pemasaran Telkom Kancatel Pamekasan, sejak 7 tahun lalu sudah dibangun 

plasa Telkom untuk memudahkan pelanggan dalam melakukan interaksi baik 

pendaftaran, pembayaran, atau complain pelanggan secara langsung dengan Custumer 

Servise Telkom Kancatel Pamekasan tentang produk-produk Telkom. 

Selain itu, Telkom juga bekerja sama dengan mitra kerja seperti bank umum sebagai 

tempat pembayaran rekening yang dapat memudahkan masyarakat dalam pembayaran 

rekening. 

 Dari segi pemasaran di Kancatel Pamekasan mengenai Speedy terdapat kendala 

dalam mencapai sasaran perusahaan yaitu kurang efektifnya promosi ke masyarakat 

pedesaan. 

 

 



4) Faktor Personalia 

 Tenaga kerja merupakan salah satu faktor penting yang menjamin kelancaran 

kinerja perusahaan secara keseluruhan. Tingkat pendidikan tenaga kerja perlu mendapat 

pertimbangan oleh perusahaan dalam memenuhi kebutuhan akan tenaga kerja. 

Tabel 4.6 

Jenis dan Jumlah Karyawan Kancatel Pamekasan 

No Jenis 
Karyawan 

Jumlah 
Karyawan 

1 Tetap 34 
2 Kontrak 12 
3 Mitra 60 

Total 106 
  

Tabel 4.7 

Level pendidikan Karyawan Kancatel Pamekasan 

No Level Pendidikan Jumlah Karyawan
1 SD 13 
2 SMP 10 
3 SMA 15 
4 STM 14 
5 JURU 22 
6 D1 11 
7 D2 15 
8 D3 2 
9 S1 4 

Total 106 
  

Pendidikan pegawai masih perlu ditingkatkan ini berkaitan dengan historis 

sebagai perusahaan telekomunikasi pertama di Indonesia. Oleh karena itu, Telkom terus 

berusaha untuk meningkatkan tingkat pendidikan pegawainya, baik itu melalui 

pendidikan dalam negeri maupun luar negeri, serta mamberikan pelatihan ataupun 

program pensiun dini. Telkom juga melakukan pembinaan Iman, Budaya dan Olah raga 

Sumber : Kancatel Pamekasan  

Sumber : Kancatel Pamekasan  



(IBO). Untuk pembinaan IBO tersebut, pelaksanaannya dilakukan secara rutin serta 

berkala (mingguan, bulanan, tahunan dan empat tahun sekali). Telkom Kancatel 

Pamekasan sendiri melaksanakan program tersebut setiap hari jum’at sehingga pada hari 

tersebut aktivitas kantor hanya berlangsung secara normal setelah waktu Sholat Jum’at 

atau jam 01.00 WIB. 

5) Faktor Operasional 

 Perkembangan teknologi di bidang industri telekomunikasi bersifat cepat dan 

signifikan. Sebagai perusahaan yang bergerak dalam layanan jasa informasi, Telkom 

harus selalu siap menghadapi kemajuan teknologi, terutama yang berkaitan dengan 

sistem informasi. Telkom Kancatel Pamekasan terus-menerus melakukan pemantauan 

kualitas serta pembenahan-pembenahan diberbagai sektor operasional guna memberikan 

pelayanan maksimal terhadap pelanggan terutama pada produk Speedy. 

 Sebagai perusahaan jasa pelayanan telekomunikasi yang menggunakan jaringan 

kabel sebagai sarana produk Speedy maka Telkom harus memberikan perawatan yang 

ekstra terhadap jaringan kabel tersebut. Hal ini dikarenakan apabila ada gangguan 

terhadap jaringan kabel tersebut maka akan berpengaruh terhadap kualitas akses dari 

Speedy tersebut, sehingga pemeliharaan dan perawatan harus dilakukan dengan lebih 

ekstra. Diperbaruinya kendaraan operasional TelkomKancatel Pamekasan setiap 5 tahun 

sekali adalah salah satu bentuk keseriusan Telkom dalam upaya pemberian pelayanan 

yang maksimal terhadap pelanggan. 

4.3 Analisis Matriks Evaluasi Faktor External (External Faktor Evaluation—EFE) 

Faktor eksternal berpengaruh langsung maupun tidak langsung terhadap 

perusahaan. Setelah mengidentifikasi berbagai peluang dan ancaman apa saja yang 



mampu mendukung serta menghambat perusahaan dalam mencapai tujuannya, maka 

langkah berikutnya adalah penyusunan profil peluang dan ancaman yang terdapat dalam 

lingkungan eksternal dengan menggunakan alat analisis EFE. 

Penentuan faktor eksternal yang dipilih berdasarkan kemungkinan pengaruh 

faktor-faktor tersebut terhadap posisi strategis potensial perusahaan atau yang disebut 

Critical Success Factors. Selanjutnya menentukan bobot (Weight) dan rating dari Critical 

Success Factors dilanjutkan dengan mengalikan nilai bobot dengan ratingnya untuk 

mendapatkan skor tertimbang semua Critical Success Factors. Bobot menunjukkan 

Relative Importance dari setiap faktor untuk berhasil atau membawa kesusesan bagi 

perusahaan dalam industri, sedang rating menunjukkan kondisi tiap-tiap Critical Success 

Factor yang ada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabel 4.8 

External Strategic Factors Summary (EFE) 
Critical Success Factors Bobot Peringkat Nilai 

Tertimbang 
Keterangan 

Peluang     

1. Akses keluar masuk pulau Madura yang 
semakin mudah seiring dengan adanya 
jembatan Suramadu sehingga 
Perkembangan dan pertumbuhan 
ekonomi Madura akan terus meningkat. 

2. Adanya Islamic Centre pertama di 
Madura yang berada di kota Pamekasan. 

3. Meningkatnya kebutuhan masyarakat 
Pamekasan akan internet. 

4. Perusahaan-perusahaan di Pamekasan 
sudah banyak yang menggunakan sistem 
internet on-line. 

5. Peluang usaha warnet yang mulai 
menjamur di Pamekasan. 

6. Flexy Speedy sebagai salah satu 
pengembangan produk Speedy sangat 
cocok di Pamekasan. 

7. Pengenalan Speedy ke sekolah-sekolah di 
Pamekasan mulai di kembangkan. 
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Total Nilai Tertimbang Peluang   1,45  
Ancaman     
1. Minat pengguna internet masih relatif 

kecil. 
2. Tidak menutup kemungkinan akan 

timbulnya pesaing seiring dengan adanya 
jembatan Suramadu. 

3. Penawaran teknologi alternatif jasa 
internet semakin beragam. 

4. Mayoritas anak-anak di Pamekasan lebih 
memilih untuk meneruskan kuliah di luar 
pulau Madura. 

5. Adanya provider khusus warnet yang 
masuk ke Pamekasan. 

6. Belum terjangkaunya Speedy yang 
melayani hot-spot di Pamekasan. 

7. Persaingan yang tidak sehat antar warnet. 
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Total Nilai Tertimbang Ancaman   1,45  

Total 1.0  2,90  
 

Keterangan : 

Sumber : Data diolah, 2009 



a. Bobot 

• 0,20 =  sangat kuat 

• 0,15 =  di atas rata-rata 

• 0,10 =  rata-rata 

• 0,05 =  di bawah rata-rata 

b. Peringkat 

• 1 =  di bawah rata-rata 

• 2 =  rata-rata 

• 3 =  di atas rata-rata 

• 4 =  sangat bagus 

Keterangan Hasil Analisis EFE 

1. Faktor eksternal kunci didapat dari wawancara serta diskusi langsung dengan 

Manager dan beberapa Senior Supervisor serta observasi langsung terhadap 

kondisi lingkungan eksternal PT. Telkom Kancatel Pamekasan dalam 

pengembangan produk Speedy. 

2. Pembobotan dilakukan dengan mempertimbangkan pengaruh faktor-faktor 

eksternal terhadap posisi strategis perusahaan. Besarnya bobot ditentukan 

berdasarkan rata-rata tertimbang melalui hasil kuisioner dan diskusi yang 

dilakukan dengan Manager dan beberapa Senior Supervisor. 

3. Rating produk Speedy PT. Telkom Kancatel Pamekasan (nilai 1-4) ditentukan 

berdasarkan pengamatan kualitatif berdasarkan dari pengamatan serta kondisi 

yang mempengaruhi dari faktor eksternal perusahaan. Penentuan Rating ini juga 

dilakukan berdasarkan diskusi langsung dengan Manager dan Senior Supervisor. 



4. Total nilai tertimbang di dalam suatu organisasi adalah 4,0 sedangkan nilai 

tertimbang terendah adalah 1,0 dan nilai tertimbang rata-rata adalah 2,5. Total 

nilai tertimbang 4,0 mengindikasikan bahwa organisasi tersebut merespon dengan 

sangat baik terhadap peluang serta ancaman yang ada pada lingkungan eksternal 

industrinya. Sedangakan total nilai tertimbang 1,0 mengindikasi bahwa strategi 

perusahaan tidak memanfaatkan peluang atau tidak menghindari ancaman 

eksternal. 

5. Total nilai tertimbang matriks EFE pada produk Speedy PT. Telkom Kancatel 

Pamekasan adalah 2,9. Artinya respon PT. Telkom Kancatel Pamekasan terhadap 

ancaman dan peluang berada di atas rata-rata nilai tertimbang. Hal ini 

menunjukkan bahwa PT. Telkom Kancatel Pamekasan berada pada kondisi yang 

cukup baik untuk memanfaatkan peluang dan menghindari ancaman. Kondisi ini 

adalah kondisi yang cukup ideal bagi perusahaan yang berada di suatu daerah 

yang keadaan perekonomiannya dalam keadaan yang sedang berkembang. 

4.4 Analisis Matriks Evaluasi Faktor Internal (Internal Faktor Evaluation—IFE) 

Alat analisis ini digunakan untuk melihat kondisi internal perusahaan dalam 

menentukan faktor-faktor keunggulan strategis yang dimiliki perusahaan. Tahapan dalam 

analisis IFE pada dasarnya adalah sama dengan tahapan pada analisa EFE. Pembobotan 

dalam analisa ini didasarkan pada relative importance tiap-tiap faktor untuk berhasil 

dalam industri yang dimasuki perusahaan, sedangkan pemberian skala rating didasarkan 

atas kondisi masing-masing Critical Success Factor yang ada. 

 

 



Tabel 4.9 

Internal Factor Evaluation (IFE) Matrix 
Critical Success Factors Bobot Peringkat Nilai 

Tertimbang 
Keterangan 

Kekuatan      
1. Nama besar PT. Telkom sehingga 

memudahkan masyarakat untuk mengenal 
produknya. 

2. Menggunakan jaringan Fixed Wireline 
(Jaringan Kabel). 

3. Menjadi satu-satunya Provider  internet 
rumahan/industri di Pamekasan. 

4. Koneksi lebih stabil karena masing-
masing pengguna mempunyai jalur 
tersendiri ke peralatan multiplexer di sisi 
TELKOM. Kecepatan tidak terpengaruh 
pertambahan jumlah pelanggan yang 
akses bersamaan. 

5. Speedy Kancatel Pamekasan tidak 
mungkin tersaingi dalam segi pelayanan 
internet rumahan. 

6. Menggunakan jaringan ADSL yang 
memungkinkan transfer data, gambar, 
video dengan cepat secara bersamaan. 

7. Menawarkan sistem layanan internet yang 
cepat dan murah.  

0,05 
 
 

0,05 
 

0,10 
 
 
 

0,10 
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0,20 
 
 

0,30 
 

0,40 
 
 
 

0,20 
 
 
 
 

0,10 
 
 

0,20 
 

0,20 

 

Total Nilai Tertimbang Kekuatan   1,60  
Kelemahan     
1. Promosi kurang efektif terutama di daerah 

pedesaan. 
2. Kinerja dari Speedy di Pamekasan hanya 

akan maksimal jika berjarak 5 km (kabel) 
dari kantor Telkom. 

3. Keterbatasan tenaga kerja khusus 
pemasangan Speedy. 

4. Birokrasi internal yang berlebihan. 
5. Pemeliharaan yang kurang. 
6. Jaringan yang digunakan akan lebih lemah 

di siang hari karena penggunaan jaringan 
kabel dilakukan bersamaan dengan 
jaringan telpon. 

7. Penambahan jarak jangkauan hanya dapat 
dilakukan apabila mendapat persetujuan 
Telkom pusat. 

0,10 
 

0,10 
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0,05 
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2 
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Total Nilai Tertimbang Kekuatan   1,25  

Total 1,0  2,85  
 

Keterangan : 

a. Bobot 

• 0,20 =  sangat kuat 

• 0,15 =  di atas rata-rata 

• 0,10 =  rata-rata 

• 0,05 =  di bawah rata-rata 

b. Peringkat 

• 1 =  sangat lemah 

• 2 =  tidak begitu lemah 

• 3 =  cukup kuat 

• 4 =  sangat kuat 

Keterangan Hasil Analisis EFE 

1. Faktor internal kunci didapat dari wawancara serta diskusi langsung dengan 

Manager dan beberapa Senior Supervisor serta observasi langsung terhadap 

kondisi lingkungan internal PT. Telkom Kancatel Pamekasan dalam 

pengembangan produk Speedy. 

2. Pembobotan diperoleh dari hasil observasi kualitatif secara langsung pada di 

lingkungan internal PT. Telkom Kancatel Pamekasan dengan menimbang bobot 

rata-rata tertimbang yang didasari oleh peristiwa-peristiwa yang terjadi di 

perusahaan. Besarnya bobot ditentukan berdasarkan rata-rata tertimbang melalui 

Sumber : Data diolah, 2009  



hasil kuisioner dan diskusi yang dilakukan dengan Manager dan beberapa Senior 

Supervisor. 

3. Rating produk Speedy PT. Telkom Kancatel Pamekasan (1-4) ditentukan melalui 

analisis data dan pengamatan perusahaan secara langsung mengenai apa yang 

menjadi kekuatan dan kelemahan perusahaan dengan masukan berupa analisis 

lingkungan internal perusahaan. Penentuan Rating ini juga dilakukan berdasarkan 

diskusi langsung dengan Manager dan Senior Supervisor. 

4. Total nilai tertimbang di dalam suatu organisasi adalah 4,0 sedangkan nilai 

tertimbang terendah adalah 1,0 dan nilai tertimbang rata-rata adalah 2,5. Total 

nilai tertimbang 4,0 mengindikasikan bahwa organisasi tersebut merespon dengan 

sangat baik terhadap peluang serta ancaman yang ada pada lingkungan eksternal 

industrinya. Sedangakan total nilai tertimbang 1,0 mengindikasi bahwa strategi 

perusahaan tidak memanfaatkan peluang atau tidak menghindari ancaman 

eksternal. 

5. Total nilai tertimbang matriks IFE pada produk Speedy PT. Telkom Kancatel 

Pamekasan adalah 2,85. Artinya dalam posisi internal PT. Telkom Kancatel 

Pamekasan berada di atas rata-rata nilai tertimbang. Hal ini menunjukkan bahwa 

PT. Telkom Kancatel Pamekasan berada pada kondisi yang cukup baik untuk 

terus memanfaatkan kekuatan yang ada pada saat ini serta meningkatkan 

pemanfaatan dari peluang dan ancaman untuk mengurangi kelemahan yang masih 

ada didalam lingkungan internal perusahaaan. 

 

 



4.5 Analisis Matriks Kekuatan-Kelemahan-Peluang-Ancaman(SWOT/TOWS) 

Setelah penggunaan analisis EFE dan IFE sebagai Input Stage, selanjutnya 

digunakan analisis matrik SWOT/TOWS sebagai analisis awal Matching Stage. Matrik 

SWOT merupakan alat analisis lanjutan yang penting dalam menentukan dan 

mengembangkan alternatif strategi yang tepat. Dalam hal ini adalah menentukan strategi 

yang tepat bagi perusahaan. 

Matrik ini akan dapat menyusun gambaran strategi menyeluruh perusahaan yang 

didasarkan pada kekuatan dan kelemahan internal dan pada peluang dan ancaman 

eksternal. Key Success Factors yang digunakan pada matrik SWOT adalah Key Success 

Factors dari analisis lingkungan eksternal dan internal perusahaan berdasarkan kekuatan 

(Strength), kelemahan (Weakness), peluang (Opportunity) dan ancaman (Threat). Dengan 

penjelasan sebagai berikut : 

1. Strategi SO (Strength-Opportunity) menggunakan kekuatan internal perusahaan 

untuk meraih peluang yang ada diluar. 

2. Strategi WO (Weakness-Opportunity) bertujuan untuk memperkecil kelemahan 

internal perusahaan dengan memanfaatkan peluang eksternal. 

3. Strategi ST (Strength-Threat) bertujuan untuk menghindari atau mengurangi 

ancaman eksternal. 

4. Strategi WT (Weakness-Threat) merupakan taktik untuk bertahan dengan cara 

mengurangi kelemahan internal serta menghindari ancaman. 

Berikut ini matriks SWOT pada produk Speedy pada PT. Telkom Kancatel Pamekasan 

(Tabel 4.10). 

 



Tabel 4.10 

Matriks SWOT Produk Speedy Telkom Kancatel Pamekasan 

 
 
 
                                              IFE 
 
 
 
 
 
 
 
         EFE 

Kekuatan (Strenght)
1. Nama besar PT. Telkom sehingga 

memudahkan masyarakat untuk mengenal 
produknya. 

2. Menggunakan jaringan Fixed Wireline 
(Jaringan Kabel). 

3. Menjadi satu-satunya Provider  internet 
rumahan/industri di Pamekasan. 

4. Koneksi lebih stabil karena masing-masing 
pengguna mempunyai jalur tersendiri ke 
peralatan multiplexer di sisi TELKOM. 
Kecepatan tidak terpengaruh pertambahan 
jumlah pelanggan yang akses bersamaan. 

5. Speedy Kancatel Pamekasan tidak 
mungkin tersaingi dalam segi pelayanan 
internet rumahan. 

6. Menggunakan jaringan ADSL yang 
memungkinkan transfer data, gambar, 
video dengan cepat secara bersamaan. 

7. Menawarkan sistem layanan internet yang 
cepat dan murah. 

Kelemahan (Weakness) 
1. Promosi kurang efektif terutama di daerah 

pedesaan. 
2. Kinerja dari Speedy di Pamekasan hanya 

akan maksimal jika berjarak 5 km (kabel) 
dari kantor Telkom. 

3. Keterbatasan tenaga kerja khusus 
pemasangan Speedy. 

4. Birokrasi internal yang berlebihan. 
5. Pemeliharaan yang kurang. 
6. Jaringan yang digunakan akan lebih lemah 

di siang hari karena penggunaan jaringan 
kabel dilakukan bersamaan dengan 
jaringan telpon. 

7. Penambahan jarak jangkauan hanya dapat 
dilakukan apabila mendapat persetujuan 
Telkom pusat. 

Peluang (Opportunity) 
1. Akses keluar masuk pulau Madura yang 

semakin mudah seiring dengan adanya 
jembatan Suramadu sehingga 
Perkembangan dan pertumbuhan ekonomi 
Madura akan terus meningkat. 

2. Adanya Islamic Centre pertama di Madura 
yang berada di kota Pamekasan sehingga 
menjadikan suatu peluang usaha baru oleh 
para wirausahawan dalam bidang jasa 
layanan internet. 

3. Meningkatnya kebutuhan masyarakat 
Pamekasan akan internet. 

4. Perusahaan-perusahaan di Pamekasan 
sudah banyak yang menggunakan sistem 
internet on-line. 

5. Peluang usaha warnet yang mulai 
menjamur di Pamekasan. 

6. Flexy Speedy sebagai salah satu 
pengembangan produk Speedy sangat 
cocok di Pamekasan. 

7. Pengenalan Speedy ke sekolah-sekolah di 
Pamekasan mulai di kembangkan. 

Strategi SO
1. Meningkatkan program pemasaran untuk 

menggapai pasar yang belum terjangkau.  
2. Terus  melakukan  peningkatan  kualitas 

terutama  bagi  pelanggan  yang 
menggunakan Speedy untuk jasa industri.  

3. Terus  meningkatkan  serta  menjaga 
kerjasama  dengan  perusahaan‐
perusahaan  lain  yang menggunakan  jasa 
Speedy. 

4. Flexy  Speedy  sebagai  salah  satu  produk 
yang dimiliki oleh Telkom memungkinkan 
untuk  system  internet  yang  murah  dan 
cepat.  

5. Menjangkau  pasar  disekolah  dengan 
system  keunggulan  yang  sudah  dimiliki 
oleh Speedy. 

6. Pengajuan  penambahan  jarak  jangkauan 
bagi Speedy Pamekasan. 

7. Memperbaiki  kinerja  Speedy  yang  ada  di 
Pamekasan. 

Ancaman (Threat) 
1. Minat  pengguna  internet  masih  relatif 

kecil. 
2. Tidak  menutup  kemungkinan  akan 

timbulnya pesaing  seiring dengan adanya 
jembatan Suramadu. 

3. Penawaran  teknologi  alternatif  jasa 
internet semakin beragam. 

4. Mayoritas  anak‐anak  di  Pamekasan  lebih 
memilih untuk meneruskan  kuliah di  luar 
pulau Madura. 

5. Adanya  provider  khusus  warnet  yang 
masuk ke Pamekasan. 

6. Belum  terjangkaunya  Speedy  yang 
melayani hot‐spot di Pamekasan. 

7. Persaingan yang tidak sehat antar warnet. 

 

 Sumber : Data diolah, 2009  



 Dari analisis matrik SWOT diatas, terdapat beragam strategi alternatif yang dapat 

menjadikan bahan pertimbangan bagi PT. Telkom Kancatel Pamekasan untuk memilih 

strategi yang tepat. Alternatif strategi yang dipilih sebaiknya adalah strategi yang 

menurut perusahaan telah mampu mencerminkan kekuatan perusahaan untuk 

memanfaatkan peluang (SO), kekuatan perusahaan untuk menghindari ancaman (ST), 

pemanfaatan peluang oleh perusahaan untuk meminimalkan kelemahan (WO) dan 

menghindari ancaman serta meminimalkan kelemahan yang dimiliki oleh perusahaan 

(WT). 

4.6 Analisis Matriks Internal Eksternal (IE) 

 Analisis matriks Internal-Eksternal menurut Fred, R David (2006:301) 

silaksanakan dengan langkah-langkah sebgai berikut : 

1. Total skor dari IFE matriks pada sumbu x. 

2. Total skor dari EFE pada sumbu y. 

3. Penilaian dari matriks Internal-Eksternal dapat dilakukan dengan membagi 

tingkatan skor menjadi tiga. 

4. Pada sumbu x, dengan menggunakan matriks IFE, skor 1,0-1,99 menyatakan 

bahwa posisi internal adalah lemah; skor 2,0-2,99 menyatakan bahwa  posisi 

internal adalah rata-rata, dan skor 3,0-4,0 posisi internal adalah kuat. 

5. Pada sumbu x, dengan menggunakan matriks EFE, skor 1,0-1,99 menyatakan 

bahwa posisi internal adalah rendah; skor 2,0-2,99 menyatakan bahwa  posisi 

internal adalah sedang, dan skor 3,0-4,0 posisi internal adalah tinggi. 

6. Implikasi dari penilaian akan mempengaruhi strategi yang tepat bagi perusahaan. 



Berdasarkan dari analisis IFE dan EFE yang telah dilakukan pada produk Speedy 

PT. Telkom Kancatel Pamekasan, didapat jumlah skor rata-rata tertimbang matrik IFE 

sebesar 2,85 dan jumlah skor rata-rata matriks EFE sebesar 2,9. Penggabungan kedua 

jumlah ini kedalam matriks IE dapat dilihat pada Gambar 4.6. 

Gambar 4.6 

Matriks Internal Eksternal (IE) 

Total Rata-Rata Tertimbang IFE 
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Dari hasil analisis terhadap matriks IE diatas menunjukkan bahwa produk Speedy 

PT. Telkom Kancatel Pamekasan berada pada sel V. paling baik dikelola dengan strategi 

Hold dan Maintenance. Strategi yang cocok adalah penetrasi pasar (Market Penetration) 

dan strategi Pengembangan Produk (Product Development).  
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Sumber : Data diolah, 2009  

2,85



4.7 Analisis Matrik Grand Strategies (Strategi Utama) 

Perumusan strategi utama atau umum pada sebuah perusahaan merupakan suatu 

langkah yang menjadi prioritas dalam manajemen strategi. Untuk menentukan strategi 

utama, perusahaan dapat menggunakan Matrik Grand Strategy yang terdiri dari empat 

kuadran dan ada dua kriteria utama yang mendasarinya yaitu 1). Tujuan utama strategi 

umum dan 2). Pilihan pengutamaan intern atau ekstern untuk tujuan perusahaan. 

Pemilihan strategi yang terdapat dalam matriks ini adalah berupaya menyesuaikan 

keinginan akan pertumbuhan internal dan eksternal dengan keinginan untuk mengatasi 

kelemahan dan memaksimalkan kekuatan. Berikut ini disajikan hasil analisis matrik 

Grand Strategies atau strategi utama, Gambar 4.6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gambar 4.7 

Matrik Grand Strategies atau Strategi Utama Pada Produk Speedy PT. Telkom 

Kancatel Pamekasan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Berdasarkan hasil dari wawancara selama penelitian maka hasil dari analisis 

matrik Grand Strategies atau strategi utama PT. Telkom Kancatel Pamekasan berada 

pada kuadran III, yaitu Strategi Pertumbuhan Terkonsentrasi, Pengembangan Pasar 

dan Pengembangan Produk. 

1. Pertumbuhan Terkonsentrasi  

Mengatasi Kelemahan 

Memaksimalkan Kekuatan

Integrasi Vertikal 
Diversifikasi Konglomerasi 

Putar Haluan Atau 
Penghematan Divestasi 
Likuidasi 

Pertumbuhan Terkonsentrasi 
Pengembangan Pasar 
Pengembangan Produk 

Integrasi Horizontal  
Difersifikasi konsentris 
Usaha patungan 

Eksternal 
(Akuisisi 

atau merger 
untuk 

kapabilitas 
sumber 
daya) 

Internal 
(Mengarahkan 

kembali 
sumber daya di 

dalam 
perusahaan) 

IV III 

I II 

Sumber: Data diolah, 2009 



PT. Telkom Kancatel Pamekasan mengarahkan sumber daya yang dimiliki seperti 

jaringan Fixed Wireline, koneksi internet yang stabil dan keunggulan lainnya pada 

produk Speedy sebagai dasar untuk menilai kebutuhan pasar, pemahaman akan 

perilaku pembeli, harga konsumen serta promosi yang dilakukan, sehingga dapat 

diketahui bahwa strategi terkonsentrasi lebih mengarah pada peningkatan kinerja 

karyawan PT. Telkom Kancatel Pamekasan. 

2. Pengembangan Pasar 

PT. Telkom Kancatel Pamekasan harus meningkatkan sistem promosi pada 

produk Speedy dengan cara mengubah hal-hal yang bersifat eksternal guna 

pengembangan pasar seperti pembaharuan sarana iklan atau konten promosi 

sesuai dengan wilayah pasar yang akan dikembangkan. Dari 13 kecamatan dan 

189 Desa/Kelurahan Pamekasan baru sekitar 4 kecamatan saja yang  

masyarakatnya sudah mengenal internet. Sehingga kemampuan PT. Telkom untuk 

melakukan Pengembangan Pasar hingga ke desa merupakan salah satu strategi 

yang tepat untuk dilakukan oleh PT. Telkom Kancatel Pamekasan. 

3. Pengembangan Produk 

PT. Telkom Kancatel Pamekasan harus meningkatkan kinerja dari produk  Speedy 

yang ada di Pamekasan menjadi lebih baik. Saat ini kinerja Speedy di Pamekasan 

hanya akan maksimal apabila berada pada 5 km (kabel) dari kantor Telkom. Hal 

ini disebabkan perlengkapan Speedy yang ada di Kancatel Pamekasan masih 

sederhana karena pengguna internet di Pamekasan tidak sebanyak kota-kota besar, 

namun seiring dengan perkembangan perekonomian di Pamekasan hendaknya PT. 



Telkom memperbarui perlengkapan Speedy sehingga jarak jangkauannya bisa 

lebih luas. 

4.8 Analisis Matriks QSPM (Quantitative Strategies Planning Matriks) 

QSPM adalah alat yang direkomendasikan oleh para ahli startegi untuk 

melakukan Evaluasi pilihan startegi alternatif secara objektif, Berdasarkan Key Success 

Faktor Internal – Eksternal yang telah diidentifikasikan sebelumnya. Tujuan QSPM 

adalah menetapkan kemenarikan relatif dari strategi yang bervariasi yang telah dipilih, 

untuk menentukan startegi mana yang dianggap paling baik untuk di implementasikan. 

 Berdasarkan analisis Matriks EFE, IFE, Matriks SWOT yang disertai dengan 

diagram SWOT, Matriks IE dan Matriks Grand Strategies pada tahap sebelumnya, maka 

ketiga alternatif strategi yang dipilih adalah strategi Pertumbuhan Terkonsentrasi, strategi 

Pengembangan Pasar dan strategi Pengembangan Produk. 

Dalam menentukan strategi yang tepat, dilakukan langkah-langkah dalam analisis 

QSPM, diantaranya mengalihkan bobot setiap Critical Success Factors dengan 

Atractiviness Score (AS) untuk memperoleh Total Atractiviness Score (TAS). Matriks 

QSPM memberikan gambaran kelebihan-kelebihan relatif dari masing-masing strategi 

yang selanjutnya memberikan dasar obyektif sebagai salah satu alternatif strategi 

memajukan produk Speedy Telkom Kancatel Pamekasan. 

 

 

 

 

 



Tabel 4.11 

Matriks QSPM Produk Speedy Kancatel Pamekasan 

 
Critical Success Factors 

 
Bobot  

Pertumbuhan 
Terkonsentrasi 

Pengembangan 
Pasar 

Pengembangan 
Produk 

AS TAS AS TAS AS TAS 
Peluang (Opportunity)  
1. Akses keluar masuk pulau Madura yang semakin mudah 

seiring dengan adanya jembatan Suramadu sehingga 
Perkembangan dan pertumbuhan ekonomi Madura akan terus 
meningkat. 

 
0,10 

 
2 

 
0,20 

 
4 

 
0,40 

 
4 

 
0,40 

2. Adanya Islamic Centre pertama di Madura yang berada di 
kota Pamekasan sehingga menjadikan suatu peluang usaha 
baru oleh para wirausahawan dalam bidang jasa layanan 
internet.  

 
0,10 

 
3 

 
0,30 

 
3 

 
0,30 

 
2 

 
0,20 

3. Meningkatnya kebutuhan masyarakat Pamekasan akan 
internet. 

0,05 4 0,20 2 0,10 4 0,20 

4. Perusahaan-perusahaan di Pamekasan sudah banyak yang 
menggunakan sistem internet on-line. 

0,05 
 

4 0,20 3 0,15 4 0,20 
 

5. Peluang usaha warnet yang mulai menjamur di Pamekasan. 0,10 
 

2 0,200 4 0,40 4 0,40 

6. Flexy Speedy sebagai salah satu pengembangan produk 
Speedy sangat cocok di Pamekasan. 

0,05 
 

2 0,10 2 0,10 2 0,10 

7. Pengenalan Speedy ke sekolah-sekolah di Pamekasan mulai di 
kembangkan. 

0,10 3 0,30 2 0,20 3 0,30 

Ancaman (Threat)  
1. Minat pengguna internet masih relatif kecil. 0,05 1 0,10 2 0,20 1 0,05 
2. Tidak menutup kemungkinan akan timbulnya pesaing seiring 

dengan adanya jembatan Suramadu. 
0,05 3 0,15 3 0,15 3 0,15 

3. Penawaran teknologi alternatif jasa internet semakin beragam. 0,10 2 0,20 3 0,15 4 0,40 
4. Mayoritas anak-anak di Pamekasan lebih memilih untuk 

meneruskan kuliah di luar pulau Madura. 
0,05 1 0,05 2 0,10 1 0,05 

5. Adanya provider khusus warnet yang masuk ke Pamekasan. 0,10 3 0,30 4 0,40 2 0,20 
6. Belum  terjangkaunya  Speedy  yang  melayani  hot‐spot  di 

Pamekasan. 
0,05 1 0,05 3 0,15 4 0,20 

7. Persaingan yang tidak sehat antar warnet. 0,05 3 0,15 3 0,15 4 0,20 
Kekuatan (Strenght)  
1. Nama besar PT. Telkom sehingga memudahkan masyarakat 

untuk mengenal produknya. 
0,05 1 0,05 4 0,20 3 0,15 

2. Menggunakan jaringan Fixed Wireline (Jaringan Kabel). 0,05 2 0,10 3 0,15 4 0,20 
3. Menjadi satu-satunya Provider  internet rumahan/industri di 

Pamekasan. 
0,10 2 0,20 4 0,40 4 0,40 

4. Koneksi lebih stabil karena masing-masing pengguna 
mempunyai jalur tersendiri ke peralatan multiplexer di sisi 
TELKOM. Kecepatan tidak terpengaruh pertambahan jumlah 
pelanggan yang akses bersamaan 

 
0,10 

 
 
2 

 
 

0,20 

 
 

2 

 
 

0,20 

 
 
4 

 
 

0,40 

5. Speedy Kancatel Pamekasan tidak mungkin tersaingi dalam 
segi pelayanan internet rumahan. 

0,05 2 
 

0,10 4 0,20 4 0,20 

6. Menggunakan jaringan ADSL yang memungkinkan transfer 
data, gambar, video dengan cepat secara bersamaan. 

0,10 1 0,10 2 0,20 3 0,30 

7. Menawarkan sistem layanan internet yang cepat dan murah. 0,05 2 0,20 1 0,05 2 0,10 
Kelemahan (Weakness)  
1. Promosi kurang efektif terutama di daerah pedesaan. 0,10 3 0,30 4 0,40 2 0,20 
2. Kinerja dari Speedy di Pamekasan hanya akan maksimal jika 

berjarak 5 km (kabel) dari kantor Telkom. 
0,10 2 0,20 2 0,20 4 0,40 

3. Keterbatasan tenaga kerja khusus pemasangan Speedy. 0,05 4 0,20 2 0,10 2 0,10 
4. Birokrasi internal yang berlebihan. 0,05 3 0,15 1 0,05 2 0,10 
5. Pemeliharaan yang kurang. 0,10 2 0,20 3 0,30 4 0,40 
6. Jaringan yang digunakan akan lebih lemah di siang hari karena 

penggunaan jaringan kabel dilakukan bersamaan dengan 
jaringan telpon. 

0,05 1 0,05 2 0,10 4 0,40 

7. Penambahan jarak jangkauan hanya dapat dilakukan apabila 
mendapat persetujuan Telkom pusat. 

0,05 1 0,05 1 0,05 4 0,20 



Total   4,60  5,55  6,60 

 
Keterangan : 

1. CSF (Critical Success Factors) diperoleh dari CSF matriks EFE dan IFE. 

2. Penjelasan AS (Atractiveness Score) 

1 = tidak menarik 

2 = agak menarik 

3 = secara logis menarik 

4 = sangat menarik 

3. Nilai TAS (Total Atractiveness Score) diperoleh dari hasil perkalian bobot dengan 

AS. 

Keterangan Hasil analisis QSPM : 

1. Faktor kunci pada matriks QSPM  berasal dari faktor kunci eksternal pada matriks 

EFE dan Faktor kunci internal pada matriks IFE. Pemilihan alternatif strategi 

dilakukan secara kualitatif dengan mempertimbangkan hasil analisis matriks EFE, 

IFE, SWOT, IE dan Grand Strategies. 

2. Pembobotan diperoleh dengan analisis kualitatif terhadap faktor-faktor kunci 

eksternal maupun internal sesuai dengan hasil analisis matriks EFE dan IFE serta 

melakukan pengamatan langsung dan analisis data primer. 

4. Nilai AS (Atractiveness Score) diperoleh dengan mempertimbangkan pengaruh 

yang diberikan oleh faktor kunci eksternal maupun internal terhadap alternatif 

strategi yang ditawarkan. Pertimbangan dilakukan dengan analisis kualitatif 

berdasarkan hasil kuisioner tahap akhir dan diskusi dengan Manager Kancatel 

Pamekasan. 

Sumber: Data diolah, 2009 



3. Alternatif strategi yang memiliki total nilai TAS (Total Atractiveness Score) 

paling tinggi akan direkomendasikan sebagai strategi yang dapat dipilih. Dalam 

hal ini produk Speedy Kancatel Pamekasan harus menerapkan Strategi 

Pertumbuhan Terkonsentrasi, Pengembangan Pasar Dan Pengembangan Produk 

sebagai strategi utama perusahaan. 

4. Sesuai hasil dari analisis melalui QSPM, jumlah TAS (Total Atractiveness Score) 

pada Strategi Pertumbuhan Terkonsentrasi sebesar 4,60. Jumlah TAS pada 

strategi Pengembangan Pasar adalah 5,55 sedangkan TAS pada Pengembangan 

Produk adalah 6,60. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa Strategi 

Pengembangan Produk adalah strategi paling sesuai untuk dijadikan prioritas 

pilihan strategi utama pada produk Speedy Kancatel Pamekasan. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil pembahasan dan uraian pada bab-bab sebelumnya maka dapat 

diperoleh beberapa kesimpulan antara lain : 

1. Analisis Matrik EFE yang menghasilkan nilai 2,9 menunjukkan bahwa 

perusahaan dalam kondisi cukup baik dalam lingkungan eksternalnya, sedangkan 

nilai 2,85 yang dihasilkan Matrik IFE menunjukkan kondisi perusahaan secara 

internal juga mendekati baik. Kondisi internal perusahaan harus terus ditingkatkan 

sedangkan kondisi lingkungan eksernal yang dapat menimbulkan ancaman besar 

bagi perusahaan dimasa yang akan datang hendaknya dapat terus diperbaiki. 

2. Analisis Matriks SWOT yang dilakukan adalah untuk mengetahui alternatif 

strategi yang dapat dilakukan oleh PT. Telkom Kancatel Pamekasan yang dilihat 

dari Critical Succes Factor dari matriks EFE-IFE. Hasil dari Matriks SWOT 

adalah strategi ST yang bersifat Aggressive. 

3. Analisis matriks IE diatas menunjukkan bahwa produk Speedy PT. Telkom 

Kancatel Pamekasan berada pada sel V. paling baik dikelola dengan strategi Hold 

dan Maintenance. Strategi yang cocok adalah penetrasi pasar (Market 

Penetration) dan strategi Pengembangan Produk (Product Development).  

4. Analisis Matrik Grand Strategies yang dilakukan adalah dimaksudkan untuk 

merumuskan strategi utama yang dapat diterapkan perusahaan berdasarkan 

pertimbangan pihak manajemen terhadap prioritas perusahaan. Berdasarkan hasil 

dari pengamatan, wawancara dan observasi selama penelitian maka hasil dari 



analisis matrik Grand Strategies atau strategi utama PT. Telkom Kancatel 

Pamekasan berada pada Kuadran III. dengan alternatif strategi seperti 

Pertumbuhan Terkonsentrasi, Pengembangan Pasar dan Pengembangan Produk. 

5. Analisis Matriks QSPM yang dilakukan dimaksudkan untuk mencari strategi 

prioritas dari alternatif strategi yang dihasilkan. Sesuai hasil dari analisis melalui 

QSPM, jumlah TAS (Total Atractiveness Score) pada Strategi Pertumbuhan 

Terkonsentrasi sebesar 4,60. Jumlah TAS pada strategi Pengembangan Pasar 

adalah 5,55 sedangkan TAS pada Pengembangan Produk adalah 6,60. Sehingga 

dapat kita simpulkan bahwa Strategi Pengembangan Produk adalah strategi 

paling sesuai untuk dijadikan prioritas pilihan strategi utama pada produk Speedy 

Kancatel Pamekasan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan, maka saran yang dapat 

diperoleh, yaitu ; 
1. Bagi Para Peneliti 

1. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan serta bahan 

referensi untuk penelitian pada produk Speedy Telkom Kancatel Pamekasan di 

masa yang akan datang. 

2. Penelitian ini merupakan hasil analisa terbaru berdasarkan kondisi Lingkungan 

Internal dan Eksternal di Telkom Kancatel Pamekasan tahun 2009. 

2. Bagi Jurusan Manajemen 

1. Hasil ini dipergunakan sebagai bahan referensi untuk pengembangan selanjutnya. 

2. Sebagai bahan bacaan yang bermanfaat bagi yang memerlukan sehingga dapat 

menambah pengetahuan tentang produk Speedy Telkom Kancatel Pamekasan. 

3. Bagi PT. Telkom Kancatel Pamekasan  

1. Mempertimbangkan untuk menggunakan perumusan strategi utama berupa 

Pertumbuhan Terkonsentrasi, Pengembangan Pasar, Pengembangan Produk dan 

Inovasi sebagai kunci untuk meningkatkan kualitas dari produk Speedy PT. 

Telkom Kancatel Pamekasan. 

2. Meningkatkan kualitas produk Speedy Pamekasan yang ada saat ini dan 

mempercepat pengenalan dari salah satu produk Speedy terbaru yaitu Flexy 

Speedy sehingga masyarakat desa di Pamekasan yang rata-rata menggunakan 

Telkom Flexy dapat juga menikmati jasa pelayanan internet. 



3. Memperluas area pelayanan yang disertai peningkatan program pemasaran yang 

dapat dilakukan dengan meningkatkan promosi ke daerah pinggiran kota dalam 

upaya menjakau melebihi permintaan yang ada. 

4. PT. Telkom Kancatel Pamekasan mengarahkan sumber daya yang dimiliki seperti 

jaringan Fixed Wireline, koneksi internet yang stabil dan keunggulan lainnya pada 

produk Speedy sebagai dasar untuk menilai kebutuhan pasar, pemahaman akan 

perilaku pembeli, harga konsumen serta promosi yang dilakukan, sehingga dapat 

diketahui bahwa strategi terkonsentrasi lebih mengarah pada peningkatan kinerja 

karyawan PT. Telkom Kancatel Pamekasan. 

5. PT. Telkom Kancatel Pamekasan harus meningkatkan sistem promosi pada 

produk Speedy dengan cara mengubah hal-hal yang bersifat eksternal guna 

pengembangan pasar seperti pembaharuan sarana iklan atau konten promosi 

sesuai dengan wilayah pasar yang akan dikembangkan. Dari 13 kecamatan dan 

189 Desa/Kelurahan Pamekasan baru sekitar 4 kecamatan saja yang  

masyarakatnya sudah mengenal internet. Sehingga kemampuan PT. Telkom untuk 

melakukan Pengembangan Pasar hingga ke desa merupakan salah satu strategi 

yang tepat untuk dilakukan oleh PT. Telkom Kancatel Pamekasan. 
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Lampiran II 
Daftar Pasang Baru Speedy Telkom area Pamekasan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tabel Pasang baru Speedy Area Pamekasan 
DATA LIS 
SPEEDY AREA : 
PM               

No 
ND
EM ND NE 

INDU
K 

S
T
O 

CABI
NET KCONTACT 

       1  
485
009 

1524262
01881 

PM-2----
2010219 

032433
1261 

P
M RG 

SUTIKNO/FLEXI KOM/DISCT 75% S/D 
DES 09/7701600 

       2  
484
949 

1524262
01878 

PM-2----
2010216 

032433
1549 

P
M RG 

SUTIKNO/FLEXI KOM/DISCT 75% S/D 
DES 09/7720818 

       3  
484
939 

1524262
01879 

PM-2----
2010217 

032432
2007 

P
M RBB 

SUGENG W/PERSONAL KOM 
7734304/50RB S/D DES09 

       4  
511
159 

1524262
01884 

PM-2----
2010222 

032432
2328 

P
M RK 

SUTIKNO/FLEXI KOM/DISCT 75% S/ 
DES 09/7725999 

       5  
517
199 

1524262
01889 

PM-2----
2010227 

032433
1354 

P
M RK 

RASYAD/OFFICE/FREE1BLN 50% 
3BLN/237RB MDM 

       6  
481
089 

1524262
01876 

PM-2----
2010214 

032433
3595 

P
M RE 

SUGENG/TIME BASED KOM 7705570/ 
50RB S/D DES 2009 

       7  
516
079 

1524262
01890 

PM-2----
2010228 

032432
3404 

P
M RD 

SUTIKNO/OFFICE/FREE 1 BLN & 50% 3 
BLN 

       8  
516
469 

1524262
01888 

PM-2----
2010226 

032432
4729 

P
M RD 

CSRPM/FLEXI KOM/DISCT 75% S/D DES 
09/7739002 

       9  
526
819 

1524262
01893 

PM-2----
2010231 

032432
2266 

P
M RF 

SUTIKNO/TIME BASED 50RB S/D 
DES09/KOM 7727171 

     10  
520
389 

1524262
01891 

PM-2----
2010229 

032432
4706 

P
M RF 

CSRPM/PERSONAL/FLEXI KOM/DISCT 
75% S/D DES 09/7736343 

     11  
528
839 

1524262
01898 

PM-2----
2010236 

032432
3829 

P
M RH 

MADI SUFIANTO/TIME BASED KOM 
7720903/50RB S/D DES 2009 

     12  
516
019 

1524262
01886 

PM-2----
2010224 

032432
2702 

P
M DCLC 

SSUTIKNO/FLEXI KOM/DISCT 75% S/D 
DES 09/7740555 

     13  
529
029 

1524262
01275 

PM-2----
2010238 

032432
2874 

P
M RF 

RASYAD/FLEXI KOM/DISCT 75% S/D 
DES 09/7732770 

     14  
528
829 

1524262
01800 

PM-2----
2010237 

032432
4559 

P
M RB 

CSRPM/PERSONAL/FLEXI KOM/DISCT 
75% S/D DES 09/7736343 

     15  
527
809 

1524262
01895 

PM-2----
2010233   

P
M RD 

SUFI-MADI/FLEXI KOM/DISCT 75% S/D 
DES 09/3204462 

     16  
528
649 

1524262
01897 

PM-2----
2010235 

032432
3012 

P
M RA 

SUTIKNO/TIME BASE KOM 
7716603/50RB S/D DES09 

     17  
529
009 

1524262
01276 

PM-2----
2010239 

032432
1435 

P
M RA 

RASYAD/FLEXI KOM/DISCT 75% S/D 
DES 09/7706162 

     18  
533
189 

1524262
01801 

PM-2----
2010242   

P
M RA 

SUTIKNO/TIME BASEDKOM 
7725999/50rb s/d des2009 mdm 237rb 

     19  
534
489 

1524262
01289 

PM-2----
2010305 

032432
4342 

P
M RK 

SUTIKNO/7714771 TIME BASE 
KOM/50RB 09 MDM 237RB 

     20  
537
179 

1524262
01290 

PM-2----
2010307 

032432
3176 

P
M DCLF 

RASYAD/OFFICE/FREE 1 BLN & 50% 3 
BLN 

     21  
515
999 

1524262
01885 

PM-2----
2010223 

032433
5375 

P
M RE 

SUTIKNO/FLEXI KOM/DISCT 75% S/D 
DES 09/7711333 

     22  
530
859 

1524262
01277 

PM-2----
2010240 

032432
2167 

P
M RD 

SUGENG/FLEXI KOM/DIST 75% S/D 
DES 09/7735469 

     23  
505
829 

1524262
01887 

PM-2----
2010225 

032432
4632 

P
M RL 

HARNADI/TIME BASED KOM 
7738451/50RB S/D DES 09 

     24  
539
259 

1524262
01294 

PM-2----
2010310 

032432
4911 

P
M RE 

RASYAD/OFFICE FREE1BLN 50% 3 
BLN/MDM 237RB 

     25  
531
809 

1524262
01278 

PM-2----
2010241   

P
M RF HERA/PKT CERMAT 

     26  
534
369 

1524262
01288 

PM-2----
2010304 

032432
4805 

P
M RF SCHOOLNET FREE MDM/SUTIKNO 

     27  
537
949 

1524262
01291 

PM-2----
2010308 

032433
1949 

P
M RB 

CSRPM/FLEXI KOM/DISCT 75% S/ DES 
09/031-70042368 

     28  
527
409 

1524262
01894 

PM-2----
2010232 

032432
4543 

P
M RB 

RASYAD/TIME BASED FREE1BLN 50% 3 
BLN/MDM237RB 

     29  
544
409 

1524262
01297 

PM-2----
2010313 

032432
4947 

P
M RJ 

HOTSPOT AREA STAIN/FREE 
DINAS/SUGENG W 



     30  
542
399 

1524262
01295 

PM-2----
2010311   

P
M RJ 

MAD-SUFI/FLEXI KOM/DISCT 75% S/D 
DES 09/7722434 

     31  
539
339 

1524262
01293 

PM-2----
2010309 

032432
4605 

P
M RB 

AMIR-SAKIR/FLEXI KOM/DISCT 75% 
S/D DES 09/7731449 

     32  
527
609 

1524262
01896 

PM-2----
2010234 

032432
4542 

P
M RH 

CSRPM/OFFICE/FREE 1 BLN & 50% 3 
BLN 

     33  
555
189 

1524262
01303 

PM-2----
2010320 

032432
3140 

P
M RH 

RASYAD/FLEXI KOM/DISCT 75% S/ DES 
09/7707220 

     34  
552
039 

1524262
01301 

PM-2----
2010318 

032433
2469 

P
M RG 

MADI-SUFI/FLEXI KOM/DISCT 75% S/D 
DES 09/3208419 

     35  
531
709 

1524262
01280 

PM-2----
2010244 

032432
4568 

P
M RE 

SCHOOLNET FREE MDM ACC AM PM 
SUTIKNO 

     36  
556
499 

1524262
01304 

PM-2----
2010321 

032432
2862 

P
M RD 

SUTIKNO/OFFICE/FREE 1 BLN & 50% 3 
BLN 

     37  
531
759 

1524262
01279 

PM-2----
2010243 

032432
4827 

P
M RD 

SCHOOLNET FREE MDM ACC AM PM 
SUTIKNO 

 
 
 
Lanjutan Tabel Pasang baru Speedy Area Pamekasan 
     
38  

5520
19 

15242620
1302 

PM-2----
2010319 

0324329
800 

P
M RD CSRPM/CERMAT/FREE 1 BLN & 50% 3 BLN 

     
39  

5256
99 

15242620
1892 

PM-2----
2010230 

0324328
372 

P
M RA CSRPM/TIME BASE/FREE 1 BLN & 50% 3 BLN 

     
40  

5439
79 

15242620
1298 

PM-2----
2010314 

0324326
446 

P
M RD 

SUGENG/FLEXI KOM/DISCT 75% S/D DES 
09/7731331 

     
41  

5126
69 

15242620
1883 

PM-2----
2010221 

0324328
778 

P
M RB OKTO/FLEXI KOM/DISCT 75% S/D DES 09/7740695 

     
42  

5436
69 

15242620
1296 

PM-2----
2010312 

0324328
385 

P
M 

DCL
G 

SUGENG/FLEXI KOM/DISCT 75% S/D DES 
09/7712856 

     
43  

5612
59 

15242620
1305 

PM-2----
2010322   

P
M RG 

SUGENG /FLEXI KOM/DISCT 75% S/D DES 
09/7720818 

     
44  

5476
09 

15242620
1300 

PM-2----
2010316 

0324323
697 

P
M RD CSRPM/OFFICE FREE1BLN 50% 3BLN 

     
45  

5316
89 

15242620
1281 

PM-2----
2010245 

0324324
687 

P
M RG SCHOOLNET FREE MDM ACC AM PM SUTIKNO 

     
46  

5615
29 

15242620
1306 

PM-2----
2010323 

0324324
916 

P
M RJ 

SUGENG /FLEXI KOM/DISCT 75% S/D DES 
09/7740681 

     
47  

5315
89 

15242620
1283 

PM-2----
2010247 

0324324
834 

P
M RB SCHOOLNET ACC AM PM SUTIKNO MDM FREE 

     
48  

5694
19 

15242620
1309 

PM-2----
2010325 

0324333
315 

P
M RH HERA/FLEXI KOM/DISCT 75% S/D DES 09/7727357 

     
49  

5702
99 

15242620
1311 

PM-2----
2010327 

0324323
560 

P
M RA 

HERA/FLEXI KOM/DISCT 75% S/D DES 
09/03172071886 

     
50  

5663
39 

15242620
1307 

PM-2----
2010324   

P
M RB sutikno/flexi kom/disct 75% s/d des 09/7729096 

     
51  

5315
59 

15242620
1284 

PM-2----
2010300 

0324324
859 

P
M RF SCHOOLNET ACC AM PM SUTIKNO MDM FREE 

     
52  

5726
89 

15242620
1315 

PM-2----
2010331 

0324324
790 

P
M RM HERA/FLEXI KOM/DISCT 75% S/D DES 09/3206527 

     
53  

5704
39 

15242620
1312 

PM-2----
2010328 

0324321
680 

P
M RA ERIK/FLEXI KOM/DISCT 75% S/D DES 09/3204460 

     
54  

5694
99 

15242620
1314 

PM-2----
2010330 

0324324
725 

P
M RL 

HARNADI/PERSONAL/FREE1BLN 50% 3 BLN/237 RB 
MDM 

     
55  

5321
89 

15242620
1287 

PM-2----
2010303 

0324324
841 

P
M RH SCHOOLNET FREE MDM ACC AM PM SUTIKNO 

     
56  

5831
99 

15242620
2012 

PM-2----
2010333 

0324332
356 

P
M RH 

CSRPM/KOM FLEXI TIME BASED 7706151/50RB SD 
DES 09 

     
57  

5868
99 

15242620
2013 

PM-2----
2010334 

0324332
400 

P
M RG 

RASYAD/FLEXI KOM/DISCT 75% S/D DES 
09/3204454 

     
58  

5476
19 

15242620
1299 

PM-2----
2010315 

0324324
924 

P
M RM 

MADI-SUFI/FLEXI KOM/DISCT 75% S/D DES 
09/3204217 

     5906 15242620 PM-2---- 0324323 P RM SUGENG/FLEXI KOM/DISCT 75% S/D DES 



59  29 2014 2010335 901 M 09/7728242 

     
60  

5709
39 

15242620
1313 

PM-2----
2010329 

0324323
513 

P
M RG MADI/FLEXI KOM/DISCT 75% S/D DES 09/7708964 

     
61  

5315
69 

15242620
1282 

PM-2----
2010246 

0324324
849 

P
M RH SCHOOLNET ACC AM PM SUTIKNO MDM FREE 

     
62  

5364
49 

15242620
1292 

PM-2----
2010306 

0324322
873 

P
M RG 

GP712/PROF AKUISISIS/CP 081334750438/M 
FREEHUAWEI 

     
63  

5314
59 

15242620
1285 

PM-2----
2010301 

0324324
867 

P
M RB SCHOOLNET ACC AM PM SUTIKNO MDM FREE 

     
64  

2472
99 

15242620
1685 

PMKH--
00415 

0324321
373 

P
M RF 

HARNADI/TIMEBASED COMM FLEX 7738468 50RB 
S/D DES MDM237RB 

     
65  

5956
79 

15242620
2015 

PM-2----
2010336 

0324327
961 

P
M RG 

CA PASANG AGST FREE MODEM/DISCT 75% S/D 
DES 09 

     
66  

5959
69 

15242620
2017 

PM-2----
2010339 

0324333
957 

P
M RF SUGENG/FLEXI KOM/DISCT 75% S/D DES/7735449 

     
67  

5321
99 

15242620
1286 

PM-2----
2010302 

0324324
835 

P
M RD SCHOOLNET FREE MDM ACC AM PM SUTIKNO 

 
Lanjutan Tabel Pasang baru Speedy Area Pamekasan 
     
68  

2717
49 

152426201
702 

PMKH--
01025 

0324325
890 

P
M 

R
D 

HARNADI/KOM FLEXI/DISC 75% S/D DES 
09/7738455 

     
69  

5993
59 

152426202
018 

PM-2----
2010340   

P
M 

R
D 

AM SUTIKNO/FLEXI KOM/DISCT 75% S/D DES 
09/7709904 

     
70  

5957
59 

152426201
711 

PM-2----
2010338 

0324330
014 

P
M 

R
D HERA/OFFICE/FRE1BLN 50% 3 BLN 

     
71  

5958
09 

152426202
016 

PM-2----
2010337   

P
M 

R
G 

MADI-SUFI/FLEXI KOM/DISCT 75% S/D DES 
09/7738812 

     
72  

5741
29 

152426201
316 

PM-2----
2010332 

0324323
483 

P
M 

R
B 

CSRPM/TIME BASED FREE1BLN 50% 3BLN/MDM 
237RB 

     
73  

5695
59 

152426201
310 

PM-2----
2010326 

0324324
936 

P
M 

R
G 

MADI/TIMEBASE KOM 7720020/50RB S/D DES 
2009 

     
74  

5509
19 

152426201
308 

PM-2----
2010317 

0324323
456 

P
M 

R
K 

GP712/TIMEBASE COMFLEXI/CP71963287M FREE 
HUAWEI+10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lampiran III 
Quisioner 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



QUISIONER 
 
 

Kepada 
Yth 
Karyawan-karyawati PT. Telekomunikasi, Tbk Kancatel Pamekasan 
 
Dengan Hormat, 

Saya menyadari bahwa waktu Bapak/Ibu/Saudara/i terbatas dan berharga, namun 
saya mohon kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/i untuk meluangkan waktu mengisi kuisioner 
ini dengan lengkap dan benar demi kelancaran penelitian yang berjudul “ANALISA 
LINGKUNGAN EKSTERNAL DAN LINGKUNGAN INTERNAL UNTUK 
MERUMUSKAN STRATEGI UTAMA PADA PRODUK SPEEDY PT. 
TELEKOMUNIKASI, TBK KANCATEL PAMEKASAN”. 

Hasil dari survei ini akan menjadi bagian penting dalam penentuan kinerja PT. 
Telekomunikasi, Tbk Kancatel Pamekasan dan sebagai masukan untuk meningkatkan 
kinerja. Data yang tercantum akan dijaga kerahasiaanya serta tidak akan disalah gunakan. 

Atas kerjasama dan perhatiannya saya ucapkan terima kasih 
 

 
 
 
 
 

Batara Gilang Permana 
 
 
 
 

 
IDENTITAS RESPONDEN 

 
 
 
 

 
 

External Strategic Factors Summary (EFE) 
 

Nama : ............................................................................ 
Usia : ............................................................................ 
Jenis Kelamin : ............................................................................ 
Jabatan : ............................................................................ 



Critical Success Factors  Bobot  Peringkat  Nilai 
Tertimbang 

Komentar 

Peluang        

8. Akses keluar masuk pulau Madura yang 
semakin mudah seiring dengan adanya 
jembatan Suramadu sehingga 
Perkembangan dan pertumbuhan 
ekonomi Madura akan terus meningkat. 

9. Adanya Islamic Centre pertama di 
Madura yang berada di kota Pamekasan 
sehingga menjadikan suatu peluang 
usaha baru oleh para wirausahawan 
dalam bidang jasa layanan internet.  

10. Meningkatnya kebutuhan masyarakat 
Pamekasan akan internet. 

11. Perusahaan-perusahaan di Pamekasan 
sudah banyak yang menggunakan sistem 
internet on-line. 

12. Peluang usaha warnet yang mulai 
menjamur di Pamekasan. 

13. Flexy Speedy sebagai salah satu 
pengembangan produk Speedy sangat 
cocok di Pamekasan. 

14. Pengenalan Speedy ke sekolah-sekolah di 
Pamekasan mulai di kembangkan. 

       

Ancaman         
8. Minat pengguna internet masih relatif 

kecil. 
9. Tidak menutup kemungkinan akan 

timbulnya pesaing seiring dengan adanya 
jembatan Suramadu. 

10. Penawaran teknologi alternative jasa 
internet semakin beragam. 

11. Mayoritas anak-anak di Pamekasan lebih 
memilih untuk meneruskan kuliah di luar 
pulau Madura. 

12. Adanya provider khusus warnet yang 
masuk ke Pamekasan. 

13. Belum terjangkaunya Speedy yang 
melayani hot-spot di Pamekasan. 

14. Persaingan yang tidak sehat antar warnet. 

       

Total         

 
 
 



Keterangan : 
c. Bobot 

Bobot ini ditentukan menggunakan skala yang lebih tinggi bagi yang berprestasi 
tinggi & begitu pula sebaliknya. Jumlah seluruh bobot harus sebesar 1,0 dan nilai bobot 
dihitung berdasarkan rata-rata industri. 
0,20 =  sangat kuat 
0,15 =  di atas rata-rata 
0,10 =  rata-rata 
0,05 =  di bawah rata-rata 
d. Peringkat 

 Dalam menentukan nilai peringkat, ditentukan atas dasar efektivitas strategi 
perusahaan. Dengan demikian, nilainya didasarkan pada kondisi perusahaan. 

1 =  di bawah rata-rata 
2 =  rata-rata 
3 =  di atas rata-rata 
4 =  sangat bagus 
e. Nilai Tertimbang 

Untuk memperoleh skor total bagi perusahaan melalui nilai tertimbang dengan 
menjumlahkan semua skor. Skor total 4,0 mengindikasikan bahwa perusahaan merespons 
dengan cara yang luar biasa terhadap peluang-peluang yang ada dan menghindari 
ancaman-ancaman di pasar industrinya. Sementara itu, skor total sebesar 1,0 
menunjukkan bahwa perusahaan tidak memanfaatkan peluang-peluang yang ada atau 
tidak menghindari ancaman-ancaman eksternal. 
d. Gunakan kolom 5 (komentar) untuk penggunaan rasional dari setiap faktor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Internal Factor Evaluation (IFE) Matrix 
 

Critical Success Factors  Bobot  Peringkat  Nilai 
Tertimbang 

Komentar 

Kekuatan          
8. Nama  besar  PT.  Telkom  sehingga 

memudahkan  masyarakat  untuk 
mengenal produknya. 

9. Menggunakan  jaringan  Fixed  Wireline 
(Jaringan Kabel). 

10. Menjadi  satu‐satunya  provider  internet 
rumahan/industri di Pamekasan. 

11. Koneksi  lebih  stabil  karena  masing‐
masing  pengguna  mempunyai  jalur 
tersendiri ke peralatan multiplexer di sisi 
TELKOM.  Kecepatan  tidak  terpengaruh 
pertambahan  jumlah  pelanggan  yang 
akses bersamaan. 

12. Speedy  Kancatel  Pamekasan  tidak 
mungkin  tersaingi  dalam  segi  pelayanan 
internet rumahan. 

13. Menggunakan  jaringan  ADSL  yang 
memungkinkan  transfer  data,  gambar, 
video dengan cepat secara bersamaan. 

14. Menawarkan  sistem  layanan  internet 
yang cepat dan murah. 

       

Kelemahan         
8. Promosi kurang efektif terutama di daerah 

pedesaan. 
9. Kinerja dari Speedy di Pamekasan hanya 

akan maksimal jika berjarak 5 km (kabel) 
dari kantor Telkom. 

10. Keterbatasan tenaga kerja khusus 
pemasangan Speedy. 

11. Birokrasi internal yang berlebihan. 
12. Pemeliharaan yang kurang. 
13. Jaringan yang digunakan akan lebih lemah 

di siang hari karena penggunaan jaringan 
kabel dilakukan bersamaan dengan 
jaringan telpon. 

14. Penambahan jarak jangkauan hanya dapat 
dilakukan apabila mendapat persetujuan 
Telkom pusat. 

       

Total         



Keterangan : 
c. Bobot 

Bobot ini ditentukan menggunakan skala yang lebih tinggi bagi yang berprestasi 
tinggi & begitu pula sebaliknya. Jumlah seluruh bobot harus sebesar 1,0 dan nilai bobot 
dihitung berdasarkan rata-rata industri. 
0,20 =  sangat kuat 
0,15 =  di atas rata-rata 
0,10 =  rata-rata 
0,05 =  di bawah rata-rata 
d. Peringkat 
Peringkat mengacu pada kondisi perusahaan. 
1 =  sangat lemah 
2 =  tidak begitu lemah 
3 =  cukup kuat 
4 =  sangat kuat 
e. Nilai Tertimbang 

Untuk memperoleh skor tertimbang jumlahkan semua skor untuk mendapatkan skor 
total bagi perusahaan yang dinilai. Nilai rata-rata adalah 2,5. jika nilainya dibawah 2,5 
menandakan bahwa secara internal, perusahaan adalah lemah, sedangkan nilai yang 
berada di atas 2,5 menunjukkan posisi internal yang kuat. 
f. Gunakan kolom 5 (komentar) untuk penggunaan rasional dari setiap faktor. 
 
 
 

Mengetahui responden, 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lampiran IV 
SPEEDY TELKOM 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Speedy Telkom 
 
Belum lama ini TELKOM meluncurkan produk baru bernama SPEEDY baik di 
Jakarta maupun di Surabaya dan sebentar lagi wilayah lain menyusul. 

Banyak kalangan yang antusias dengan adanya produk baru tersebut. Peluang 
untuk mendapat akses yang cepat (broadband) sudah sangat memungkinkan. Hal 
tersebut dikarenakan jaringan fisik yang tadinya hanya mampu melewatkan data 
sebesar 56 Kbps (sesuai dengan kemampuan modemnya), namun dengan adanya 
SPEEDY ini data dengan kecepatan 512 Kbps sudah dapat disupport. Secara 
teknis SPEEDY ini sebenarnya mampu mendukung data lebih dari 2 Mbps. 

Definisi  

SPEEDY adalah layanan Internet (Internet Service) berkecepatan tinggi dari PT. 
TELKOM, berbasis teknologi akses Asymmetric Digital Subscriber Line (ADSL), 
yang memungkinkan terjadinya komunikasi data, voice dan video secara 
bersamaan, pada media jaringan akses kabel tembaga (line telepon).  

Dasar Sistem ADSL 

Seperti diketahui bahwa sebelumnya 1 line kabel telepon ke rumah hanya bisa 
disambungkan ke satu pesawat telepon. Demikian juga yang terjadi di wartel saat 
ini, dimana kalau terdapat  4 KBU berarti harus ada 4 telepon line (4 pair kabel 
tembaga) ke kantor TELKOM. 

Kenapa dengan adanya penambahan modem ADSL di sisi pelanggan, yang 
tadinya hanya melayani voice menjadi sekaligus bisa melayani data (internet)? 
Berikut beberapa uraian yang dapat menjelaskan hal tersebut, kaitannya dengan 
dasar sistem ADSL:  

·   ADSL menyalurkan akses broadband via jaringan telepon.  

Dengan xDSL pelanggan dapat mengakses aplikasi high speed, seperti streaming 
video, online gaming, multimedia applications, high speed internet access, and
telecommuting  

·   ADSL selalu "always-on"  

Tidak seperti modem dial-up, xDSL tidak perlu logging on/off atau menunggu dial
tone. Dengan xDSL, koneksi 24 jam. Sebagai tambahan, dengan xDSL (ADSL, 
VDSL) hubungan telepon masih dapat tetap berlangsung.  

·   Bandwith ADSL dedicated.  

Tidak seperti halnya cable modem (HFC) atau wirelessLAN, dengan ADSL
pelanggan tidak perlu kuatir kec.akses akan turun jika semakin banyak pelanggan 
lain yang log on.  



·   ADSL secure.  

Koneksi xDSL adalah point-to-point, bukan point-to-multipoint ataupun share 
bandwidth, sehingga faktor security lebih handal. 

Konfigurasi  

Secara umum konfigurasi SPEEDY sama dengan konfigurasi jaringan PSTN (Public 
Switch Telephone Network). Dalam arti tiap pelanggan tersambung ke sentral
telepon TELKOM melalui satu pair kawat. Biasanya sifat layanannnya masih
terbatas, kalau dipakai voice maka datanya tidak bisa digunakan dan sebaliknya
bila dipakai untuk data/akses internet lewat dialup, voicenya tidak bisa dipakai). 

SPEEDY memungkinkan komunikasi data dan voice berjalan secara bersamaan.
Hal tersebut dapat terjadi yaitu dengan menambahkan perangkat DSLAM di sisi
sentral dan modem ADSL di sisi pelanggan.  

Konfigurasi lengkap jaringan SPEEDY seperti gambar berikut: 

 
Gambar 1. Konfigurasi lengkap SPEEDY  

Sedangkan untuk di sisi pelanggan, maka gambaran detilnya adalah sebagai
berikut: 



   
Gambar 2. Perangkat SPEEDY di Pelanggan (splitter + modem ADSL) 

Dengan demikian di sisi pelanggan perlu ditambahkan perangkat modem ADSL 
dan ADSL spliter (untuk memisahkan paket data dan paket voice). 

Manfaat & Kelebihan SPEEDY 

Beberapa manfaat dan keuntungan yang bisa diperoleh dengan menggunakan 
SPEEDY dapat diuraikan sebagai berikut:   

-          Akses internet kecepatan tinggi  

Dapat mentransfer informasi dengan kecepatan tinggi, hingga 512 Kbps
hanya dengan menggunakan kabel telepon dan ADSL modem yang
tersedia di pasaran. Bila dikonfigurasi maksimum, maka speed yang bisa 
dimaksimalkan dengan menggunakan ADSL sebesar 8 Mbps untuk
downstream dan 1 Mbps untuk ustreamnya. 

-          Kenyamanan aplikasi multimedia 

Berbagai aplikasi multimedia 3 dimensi yang padat dengan animasi, video
dan musik dapat dihandle oleh SPEEDY. Hal tersebut sangat tidak mungkin 
bila hanya menggunakan modem biasa (56 Kbps) 

-          Dua layanan pada saat bersamaan 

Layanan ini berbasis teknologi ADSL, yang menghubungkan layanan data
dan suara dari satu kabel telepon sehingga memungkinkan untuk 
mengakses internet dan menggunakan telepon secara bersamaan. Bahkan
untuk datanya bisa dishare lagi ke beberapa komputer (hal tersebut sangat
memungkinkan untuk aplikasi warnet). 

-          Dedicated Connection 

Tidak seperti modem dial-up, SPEEDY tidak perlu logging on/off atau 



menunggu dial tone. Dengan SPEEDY, koneksi 24 jam. 

Dari Wartel Menjadi Wartel + Warnet  

Di era 90-an wartel sangat menjamur di Indonesia. Hal tersebut dikarenakan
populasi jaringan telepon masih kecil bila dibandingkan dengan jumlah penduduk. 
Disamping itu pada saat tersebut jaringan seluler juga dirasa masih mahal dan
hanya dimiliki oleh kalangan atas saja. Sehingga wartel menjadi alternatif pilihan. 

Namun menginjak tahun 2000-an dimana ekonomi mulai membaik dan penetrasi
pelanggan seluler menaik tajam, maka penggunaan publik phone menjadi
menurun. Yang dimaksud Pulic Phone di sini adalah WARTEL dan telepon umum
baik kartu maupun koin. Banyak pelanggan merasa malu dan gengsi
menggunakan Public Phone apalagi telepon umum. Disamping karena lokasi yang 
kurang mendukung, banyaknya telum (telepon umum) yang rusak dan kotor juga
menjadi faktor menurunnya utilitas telum (telepon umum).  

Seiring perkembangan kebutuhan dari voice (telepon) menjadi voice plus data
maka hendaknya pada aspek bisnispun hendaknya ikut bergeser. Penyelenggara
wartel hendaknya jeli dengan indikasi dimaksud.  

Perkembangan di masyarakat saat ini masih terpisah antara bisnis WARTEL dan
WARNET (Warung Internet). Kalau si A penyelenggara WARTEL maka tidak
menjual WARNET demikian juga sebaliknya kalau si B menyelenggarakan
WARNET maka tidak menjual WARTEL. 

Dengan hadirnya SPEEDY maka pengusaha WARTEL juga bisa secara bersamaan
menyelenggarakan WARNET dengan tanpa mengurangi line voice/teleponnya.
Dengan demikian pemilik WARTEL 1 KBU-pun bisa menyelenggarakan WARNET 
dengan kualitas broadband.  

Berikut gambaran dari penyelenggara WARTEL yang menggunakan SPEEDY
kemudian dapat menyelenggarakan  WARTEL + WARNET sekaligus: 



   
Gambar 3. Konfigurasi WARTEL dengan n KBU

  
Gambar 4. WARTEL menjadi WARTEL + WARNET  

Dari gambar di atas, menunjukkan bahwa WARTEL saat ini dapat diupgrade 
menjadi WARTEL + WARNET sekaligus tanpa membutuhkan investasi yang mahal. 
Perangkat yang dibutuhkan/ditambahkan  adalah berupa modem ADSL, splitter 
dan HUB  yang semuanya bisa dibeli dengan harga sekitar 3 juta rupiah. 

Untuk ke depan, akan lebih menarik lagi bila dipadukan dengan perangkat WIFI 
atau Wireless LAN yang disambungkan langsung ke modem ADSL (akan diuraikan 
dalam tulisan selanjutnya). 

  

Kesimpulan  

Dari uraian diatas, maka secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa WARTEL
saat ini dapat diugrade menjadi WARTEL + WARNET sekaligus dengan
menambahkan paket SPEEDY. Harganyapun dapat dibilang tidak terlalu mahal
karena pelanggan hanya menambahkan perangkart modem ADSL, splitter dan
HUB. Untuk ke depannya sangat menarik bila telah dipadukan dengan teknologi
Wireless LAN baik indoor maupun outdoor. 

  

Reference 

-          Materi training ” ADSL” oleh lab Wireline TELKOM RisTI 

-          Buku “ADSL” Arif Rahman, Endro M, Syamsuryana 

-          www.plasa.com  
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Lampiran V 
Pertanyaan-Pertanyaan Wawancara 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PERTANYAAN-PERTANYAAN WAWANCARA 

Wawancara dilakukan kepada Bapak Bapak Ismanadi Shaleh, Selaku POH. Junior 

Manajer PT. Telkom Kancatel Pamekasan yang bertanggung jawab secara langsung 

terhadap bisnis kelacaran Speedy Telkom Kancatel Pamekasan. 

Pertanyaan-pertanyaan wawancara adalah sebagai berikut : 

1. ”Adakah produk layanan internet Telkom yang beroprasi dengan menggunakan 

jaringan Fixed Wireline sebelum Speedy?” 

2. ”Bagaimana gambaran produk itu secara detail?” 

3. ”Faktor apa yang mendorong diperlukannya pemilihan strategi pada produk 

Speedy kancatel Pamekasan?” 

4. ”Berapa kecepatan proses transfer data dangan menggunakan Speedy?” 

5. ”Berapa biaya yang harus dikeluarkan oleh konsumen untuk melakukan akses 

internet menggunakan Speedy?” 

6. ”Apakah konsumen dapat mengetahui jumlah pemakaian dan tagihan yang harus 

dibayar?” 

7. ”Apakah telepon dapat digunakan selama melakukan akses internet?” 

8. ”Apakah kekurangan Speedy Kancatel Pamekasan?” 

9. ”Apakah kendala yang dihadapi oleh Speedy Kancatel Pamekasan?” 

10. ”Bagaimana respons pasar di Pamekasan tentang Speedy Kancatel Pamekasan?” 

11. ”bagaimana perkembangan produk dan jasa perlengkapan yang dibuthkan dalam 

menggunakan Speedy?” 

12. ”Apakah harga yang ditawarkan sebanding dengan manfaat yang diperoleh?” 

13. ”Apakah harga dapat dijangkau oleh massa pembeli?” 



14. ”Apa yang harus dilakukan agar perkembangan dari produk Speedy Kancatel 

Pamekasan dapat dikembangakan?” 

 

 


