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ABSTRAK 

ANALISIS MANAJEMEN STRATEGIK PADA PERUSAHAAN JASA 

ANGKUTAN BUS PENUMPANG UMUM DALAM RANGKA PENINGKATAN 

PELAYANAN KEPADA CUSTOMER 

(Studi Kasus pada P.O Tentrem Malang) 

 

Oleh : Lilis Diah Ilmiatul Zahro 

Dosen Pembimbing : Prof. Dr. Made Sudarma SE., MM.,Ak 

 

 

 Perubahan lingkungan eksternal merupakan sumber dari timbulnya peluang dan 

ancaman baru bagi perusahaan. Dalam menghadapi perubahan yang cepat manajemen 

perusahaan harus mempunyai kepekaan yang tinggi sehingga tidak terlambat dalam 

mengantisipasi dan menyesuaikan diri terhadap perubahan yang terjadi. Konsep 

manajemen strategik merupakan cara yang dapat membantu manajer dalam menghadapi 

perubahan yang berlangsung dengan cepat tersebut. Manajemen strategik sendiri 

merupakan suatu proses yang terdiri dari beberapa tahapan. Secara umum tahapan-

tahapan tersebut terdiri dari dua tahapan utama yaitu perencanaan strategik dan 

implementasi serta pengendalian. 

 PO Tentrem merupakan salah satu perusahaan dalam bidang jasa angkutan bus 

penumpang umum yang merupakan perusahaan jasa dengan kondisi eksternal perusahaan 

yang berubah dengan cepat. penelitian ini bertujuan untuk membantu perusahaan dalam 

menerapkan manajemen strategik sehingga perusahaan dapat menganalisis menetapkan 

strategi yang dapat diterapkan oleh perusahaan dalam mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan sebelumnya. 

 Berdasarkan analisis yang menggunakan alat-alat analisis ETOP, SAP, SWOT 

dan matriks General Electic’s dapat diketahui bahwa PO Tentrem memiliki kekuatan 

pada aspek  sumber daya manusia dan aspek produksi dengan jumlah kendaraan yang 

banyak dan trayek yang bervariasi. Kelemahanutama yang dimiliki oleh perusahaan 

adalah tidak adanya ungsi pemasaran sehingga kegiatan promosi dan penjualan menjadi 

terbatas. Perusahaan memiliki peluang dengan adanya usulan penetapan tarie dengan 

sistem ceiling price yang akan memberikan kesempatan perusahaan untuk bersaing pada 

segi harga. sedangkan ancaman yang dihadapi adalah kondisi politik masa datang yang 

akan mempengaruhi kelancaran operasional perusahaan. Hasil analisis menunjukkan 

bahwa perusahaan dapat menerapkan strategi pertumbuhan internal dengan penetrasi dan 

strategi bisnis yang berfokus pada segi biaya mengingat tingkat persaingan dan tuntutan 

selera customer dimasa datang 

 

kata kunci : manajemen strategic, ETOP, SAP, analisis SWOT, matriks General 

Electric’s,  strategi pertumbuhan internal dengan penetrasi, fokus pada segi biaya 
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ABSTRACT 

ANALYSIS STRATEGIC MANAGEMENT  

AT GENERAL PASSENGER TRANSPRTATION SERVICE COMPANY  

FOR INCREASING CUSTOMER SERVICE 

(Case study at P.O Tentrem Malang) 

 

By : Lilis Diah Ilmiatul Zahro 

Counsel Lecturer : Prof. Dr. Made Sudarma SE., MM.,Ak 

 

 Source of company new opportunities and threats are the changes in the 

eksternal environment. in orderto face the changes,management have to has a high 

sensivity so that it doesn’t late to anticipate and adapt it self to those change. strategic 

management conceptis a way that can help the manager to face the fast change in the 

environment. Strategic management is process that includes some phases Generally, 

those phases include two major phases that is strategic planning and implementation with 

controlling. 

 PO Tentrem is one of the companies that move on the general passenger 

transportation service, which the external environment change was very fast. this 

research is aimed to help company apply strategic management so that managemen can 

analyze and determine the strategy to achieve it’s objectives. 

 Based on analyze result using instruments analysis such as ETOP, SAP, SWOT 

analysis, and General Electric’s matrix be known that’s PO Tentrem has strong human 

resources and production function with many vehiclesand various routes it is also have a 

major weakness in the marketing function because there is not  a marketing function in 

organization structure that coordinate promotion and selling activities. PO Tentrem’s also 

have an apportunity with the proposal of ceiling price system to determine tariff which 

increase price competition among companies. the major threat that must be faced by PO 

Tentrem is political situation in the future that influence company  operation activities. 

The analyze result show that PO Tentrem can apply internal growth by penetration 

strategy and the business strategy focused on cost based on degree of competition and 

customer appetite in the future. 

 

key word : strategic management, ETOP, SAP, SWOT analysis, General Electric’s 

matrix, growth internal by penetration strategy, focused on cost. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Perkembangan dunia kini berlangsung dengan cepat. Kita tidak lagi berada 

pada satu jaman saja, melainkan kita berada pada empat jaman sekaligus. Menurut 

Mulyadi dan Setiawan (2000:13) empat jaman yang dimaksud adalah 

globalisasi ekonomi, jaman teknologi informasi, jaman strategic quality management, 

dan jaman revolusi manajemen. Masing-masing jaman ini mempunyai karakteristik 

khusus yang masih dapat berubah mengikuti perkembangan yang ada. 

Berdasarkan kompleksitas dan cepatnya perubahan yang terjadi, maka pihak 

manajemen perusahaan harus selalu peka terhadap perubahan tersebut untuk 

kemudian mengantisipasi dan menyesuaikan diri terhadap perubahan yang terjadi. 

Manajemen harus mempunyai suatu peta yang mampu menggambarkan secara akurat 

lingkungan bisnis baru yang dihadapi sekarang dan yang dihadapi di masa depan. 

Pihak manajemen tersebut tidak hanya harus mempunyai peta yang baru untuk dapat 

mengelola usahanya secara efektif, namun harus juga mampu untuk selalu 

memperbaharui peta tersebut dalam menghadapi lingkungan bisnis yang bergerak 

dengan cepat dan penuh kompleksitas ini. 

Pada dasarnya strategic management merupakan suatu proses yang berjalan 

secara terus menerus sepanjang perjalanan organisasi dalam mewujudkan visinya. 
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Strategic management menghasilkan suatu peta yang senantiasa akan mampu 

diperbaharui sesuai dengan perubahan lingkungan yang dihadapi oleh perusahaan. 

Pada jaman globalisasi ekonomi ini memungkinkan semakin meluasnya 

penerapan teknologi informasi dalam semua arena kehidupan dan kemajuan yang 

pesat dalam bidang transportasi. Transportasi merupakan salah satu jasa yang selalu 

dibutuhkan oleh masyarakat. Pentingnya jasa transportasi tidak dapat diabaikan 

begitu saja. Seluruh sendi kehidupan masyarakat terhubung dengan atau  dipengaruhi 

oleh sektor jasa transportasi, sehingga apabila terjadi gangguan pada sektor jasa 

transportasi maka hal ini akan berpengaruh pada kehidupan sektor yang lain. 

Berdasarkan segi barang yang diangkut, transportasi dapat diklasifikasikan atas 

angkutan penumpang (passanger), angkutan barang (goods), dan angkutan pos 

(mail). 

Dalam jasa angkutan penumpang umum, pemerintah mempunyai peran yang 

besar dalam menjaga keselarasan antara pihak pemilik angkutan umum, awak 

angkutan, dan pemakai jasa angkutan umum sehingga tidak terjadi permasalahan 

yang mengganggu jalannya pelayanan jasa transportasi. Sebagai salah satu 

perusahaan jasa transportasi darat, perusahaan bus merupakan perusahaan jasa 

transportasi yang dekat dengan kehidupan rakyat. Masih Danyaknya masyarakat 

Indonesia yang membutuhkan jasa angkutan bus merupakan peluang usaha bagi 

pengusaha bus. Peluang usaha yang semestinya diberikan banyak kesempatan bagi 

pengusaha untuk memaksimalkan pemasukannya ini tidak begitu saja mudah untuk 

dimanfaatkan. Kesempatan pengusaha untuk mengeksploitasi tarif demi meraih laba 
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yang sebesar-besarnya dibatasi oleh ketentuan pemerintah mengenai tarif jasa 

angkutan umum. 

Keterbatasan posisi perusahaan yang demikianlah yang harus dicermati oleh 

pihak manajemen perusahaan sehingga perusahaan dapat memprediksi adanya 

perubahan dalam lingkungan eksternal yang dapat mempengaruhi kondisi internal 

perusahaan. 

Ketidakpastian kondisi eksternal perusahaan, seperti kondisi politik, ekonomi, 

sosial, dan teknologi juga menyebabkan berfluktuasinya kondisi dunia Peran 

manajemen strategik (strategic management) menjadi sangat dibutuhkan dalam 

menghadapi kondisi yang serba tidak pasti ini. Pihak manajemen perusahaan perlu 

melakukan analisis terhadap kondisi eksternal perusahaan untuk selanjutnya 

melakukan analisis terhadap kondisi internal perusahaan itu sendiri. Terjadinya 

kenaikan harga bahan bakar minyak, yang merupakan komponen utama bisnis jasa 

transportasi selain kendaraan dan sumber daya manusia telah memberikan efek 

terhadap kenaikan biaya operasional perusahaan. Perusahaan sendiri tidak dapat 

begitu saja menaikkan tarif jasa angkutan karena sudah adanya patokan mengenai hal 

tersebut. 

Selain faktor eksternal, hal yang perlu diperhatikan secara seksama adalah 

meningkatnya persaingan dalam bidang jasa angkutan bus. Banyaknya perusahaan 

pendatang baru dengan kondisi kendaraan yang lebih baik merupakan ancaman serius 

bagi perusahaan lama. Bagi perusahaan lama, apabila usahanya didukung oleh 

kemampuan keuangan, maka perusahaan dapat melakukan investasi dalam bentuk 
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pembelian kendaraan-kendaraan baru guna mempertahankan atau meningkatkan 

posisinya di pasar. Permasalahan akan timbul jika perusahaan yang lama tidak 

didukung oleh kekuatan keuangan yang baik. Manajemen perusahaan harus 

memutuskan strategi apakah yang dipilih perusahaan mampu mempertahankan 

loyalitas customer-nya sehingga perusahaan dapat mempertahankan usahanya atau 

bahkan dapat mengembangkan uhanya. 

Mengingat begitu pentingnya manajemen strategik bagi perkembangan 

perusahaan jasa transportasi di masa yang akan datang dan memperhatikan perubahan 

politik, sosial, dan ekonomi dewasa ini, maka penulis merasa perlu untuk melakukan 

penelitian yang berkaitan dengan manajemen strategik ini. Untuk itu dalam penulisan 

ini dipilih judul : 

“ANALISIS MANAJEMEN STRATEGIK PADA PERUSAHAAN JASA 

ANGKUTAN BUS PENUMPANG UMUM DALAM RANGKA 

PENINGKATAN PELAYANAN KEPADA CUSTOMER”. 

 

1.2. Rumusan dan Batasan Masalah 

Perubahan dalam lingkungan eksternal perusahaan merupakan sumber utama 

dari adanya peluang dan ancaman baik pada masa sekarang ataupun pada masa yang 

akan datang. Perubahan lingkungan eksternal yang berlangsung cepat dengan 

alternatif strategi utama yang terbatas membuat pihak manajemen perusahaan harus 

mencermati keadaan ini. Setelah melakukan analisis lingkungan, manajemen harus 

juga memperhatikan proses perumusan strategi dan menganalisis strategi yang akan 
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diterapkan dalam perusahaan. Setelah merumuskan dan menganalisis strategi, 

manajemen kemudian menentukan pilihannya berdasarkan kondisi lingkungan 

eksternal dan internal perusahaan. Titik berat strategi yang dipilih oleh manajemen 

terhadap sumber daya manusia dan perspektif pelanggan merupakan kunci 

keberhasilan bagi perusahaan jasa angkutan umum akibat terbatasnya alternatif 

strategi umum. Dengan menerapkan model manajemen strategik maka perusahaan 

akan mempunyai lebih banyak pilihan-pilihan strategi yang disesuaikan dengan 

sumber daya yang dimiliki serta eksternal yang ada. 

Sebagaimana diuraikan dalam latar belakang, maka permasalahan yang 

dihadapi adalah : “Bagaimanakah manajemen strategik dari perusahaan jasa 

angkutan bus penumpang umum dalam menghadapi perubahan lingkungan 

yang cepat dengan tetap berupaya meningkatkan pelayanan kepada customer.” 

Supaya dalam pembahasan lebih terarah dan sesuai dengan tujuan penelitian, 

maka penulis memberikan batasan-batasan pada permasalahan antara lain : 

1. Fokus utama penelitian adalah PO Tentrem. 

2. Kondisi internal dan eksternal dari perusahaan tersebut. 

3. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian adalah ETOP, SAP, analisis 

SWOT, dan analisis General Electric's. 

4. Proses penentuan strategi yang tepat bagi PO Tentrem Malang dalam menghadapi 

perubahan lingkungan yang cepat dengan tetap berupaya meningkatkan pelayanan 

kepada customer. 
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1.3. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan : 

1. Mengetahui dan mengevaluasi faktor eksternal apa saja yang merupakan peluang 

dan ancaman bagi perusahaan jasa angkutan bus penumpang umum. 

2. Mengevaluasi aspek-aspek manajemen perusahaan untuk mengetahui kelemahan 

dan keunggulan sumber daya di dalam perusahaan jasa angkutan bus penumpang 

umum. 

3. Menganalisis alternatif strategi yang tepat bagi perusahaan jasa angkutan bus 

penumpang umum dalam menghadapi perubahan lingkungan yang berlangsung 

begitu cepat dengan tetap berupaya meningkatkan pelayanannya kepada 

customer. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Penulis 

Merupakan kesempatan untuk mengetahui praktek yang dihadapi organisasi 

dalam dunia nyata dan sejauh mana teori-teori yang diperoleh di bangku 

kuliah dapat diterapkan untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang 

ada. 

2. Bagi Perusahaan 

Hasil penelitian dan analisis diharapkan dapat membantu pihak manajemen 

dalam mengevaluasi masalah yang dihadapi oleh manajemen perusahaan. 
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3. Pihak Lain 

Menjadikan penelitian dan penulisan ini sebagai referensi bagi penelitian dan 

penulisan karya ilmiah selanjutnya. 

 

1.5. Sistematika Pembahasan 

Bab I : PENDAHULUAN 

Bab ini berisi suatu gambaran mengenai latar belakang, perumusan 

masalah beserta pembatasannya, tujuan penulisan, manfaat penulisan 

serta sistematika pembahasan. 

Bab II  : LANDASAN TEORI 

Bab ini berisi landasan teori yang nantinya akan digunakan dalam 

melakukan penelitian, pembahasan atau melakukan analisis. Di 

dalam landasan teori ini akan dijelaskan mengenai pengertian jasa, 

pengertian manajemen strategik, arti penting manajemen strategik, 

proses manajemen strategik, dan alat analisis yang digunakan. 

Bab III  : METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai jenis penelitian, lokasi 

penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dan metode 

analisis data. 

Bab IV : HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai gambaran umum 

perusahaan dan dijelaskan tentang analisis lingkungan eksternal 
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maupun internal serta penentuan strategi perusahaan. 

Bab V : PENUTUP 

Dalam bab ini dijelaskan mengenai kesimpulan-kesimpulan yang 

dapat ditarik dan analisis hasil penelitian serta menyajikan saran-

saran maupun usulan demi perbaikan yang berguna bagi perusahaan. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1. Pengertian Strategi 

Strategi adalah cara-cara yang digunakan untuk mencapai tujuan atau 

sasaran. Pengertian Strategi menurut pendapat Jauch dan Glueck (1988:12) 

adalah: 

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

 
Menurut Pearce dan Robinson (1997:20): 

Strategi diartikan oleh para manajer sebagai rencana mereka yang berskala besar 
dan berorientasi ke masa depan untuk berinteraksi dengan lingkungan persaingan 
guna mencapai sasaran-sasaran perusahaan. 
 

Dari sini dapat disimpulkan bahwa strategi adalah suatu rencana yang 

berskala besar dan berorientasi kepada masa depan untuk berinteraksi dengan 

lingkungan persaingan guna mencapai sasaran-sasaran perusahaan. Strategi 

mencerminkan kepekaan perusahaan mengenal bagaimana, kapan, dan di mana ia 

harus bersaing, dengan siapa bersaingnya dan untuk maksud apa. Pada mulanya 

Strategi berangkat dari konsep bagaimana menggunakan sumber daya secara 

lebih efektif dalam perubahan lingkungan, strategi yang efektif dapat dicapai 

melalui analisis lingkungan karena dengan analisis ini dapat diketahui kekuatan 

dan kelemahan perusahaan serta ancaman dan peluangnya. 
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2.2. Pengertian Manajemen Strategi 

Strategi berkaitan erat dengan manajemen strategi, karena strategi 

merupakan hasil awal dari proses manajemen strategi. Adapun pengertian 

manajemen strategi itu sendiri terdapat beberapa versi antara lain: 

Menurut Jauch dan Glueck (1988:6): 

Manajemen strategis (strategic management) adalah sejumlah keputusan dan 
tindakan yang mengarah pada penyusunan suatu strategi atau sejumlah strategi 
yang efektif untuk membantu mencapai sasaran perusahaan. Proses manajemen 
strategis ialah cara dengan jalan mana para perencana strategi menentukan 
sasaran dan mengambil keputusan. 

 
Fred R. David (2002:5): 

Manajemen strategis dapat didefinisikan sebagai seni dan pengetahuan untuk 
merumuskan, mengimplementasikan dan mengevaluasi keputusan lintas 
operasional yang membuat organisasi mampu mencapai obyektifnya. 

 
Pearce dan Robinson (1997:20): 

Manajemen strategik adalah sekumpulan keputusan dan tindakan yang 
menghasilkan perumusan (formulasi), dan pelaksanaan (implementasi) rencana-
rencana yang dirancang untuk mencapai sasaran-sasaran perusahaa. 
 
 

2.3. Manfaat Manajemen Strategi 

Beberapa pendapat mengenai manfaat manajemen srategi antara lain: 

menurut Suwarsono (1994:17-18), manajemen strategik dapat berfungsi sebagai 

sarana mengkomunikasikan tujuan perusahaan dan jalan yang hendak ditempuh 

untuk mencapai tujuan tersebut kepada pemilik, eksekutif, karyawan, dan pihak-

pihak lain yang berkepentingan. Menurut Hunger dan Wheelen (2001:6), 

penelitiannya menunjukkan bahwa penggunaan manajemen strategis oleh 
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perusahaan-perusahaan berukuran menengah akan meningkatkan kinerja. 

Sedangkan menurut Pearce dan Robinson (1997:30), terlepas dari 

kemampulabaan (profitability) rencana strategik,  beberapa efek keperilakuan 

dari manajemen  strategic meningkatkan kesejahteraan perusahaan, antara lain 

sebagai berikut: 

a) Perumusan (formulasi) strategi memperkuat kemampuan perusahaan 

mencegah masalah. 

b) Keputusan strategik yang didasarkan pada kelompok mungkin sekali 

dihasilkan dari alternatif terbaik yang ada. 

c) Keterlibatan karyawan dalam perumusan strategi meningkatkan pemahaman 

mereka akan adanya hubungan produktivitas-imbalan disetiap rencana 

strategik dan dengan demikian mempertinggi motivasi mereka. 

d) Memperjelas adanya perbedaan peran pada masing-masing individu dan 

kelompok sehingga mengurangi kesenjangan dan tumpang tindihnya kegiatan. 

e) Penolakan terhadap perubahan berkurang. 

 

2.4. Proses Manajemen Strategi 

Proses adalah arus informasi melalui beberapa tahap analisis yang saling 

terkait menuju pencapaian suatu tujuan atau cita-cita. Model dari proses 

manajemen strategi menurut Boseman, Phatak dan Schellenberger (1989:6) 

terdiri atas: 
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1. Assessment of organization strengths, weaknesses, opportunities and threats 

(SWOT) 

2. Formulation of the organization mission 

3. Formulation of the organization philosophy and policies 

4. Determination of the strategic objectives 

5. Determination of organization strategy 

6. Implementation a/organization strategy 

7. Control of organization strategy 

Menurut Pearce dan Robinson (1997:34) proses manajemen strategi 

meliputi: 

1.  Misi perusahaan (Company mission) 

2.  Profil perusahaan (Company profile). 

3.  Lingkungan ekstem (Eksternal environment) 

4.  Analisis dan pilihan strategi (Strategic analysis and choice) 

5.  Sasaran jangka panjang (Long - term objective) 

6.  Strategi umum (Grand strategic) 

7.  Sasaran tahunan (Annual objective) 

8.  Strategi fungsional (Functional strategic) 

9.  Kebijakan (Policies) 

10.  Melembagakan strategi 

11.  Pengendalian dan evaluasi 



13 
 

Proses manajemen strategi menurut Fred R. David (2002:5-6) terbagi 

menjadi tiga tahap yaitu: 

1. Tahap perumusan strategi, meliputi penentuan dan pengembangan misi, 

analisis lingkungan, dan penentuan tujuan jangka panjang dan pemilihan 

strategi. 

2. Tahap implementasi yang bisa disebut tahap tindakan manajemen strategis. 

3. Tahap evaluasi strategi. 

 

2.5. Keterbatasan Manajemen Strategi 

Keterbatasan dari manajemen strategi adalah: 

1. Strategi manajemen merupakan prediksi masa depan oleh karena itu dalam 

menyusun strategi tidaklah mudah karena kompleknya masalah dimasa depan 

tersebut. 

2. Strategi manajemen harus fleksibel, sedangkan untuk menciptakan strategi 

yang fleksibel tidak mudah dimana diperlukan penguasaan lingkungan (baik 

internal maupun eksternal) yang mantap. 

3. Mengukur keberhasilan tidak mudah, diperlukan data dan informasi yang 

akurat. 

 

2.6. Analisis Lingkungan Eksternal 

Pengertian analisis lingkungan menurut Samuel C. Certo (1990:30) 

adalah: 
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"Environment analysis is the process of monitoring the organizational 

environment to identify both present and future threats and opportunity that may 

influence the firm ability to reach goals". 

 

Faktor-faktor lingkungan ekstemal menurut pendapat Boseman, Phatak 

dan Schellenberger (1989:23) terdiri dari; Economic, Sociocultural, Political, 

dan Technological. 

Boseman, Phatak dan Schellenberger berpendapat bahwa penentuan key 

success factors yang akurat merupakan elemen terpenting dalam analisis SWOT 

yang didasarkan pada karakteristik industri yang terbagi dalam lima dimensi, 

yaitu; Nature and Degree of Competition, Barriers to Entry, Competitive Power 

of Substitute Products, Buyer Power, dan Supplier Power. 

Menurut Fred R. David (2002:104) kekuatan eksternal dibagi menjadi 

lima katagori besar; (l) Ekonomi, (2) Sosial, budaya, demografi dan lingkungan, 

(3) Politik, pemerintah dan hukum, (4) Teknologi, dan (5) Pesaing. 

Pearce dan Robinson (1997:93) membagi lingkungan eksternal dalam tiga 

bagian, yaitu: 

1. Lingkungan jauh (remote environment) yang meliputi ekonomi, sosial, politik, 

teknologi, dan ekologi. 

2. Lingkungan industri (industry environment) yang meliputi hambatan masuk, 

kekuatan pemasok, kekuatan pembeli, ketersediaan subtitusi, dan persaingan 

antar perusahaan. 
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3. Lingkungan operasional (operational environment) meliputi pesaing, kreditor, 

pelanggan, tenaga kerja, dan pemasok. 

Pearce dan Robinson juga menyebutkan kekuatan-kekuatan yang 

mempengaruhi persaingan dalam suatu industri (1997:113) bahwa kekuatan 

gabungan dari faktor-faktor tersebut sangat menentukan kemampulabaan suatu 

industri. Kekuatan-kekuatan tersebut meliputi: 

1.  Ancaman masuk 

Besarnya ancaman masuk tergantung pada hambatan masuk, jika hambatan 

masuk tinggi dan calon pendatang baru memperkirakan akan menghadapi 

perlawanan keras dari para pesaingnya, pendatang baru ini jelas merupakan 

ancaman serius. Sumber hambatan ini meliputi: 

a. Skala ekonomi, yang memaksa pendatang baru untuk memikul biaya 

tinggi, merintangi dalam distribusi, dan lain-lain. 

b. Diferensiasi produk, yang memerlukan biaya besar untuk merebut 

kesetiaan besar pelanggan. 

c. Kebutuhan modal, keharusan menanamkan sumber daya keuangan yang 

besar agar dapat bersaing, menimbulkan hambatan masuk khususnya jika 

modal tersebut dibutuhkan untuk pengeluaran yang bersifat tidak akan 

kembali seperti iklan rintisan atau R&D. 

d. Hambatan biaya bukan karena skala, seperti kurva belajar atau 

pengalaman, teknologi rahasia, akses ke sumber bahan baku, dan lain-lain. 
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e.  Akses ke saluran distribusi, makin terbatas saluran pedagang yang ada dan 

makin erat ikatan perusahaan yang sudah ada dengan saluran ini, jelas 

makin sulit usaha masuk kedalam suatu industri. 

f.  Kebijakan pemerintah. 

2.  Pemasok yang kuat 

Pemasok atau supplier berkaitan dengan input perusahaan. Pemasok dapat 

memanfaatkan kekuatan tawar menawar dengan para anggota industri dengan 

menaikkan harga atau menurunkan kualitas barang dan jasa yang dijualnya. 

Pemasok yang kuat dapat menekan kemampulabaan suatu industri yang tidak 

mengimbangi kenaikan biaya dengan menaikkan harga. 

3. Pembeli yang kuat 

Pembeli yang kuat dapat menekan harga dan menuntut kualitas yang lebih 

baik atau layanan yang lebih baik. 

4. Produk substitusi 

Produk substitusi perlu diperhatikan agar tidak menurunkan kemampulabaan 

industri. Perhatian tersebut diberikan bila kualitasnya mampu menandingi 

kualitas produk industri dan dihasilkan dengan cepat ke dalam industri. 

5. Persaingan di antara para anggota industri 

Persaingan ini terjadi karena mereka berebut posisi dengan menggunakan 

taktik tertentu. 
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2.7. Analisis Lingkungan Internal 

Menurut Glueck dan Jauch (1988:162): 

Merupakan proses dengan mana perencana strategi mengkaji pemasaran dan 
distribusi perusahaan, penelitian dan pengembangan, produksi dan operasi, 
sumber daya dan karyawan perusahaan, serta faktor keuangan dan akuntansi 
untuk menentukan dimana perusahaan mempunyai kemampuan yang penting, 
sehingga perusahaan memanfaatkan peluang dengan cara yang paling efektif dan 
dapat menangani ancaman yang ada dalam lingkungan. 

 

Lingkungan ini menggambarkan kuantitas dan kualitas sumber daya yang 

dimiliki perusahaan baik sumber daya keuangan, personel maupun fisik. 

Lingkungan intern digunakan untuk menilai kekuatan dan kelemahan perusahaan 

guna dicocokkan dengan peluang dan ancaman yang ada di lingkungan 

perusahaan. 

Pearce dan Robinson (1997:238-239) menyebutkan faktor intern kunci 

yang bisa merupakan kekuatan atau kelemahan potensial dari organisasi antara 

lain; pemasaran, keuangan dan akunting, produksi, operasi, teknik, personalia, 

manajemen mutu, sistem informasi, serta organisasi dan manajemen umum. 

Sedangkan menurut Fred R. David (2002:142), faktor dari lingkungan 

internal yang perlu diperhatikan adalah: 

1. Manajemen, terdiri atas perencanaan, pengorganisasian, pemotivasian, 

penunjukkan staf, dan pengendalian. 

2. Pemasaran, terdiri atas analisis pelanggan, menjual produk atau jasa, 

merencanakan produk dan jasa, menetapkan harga, distribusi, riset pemasaran, 

analisis peluang, dan tanggungjawab sosial. 
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3. Keuangan / Akunting, terdiri atas fungsi keuangan / akunting, dan tipe-tipe 

dasar rasio keuangan. 

4. Produksi / Operasi 

5. Penelitian dan Pengembangan. 

6. Sistem Informasi Komputer. 

Tidak hanya departemen fungsional saja yang perlu dianalisis tetapi ada 

faktor-faktor lain yaitu; (a) Sikap manajer pada semua tingkat, (b) Sikap pegawai 

lain pada semua tingkat, (c)Kemampuan karyawan, (d) Efisiensi operasi, (e) 

Proses organisasi, dan (f) Kemampulabaan. 

 

2.8. Alat Analisis 

Alat analisis yang digunakan adalah analisis SWOT, ETOP, SAP, analisis GE. 

2.8.1 Analisis ETOP (Environmental Threat and Opportunity Profile) 

  Analisis ETOP yang dikemukakan oleh Jauch dan Glueck (1988) 

sebagaimana digunakan oleh penyusun strategi dalam menganalisis masing-

masing faktor lingkungan dengan cara member nilai plus( + ) untuk setiap 

peluang, nilai nol( 0 ) untuk kondisi sedang dan nilai negatif( - ) untuk faktor 

yang merupakan ancaman. Faktor yang dianalisis antara lain faktor ekonomi, 

pemerintah, pasar/persaingan, pemasok, teknologi, dan sosial budaya. 
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2.8.2 Analisis SAP (Strategic Advantage Profile) 

  Analisis SAP merupakan alat analisis yang digunakan untuk menganalisis 

kondisi internal perusahaan. Kondisi internal perusahaan yang dianalisis ini 

meliputi fungsi pemasaran, sumber daya manusia, produksi, keuangan, serta riset 

dan pengembangan. Dengan analisis yang dilakukan perusahaan akan dapat 

mengetahui kemampuan perusahaan dalam menghadapi peluang dan ancaman 

yang berasal dari lingkungan eksternal perusahaan. Dengan analisis ini pula 

diketahui kelemahan tersebut. 

  Penilaian kelemahan dan kekuatan perusahaan seperti yang dijelaskan oleh 

Jauch dan Glueck (1988) dilakukan dengan memberikan nilai positif( + ) bagi 

faktor yang merupakan kekuatan, nilai nol ( 0 ) apabila menunjukkan pengaruh 

netral dan nilai negatif ( - ) bagi faktor yang menunjukkan kelemahan. 

Sedangkan cara penilaian faktor internal tersebut dilakukan oleh Rangkuti (2001) 

seperti cara melakukan penilaian terhadap faktor-faktor eksternal. Langkah-

langkah yang digunakan untuk melakukan analisis ini sama dengan analisis 

faktor-faktor eksternal hanya mengganti faktor peluang dengan kekuatan (antara 

+1 ampai dengan +4) dan faktor ancaman dengan kelemahan (antara -1 sampai 

dengan -4). 

2.8.3 Analisis SWOT (Strenghts, Weakness, Opportunity, Threats) 

SWOT adalah singkatan dari Strengths (kekuatan), dan Weaknesses 

(kelemahan) intern perusahaan serta Opportunities (peluang), dan Threats 

(ancaman) dalam lingkungan yang dihadapi perusahaan. Analisis SWOT 
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merupakan cara sistematik untuk mengidentifikasi faktor-faktor dan strategi yang 

menggambarkan kecocokan paling baik diantara mereka.  Analisis ini didasarkan 

pada asumsi bahwa suatu strategi yang efektif akan memaksimalkan kekuatan 

dan peluang serta meminimalkan kelemahan dan ancaman. 

1. Kekuatan dan kelemahan (internal strenghts and weaknesses) 

Kekuatan adalah sumber daya, keterampilan atau keunggulan lain relative 

terhadap pesaing, dan kebutuhan pasar yang dilayani atau ingin dilayani oleh 

perusahaan. Kekuatan merupakan suatu kompetensi yang berbeda yang 

memberi perusahaan suatu keunggulan komparatif dalam pasar. Kekuatan 

berkaitan dengan sumber daya keuangan, citra, kepemimpinan pasar, 

hubungan pembeli atau pemasok, dan faktor-faktor lain. 

Menurut Artur Sharplin (1985:54) "Strenghts are internal competities 

possessed by organization in companion with its competitor". 

Dari kedua pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa kekuatan merupakan 

kemampuan intern perusahaan yang akan memberikan keunggulan kompetitif. 

Sedangkan kelemahan, Pearce dan Robinson (1997:231) mendefinisikan 

sebagai "keterbatasan atau kekurangan dalan  sumber daya, keterampilan, dan 

kapabilitas yang secara serius menghambat kinerja efektif perusahaan". 

Menurut Arthur Sharplin "Weaknesses are atributes of the organization which 

tenh to decrease its competence in companion with its competitors". 

Dari kedua pendapat diatas dapat disimpulkan, kelemahan merupakan 

keterbatasan yang dapat menghambat kinerja efektif dan menurunkan 
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kompetensi perusahaan. Fasilitas, sumber daya keuangan, kapabilitas 

manajemen, ketrampilan pemasaran, dan citra merk dapat merupakan sumber 

kelemahan. Kekuatan dan kelemahan dapat dikendalikan oleh perusahaan 

dengan cara melakukan perbandingan perhitungan rasio keuangan dan 

pengukuran kinerja dengan periode sebelumnya. 

2.  Peluang dan ancaman (ekstemal opportunities and threats) 

Peluang adalah situasi penting yang menguntungkan dalam lingkungan 

perusahaan, sedangkan ancaman merupakan sesuatu yang tidak 

menguntungkan dalam lingkungan perusahaan dan berpotensi menimbulkan 

kerusakan. 

Diagram analisis SWOT menurut pendapat: 

1. Pearce dan Robinson 

Gambar 2.1 

Diagram Analisis SWOT - Pearce and Robinson 

Banyak peluang lingkungan 
 

 
 

Kekuatan intern 
yang kritis 

 

(Sel 3) 
Strategi 

berbenah diri 

(Sel 1) 
Strategi agresif 

 
 

Kekuatan intern 
yang penting 
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Strategi 
defensif 
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Strategi 

diversifikasi 
 

Ancaman lingkungan besar 
 

    Sumber: Manajemen Strategik Pearce and Robinson (1997:234) 
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Dari gambar 2.1 diatas dapat dijelaskan bahwa; 

Sel 1: Perusahaan mendapat beberapa peluang dari lingkungan dan 

mempunyai banyak kekuatan sehingga mendorong perusahaan untuk 

memanfaatkan peluang tersebut. Penerapan strategi yang dianjurkan 

adalah strategi pertumbuhan. 

Sel 2:  Perusahaan menghadapi lingkungan yang tidak menguntungkan. 

Penyusunan strategi akan menggunakan kekuatan untuk membuat 

peluang jangka panjang pada produk atau jasa lain. 

Sel 3:  Terdapat banyak peluang pasar namun perusahaan mempunyai 

beberapa kelemahan intern.  Strategi yang harus diterapkan adalah 

mengejar peluang pasar secara efektif dan mengurangi kelemahan 

intern. 

Sel4:  Situasi yang paling tidak menguntungkan. Perusahaan menghadapi 

ancaman yang kuat dengan posisi lemah. Strategi dialihkan dengan 

memeriksa posisi pasar dan produk dengan menggunakan analisis 

SWOT. 

2. Boseman, Phatak dan Schellenberger 
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Gambar 2.2 

Diagram Analisis SWOT - Boseman, Phatak dan Schellenberger 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Strategic Management, Boseman, Phatak and Schellenberger (1989:22) 

 
Pada gambar 2.2, terlihat bahwa perubahan dalam lingkungan eksternal akan 

merubah pula karakteristik industri. Perubahan ini memungkinkan peluang 

dan ancaman yang menuntut untuk menilai kembali faktor kunci. Analisis 

yang baik mengenai peluang, ancaman, kekuatan, dan kelemahan akan 

mewujudkan strategi yang sesuai dengan organisasi. 

Analisis SWOT yang sistimatik dapat dilakukan untuk semua aspek 

situasi perusahaan sehingga hasil ini memberikan kerangka yang dinamik dan 

bermanfaat untuk analisis strategi. 

2.8.4 Analisis GE (General Electric’s) 

  Analisis GE merupakan analisis portofolio yang terdiri dari Sembilan sel yang 

menyarankan strategi investasi yang perlu dilakukan oleh perusahaan. Analisis 

ini menilai kekuatan bisnis dan daya tarik industri suatu perusahaan. 
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2.9. Perumusan Strategi Perusahaan 

Perumusan  strategi  bagi  perusahaan  dimaksudkan  untuk memadukan 

antara misi dan tujuan yang dihubungkan dengan lingkungan internal maupun 

eksternal, kekuatan, kelemahan, ancaman, dan peluang perusahaan untuk 

memilih strategi yang tepat dan menentukan tercapainya strategi yang 

diinginkan. Glueck dan Jauch mengemukakan proses perumusan strategi 

perusahaan terlihat pada gambar 2.3, dengan tahap-tahap perumusan strategi 

perusahaan antara lain : 

1. Menetapkan misi dan tujuan perusahaan 

Tujuan dan misi perusahaan penting untuk penilaian dari pembuat keputusan 

terpenting perusahaan. 

2. Meneliti ancaman dan peluang 

Meneliti ancaman dan peluang dilakukan untuk mengetahui lingkungan 

perusahaan yang selalu berubah. 

3. Meneliti kekuatan dan kelemahan 

Hal ini dilakukan untuk menetukan keunggulan perusahaan dalam persaingan. 

4. Mempertimbangkan alternatif strategi 

Dilakukan untuk menentukan strategi yang akan dipilih sesuai dengan 

keadaan perusahan dan keadaan lingkungan baik masa kini maupun masa 

yang akan datang. 

5. Memilih strategi 
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Setelah  mempertimbangkan  altematif strategi,  maka  tindakan selanjutnya 

dilakukan pemilihan strategi dengan tujuan untuk memastikan strategi mana 

yang tepat untuk perusahaan. 

6. Sumber daya dan struktur 

Perusahaan harus mampu mengalokasikan sumber daya dan 

mengorganisasinya sesuai dengan strategi yang telah ditetapkan. 

7. Kebijakan dan pelaksanaan 

Perusahaan juga harus menyesuaikan kebijakan fungsional dengan strategi 

yang dipilih untuk dapat dilaksanakan. 

8. Penilaian dan pengendalian 

Untuk memastikan bahwa strategi yang dipilih dan dalam pelaksanaannya 

akan mencapai tujuan perusahaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 
 

Gambar 2.3 

Proses Perumusan Strategi Perusahaan 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

Sumber: Manajemen Strategis dan Kebijakan perusahaan, Glueck dan Jauch 

(1988:235) 

 

 

2.10. Alternatif Strategi Perusahaan 

Pemilihan strategi merupakan keputusan untuk memilih strategi terbaik 

untuk menentukan tujuan perusahaan.   Keputusan yang akan diambil melibatkan 

pemusatan pada berbagai alternatif pertimbangan faktor-faktor seleksi penilaian 

berbagai altematif terhadap kriteria dalam melaksanakan pemilihan yang 
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telah dilakukan perusahaan baik terhadap lingkungan intern maupun ekstern, 

dengan menggunakan alat-alat analisis yang tersedia. 

Alternatif strategi adalah membuat pilihan-pilihan strategi yang nantinya 

akan dipilih dengan proses mempertemukan antara kesempatan lingkungan 

dengan kemampuan perusahaan pada tingkat resiko yang dapat diterima.   

Alternatif strategi yang ada perlu dipertimbangkan untuk menyediakan 

kombinasi sasaran jangka panjang dan strategi umum secara optimal. 

Sasaran jangka panjang pada umumnya meliputi kemampulabaan, posisi 

bersaing, kepemimpinan tekhnologi, produktivitas, hubungan karyawan, 

tanggung jawab, pengembangan karyawan, dan tanggung jawab sosial. 

Rencana menyeluruh yang menjadi pedoman dalam tindakan-tindakan 

untuk mencapai sasaran jangka panjang dikenal dengan nama "Strategi Umum 

(Grand Strategy)".   Strategi dapat dikelompokkan beberapa macam antara lain: 

1.  Pertumbuhan terkonsentrasi 

Merupakan strategi perusahaan yang mengarahkan sumber dayanya untuk 

mencapai pertumbuhan yang menguntungkan hanya pada satu produk, di satu 

pasar dan satu teknologi yang dominan. 

2.  Pengembangan pasar 

Bentuk pertumbuhan terkonsentrasi dengan mengidentifikasi pengguna- 

pengguna baru untuk produk yang sudah merupakan satu produk, serta ada 

pasar demogafis, psikografis atau geografis baru. 

3.  Pengembangan produk 
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Adalah strategi yang memodifikasi produk lama atau menciptakan produk 

baru yang masih berkaitan dan dapat dipasarkan pada pelanggan lama melalui 

saluran yang ada. Strategi ini seringkali digunakan untuk memperpanjang daur 

hidup produk yang sudah ada ataupun untuk memanfaatkan reputasi atau merk 

favorit. 

4.  Inovasi 

Merupakan perubahan dan penyempumaan produk secara berkala atau 

menciptakan suatu daur hidup produk baru. 

5.  Integrasi horisontal 

Adalah usaha pengembangan perusahaan melalui akuisisi satu atau beberapa 

perusahan sejenis yang beroperasi pada tingkat rangkaian produksi pemasaran 

baru. 

6. Integrasi vertikal 

Merupakan akuisisi perusahaan yang memasok masukan perusahaan yang 

menjadi pembeli keluaran. 

7. Integrasi horisontal 

Merupakan akuisisi satu atau beberapa perusahaan sejenis yang beroperasi 

pada tingkat rangkaian produksi-pemasaran yang sama. 

8.  Strategi pertumbuhan internal 

Dalam hal ini peningkatan pencapaian tujuan yang diinginkan akan dicapai 

melalui peningkatan penjualan dan laba dan lini produk atau jasa yang 



29 
 

sekarang ada. Strategi pertumbuhan internal dapat dilakukan dengan dua cara 

yaitu: 

a.  Strategi pertumbuhan melalui produk dan jasa 

Perusahaan akan tumbuh dengan cara meningkatkan penjualan, laba, dan 

bagian pasar produk atau jasa pada sebelumnya. Strategi ini akan lebih 

cocok diterapkan pada dengan siklus hidup produk dalam masa 

pertumbuhan cukup pesat dan belum mengalami masa jenuh. 

Cara-cara yang dapat ditempuh adalah melalui peningkatan pangsa pasar 

dengan promosi yang gencar, memperluas daerah pemasaran, memperbaiki 

kualitas produk dan jasa, juga melalui perbaikan kebijakan harga produk. 

b.  Strategi pertumbuhan melalui diversifikasi 

Dalam hal ini perusahaan dicapai melalui penambahan produk atau jasa 

dari yang ada sebelumnya. Terdapat dua alternatif strategi diversifikasi 

yang mungkin, yaitu : 

-   Diversifikasi konsentris 

Ialah usaha menambah produk baru yang mempunyai sinergi teknologi 

atau sinergi pemasaran dengan product-line yang ada. Produk ini akan 

menarik bagi golongan konsumen baru. 

-   Diversifikasi konglomerat 

Ialah usaha menambah produk baru untuk dijual pada pada golongan 

pembeli baru, sebab hal ini dapat menjaga stabilitas penjualan  atau  

merupakan  peluang  lingkungan  yang menguntungkan. Produk baru 
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tersebut tidak mempunyai hubungan apapun dengan product-line yang 

ada baik teknologi maupun pasar. 

9.  Strategi berbenah diri 

Strategi ini terjadi karena beberapa alasan yang mendesak misalnya 

penurunan kinerja, maka perusahaan berusaha untuk melakukan koordinasi 

untuk menguatkan kompetensinya melalui penghematan. Penghematan ini 

dilakukan melalui reduksi biaya dan reduksi aset. Reaksi terhadap strategi ini 

adalah penghematan dan recovery. 

10. Divestasi 

Merupakan penjualan suatu perusahaan. Pemilihan strategi ini dikarenakan 

ketidakcocokan parsial antara perusahaan yang diakuisisi dengan perusahaan 

induk, kebutuhan dana korporasi, dan tindakan anti trust pemerintah bila suatu 

perusahaan diyakini telah memonopoli atau secara tidak sehat mendominasi 

suatu pasar tertentu. 

11. Likuidasi 

Adalah penjualan suatu perusahaan dalam arti fisik bukan suatu usaha. Dalam 

memilih likuidasi, pemilik dan para manajer strategik mengakui kegagalan 

dan menyadari bahwa tindakan ini sangat mungkin berakibat fatal bagi 

mereka sendiri dan karyawan. 

12. Kombinasi korporasi, yang terdiri dari: 

a. Usaha patungan, merupakan perusahaan anak yang dibentuk untuk 

perusahaan induk. 
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b. Aliansi strategik, hampir sama dengan usaha patungan tapi perusahaan 

yang terlibat tidak saling memiliki saham mitranya. 

c. Konsorsium, kairetsu, dan chaebol. 

Ada dua cara yang dapat digunakan untuk memilih alternatif strategi 

perusahaan bisnis tunggal yang paling sesuai dengan situasi keseluruhan 

perusahaan seperti yang dikemukakan oleh Pearce dan Robinson (1997:331), 

yaitu: 

1. Matrik pemilihan strategi umum 

Model strategi merupakan awal untuk memilih strategi guna 

mempertemukan permasalahan internal untuk dibandingkan dengan 

pertumbuhan ekstemal dengan tujuan untuk mengatasi kelemahan dan 

memaksimalkan kekuatan. 

Untuk mengatasi kelemahan dari ancaman eksternal, maka strategi yang 

dilakukan melalui dua cara yaitu integrasi vertikal dan diversifikasi 

konglomerasi. Jika dari ancaman internal, maka strategi yang tepat adalah 

pembenahan diri atau penghematan divestasi dan likuidasi. 

Sedangkan untuk memaksimalkan kekuatan dengan ancaman eksternal, 

strategi yang digunakan adalah integrasi horisontal, diversifikasi konsentrik, 

dan usaha patungan. Jika dari ancaman internal yang digunakan maka 

alternatif strategi yang bakal meliputi pertumbuhan terkonsentrasi, 

pengembangan pasar, pengembangan produk, dan inovasi. Model strategi ini 

dapat dilihat pada gambar 2.4. 
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Gambar 2.4 
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Sumber: Manajemen Strategik Pearce and Robinson (1997:338) 

 

 

2.  Model kelompok strategi umum 

Model ini didasarkan pada tingkat pertumbuhan pasar dan posisi 

bersaing. Tingkat pertumbuhan pasar termasuk cepat apabila diatas 10, 

sedangkan posisi bersaing termasuk kuat jika mempunyai market share relatif  

lebih besar dari satu (mempunyai pasar yang besar). 

Model strategi ini dapat dilihat pada gambar 2.5. 
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Gambar 2.5 

Model Kelompok Strategi Umum 

Pertumbuhan pasar cepat 
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Sumber: Manajemen Strategik Pearce and Robinson (1997:339) 

Pada kuadran I terlihat bahwa posisi bersaing yang kuat dan 

pertumbuhan pasar yang cepat, maka strategi yang digunakan meliputi 

pertumbuhan terkonsentrasi, integrasi vertikal, dan diversifikasi konsentrik. 

Kuadran II pada diagram menunjukkan posisi bersaing lemah dalam 

pasar dengan pertumbuhan yang cepat, dimana strategi yang digunakan adalah 

reformulasi pertumbuhan terkonsentrasi, integrasi horizontal, divestasi, dan 

likuidasi. 

Kuadran III pada diagram menunjukkan posisi bersaing lemah di pasar 

yang pertumbuhannya lambat, dimana strategi yang digunakan adalah 
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pembenahan diri atau penghematan, diversifikasi konsentrik, diversifikasi 

konglomerat, divertasi, dan likuidasi. 

Pada kuadran IV terlihat bahwa posisi bersaing yang kuat di pasar yang 

pertumbuhannya lambat, maka strategi yang digunakan meliputi diversifikasi 

konsentrik, diversifikasi konglomerat, dan usaha patungan. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 3.1 Jenis Penelitian 

Tujuan penelitian pada dasarnya adalah pengembangan teori dan masalah. 

Berdasarkan tujuannya, menurut Indriantoro dan Supomo (1999 : 88) penelitian 

ini dimaksudkan sebagai studi deskriptif. Studi deskriptif   merupakan penelitian 

terhadap fenomena atau populasi tertentu yang diperoleh peneliti dari subyek 

berupa : individu, organisasional, industri atau persfektif yang lain. Tujuan studi 

ini adalah untuk menjelaskan aspek-aspek yang relevan  dengan fenomena yang 

diamati. Sedangkan berdasarkan karakteristik  masalah yang diteliti menurut 

Indriantoro dan Supomo (1999 : 26), penelitian yang dilakukan ini merupakan 

studi kasus dan lapangan (case and field study). Studi kasus dan lapangan  

merupakan penelitian dengan karakteristik masalah yang berkaitan dengan latar 

belakang dan kondisi saat ini dari subyek yang diteliti, serta interaksinya dengan 

lingkungan. Tujuan dari studi kasus adalah melakukan penyidikan secara 

mendalam menganai subyek tertentu untuk memberikan gambaran yang lengkap 

mengenai subyek tertentu tersebut. 

 

 3.2 Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada salah satu perusahaan bus di Malang, yaitu 

perusahaan otobus TENTREM. 
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 3.3 Sumber Data 

Sumber data penelitian merupakan faktor penting yang menjadi 

pertimbangan dalam metode pengumpulan data. Sumber data penelitian terdiri 

atas : 

a. Data primer 

Data primer merupakan sumber  data penelitian yang diperoleh secara 

langsung dari sumber asli (tidak melalui  media perantara), diamati serta 

dicatat untuk pertama kali. Data primer yang dimaksud dalam penulisan ini 

adalah data yang bersumber dari PO. Tentrem 

b. Data Sekunder  

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti 

secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh 

pihak lain). Data sekunder terdiri dari dua tipe, yaitu data internal dan data 

ekternal. Data internal merupakan data yang dikumpulkan, dicatat  dan 

disimpan dalam suatu organisasi dalam hal ini oleh P.O.TENTREM. 

Sedangkan data ekternal merupakan data yang  pada umumnya disusun oleh 

sesuatu entitas selain peneliti dari organisasi yang bersangkutan, misalnya 

Badan Pusat Statistik. 

 

 3.4 Metode Pengumpulan Data 

Adapun metode pengumpulan data yang digunakan adalah : 



37 
 

1. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang menggunakan 

pertanyaan secara lisan kepada subyek penelitian. Dalam metode ini 

dilakukan tanya jawab dengan staf  perusahaan guna mendapatkan data-data 

yang diperlukan. Data yang dikumpulkan umumnya berupa masalah tertentu 

yang bersifat kompleks, sensitif atau komtroversi. 

2. Studi Pustaka ini dilakukan dengan  mempelajari literatur-literatur serta karya 

ilmiah yang berkaitan dengan penulisan ini. Tujuannya adalah memperoleh 

dasar-dasar teori untuk memecahkan permasalahan yang ada. 

Selain itu terdapat dua metode yang dapat digunakan untuk 

mengumpulkan data primer, yaitu : 

1. Metode Survei 

Metode survei merupakan metode pengumpulan data primer yang 

diperoleh secara langsung dari sumber asli. Metode survei ini 

menggunakan pertanyaan lisan dan tertulis 

2. Metode Observasi 

Metode observasi merupakan metode pengumpulan data dimana 

dilakukan proses pencatatan pola perilaku subyek (orang), Obyek  

(benda), atau kejadian yang sistematik tanpa adanya pertanyaan atau 

komunikasi dengan individu-individu yang diteliti. 

 

 3.5 Metode Analisis Data 

Data yang diperoleh akan dianalisa dengan metode : 
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1. Analisis kualitatif 

Analisa kualitataif merupakan analisis  dengan cara mengumpulkan data-data 

yang merupakan non angka dan pengertian, menganalisa, serta 

membandingkan teori-teori yang ada untuk menghasilkan kesimpulan 

tertentu. Analisa ini meliputi analisis lingkungan eksternal, analisis 

lingkungan internal, analisis SWOT dan analisis lingkungan industri. 

        2. Analisis kuantitatif    

Analisis kuantitatif dilakukan dengan cara mengklasifikasikan, menghitung, 

membandingkan, dan menganalisis data-data yang berupa angka-angka. 

Analisis ini meliputi analisis ETOP, analisis SAP, analisis SWOT, dan 

analisis General Electric’s. 

 

 3.6 Kerangka kerja 

1. Melakukan pengumpulan dan pengolahan data primer dan sekunder yang 

relevan mengenai perusahaan dan lingkungan eksternalnya. 

2. Melakukan analisis lingkungan eksternal yang meliputi faktor ekonomi, 

politik, sosial dan budaya, tekmologi, pemerintah, dan lingkungan industri. 

3. Membuat environmental threat and opportunity profile.   

4. Melakukan analisis lingkungan internal perusahaan yang meliputi sumber 

daya manusia, produksi/operasional, pemasaran dan keuangan perusahaan 

sehingga dapat diketahui kekuatan dan kelemahan perusahaan. 

5. Membuat strategic adventage profile. 
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6. Membuat analisis SWOT  berdasarkan hasil analisis ETOP dan SAP. 

7. Menetukan faktor-faktor yang menjadi daya tarik industri dan kekuatan bisnis. 

8. Malakukan perumusan strategi bagi PO Tentrem berdasarkan analisis yang 

telah dilakukan. 

9. Berdasarkan strategi yang akan dilaksanakan oleh perusahaan, dapat disusun 

cara pengimplementasian dan cara pengevaluasiannya.    
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
4.1 Gambaran Umum Perusahaan 

4.1.1 Sejarah Perusahaan 

 PO tentrem berdiri pada tahun 1979, pada saat itu pemilik hanya memiliki 5 

armada bus yang dioperasikan. Seiring berjalannya waktu usaha angkutan angkutan 

tersebut semakin berkembang yang diikuti dengan bertambahnya jumlah armada bus 

yang dimiliki. Disisi lain, usaha tersebut juga mengalami banyak hambatan yaitu 

banyaknya bus yang mengalami kecelakaan. 

 Setelah beberapa lama, timbul pemikiran untuk membesarkan usaha yang 

sudah ditekuni dan akhirnya pemilik berinisiatif untuk membuka bengkel repair yang 

tujuan utamanya memperbaiki badan bus yang rusak akibat kecelakaan. Karena hasil 

repair yang ada ternyata memuaskan, banyak PO(Perusahaan Otobus) lain yang turut 

mereparasi busnya ke bengkel PO Tentrem. Setelah dirasa banyak PO yang 

menggunakan jasa bengkel PO Tentrem maka pemilik kemudian mendirikan 

perusahaan yang bergerak dibidang karoseri. Perusahaan karoseri Tentrem ini tidak 

hanya mereparasi badan bus atau memperbaiki mesin yang rusak saja, tetapi juga 

melayani pemesanan body bus. 

 Pada tahun 1988 perusahaan karoseri baru mendapatkan ijin usaha, dengan 

adanya ijin pendirian karoseri ini, perusahaan baru dapat membuat body bus secara 

total. Hingga kini PO Tentrem terus berkembang dengan scope pemasaran hingga 

seluruh nusantara meliputi: Jawa, Kalimantan, Sumatera, Nusa Tenggara, dll. Produk 

yang dihasilkan ada berbagai macam diantaranya adalah: tipe galaxy yang 
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dispesifikasikan untuk bus-bus besar kelas pariwisata dan tipe bumel untuk jenis bus 

standar kelas umum. 

4.1.2 Lokasi Perusahaan  

 PO Tentrem terletak di jalan perusahaan No. 10, Tunjungtirto Singosari, 

kabupaten malang. Bangunan ini memiliki luas area mencapai 2500m2 dengan 

perincian sebagai berikut :   

a. Bangunan utama seluas 1000m2 

b. Bangunan gedung tertutup seluas 1250m2 

c. Bangunan kantor utama 250m2 

4.1.3 Struktur Organisasi 

 Suatu perusahaan akan berkembang dengan baik apabila roda kegiatan 

perusahaan berjalan dengan lancar. Struktur organisasi merupakan suatu unsur 

yang harus terdapat di dalam perusahaan yang mempunyai peranan besar di 

dalam kelancaran kegiatan perusahaan. Dengan adanya Struktur organisasi, 

maka sistem pendelegasian wewenang perusahaan akan berjalan secara teratur 

sesuai dengan alur wewenang yang telah didelegasikan kepada karyawan-

karyawan. Struktur organisasi juga mempunyai fungsi sebagai sistem kontrol 

perusahaan. Dengan kata lain, organisasi yang bagus harus mempunyai struktur 

organisasi yang menunjang perusahaan. Dalam perusahaan kecil, tipe struktur 

organisasi yang sering digunakan adalah tipe fungsional, yaitu membagi tugas 

ke dalam spesialisasi fungsional. Adapun struktur organisasi yang digunakan 
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pada PO Tentrem akan digambarkan pada gambar 4.1. Keterangan pada 

masing-masing gambar ini akan dijelaskan sebagai berikut 

1. Direktur 

Dalam hal ini direktur berfungsi untuk menentukan strategi perusahaan serta 

mengadakan pengawasan pelaksanaan yang dilakukan oleh manajer 

dibawahnya. 

2. Manajer Umum dan Personalia 

Pada bagian ini, manajer umum dan personalia melaksanakan fungsi dan 

kegiatan yang berhubungan dengan masalah kepegawaian dan hubungan 

kerja, hubungan masyarakat, serta pengawasan semua aset milik perusahaan. 

a.   Seksi Personalia 

Pada bagian ini seksi personalia bertugas membantu melaksanakan 

tugas-tugas manajer di atasnya untuk urusan personalia 

b.   Seksi Umum dan Sekretariat 

Bagian ini bertugas melaksanakan tugas dan kegiatan dalam usaha 

membantu masing-masing departemen serta tugas direktur dalam 

kegiatannya menjalankan tugas 

c.  Seksi Pembelian 

Bagian ini bertugas melaksanakan tugas dan kegiatan yang berhubungan 

dengan usaha pembelian barang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. 

d.  Seksi Keamanan 
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Bagian ini bertugas membantu kelancaran tugas manajer personalia dan 

umum dalam hal keamanan 

3. Manajer Keuangan 

Bagian ini bertugas melaksanakan fungsi dan kegiatan-kegiatan yang 

berhubungan dengan perencanaan, penghimpunan, dan pengelolaan dana 

serta koordinasi pengadministrasian pencatatan data keuangan secara tertib 

dan teratur. 

a.  Seksi Kasir 

Bagian ini bertugas membantu tugas manajer keuangan dan akuntansi 

dalam melakukan penerimaan dan pengamanan keuangan, yaitu 

menerima hasil-hasil operasi angkutan serta melakukan pembayaran atas 

persetujuan yang berwenang. 

b.  Seksi Pembukuan 

Bagian ini bertugas membantu pelaksanaan tugas manajer keuangan 

dalam menyelenggarakan administrasi akuntansi dan laporan 

c.  Seksi Korektor 

Bagian ini bertugas membantu tugas manajer keuangan dan akuntansi 

dalam melaksanakan fungsinya yaitu dalam rangka pengendalian 

penggunaan penjualan karcis penumpang dan pemberian panjar premi 

kepada sopir bus 

4. Manajer Teknik 
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Manajer teknik bertugas melaksanakan fungsi dan kegiatan yang 

berhubungan dengan perencanaan, koordinasi, dan pengawasan yang efektif 

dari kegiatan penyimpanan dan pengamanan suku cadang, pemeliharaan, dan 

perbaikan kendaraan dan mesin-mesin yang digunakan untuk operasi. 

a.  Seksi Bengkel 

Bertugas membantu pelaksanaan tugas manajer teknik dalam 

kegiatannya melakukan pemeliharaan dan perbaikan kendaraan-

kendaraan yang digunakan untuk operasional 

b.  Seksi Karoseri 

Bertugas membantu melaksanakan tugas manajer teknik dalam 

kegiatannya memperbaharui body kendaraan yang digunakan untuk 

kegiatan operasional, dan pembuatan body bus. 

c.  Seksi Gudang 

Bertugas membantu melaksanakan tugas manajer teknik dalam hal 

mengurusi dan mengamankan suku cadang dan persediaan dalam 

gudang. 

5. Manajer Operasional 

Bertugas melaksanakan fungsi dan kegiatan yang berhubungan dengan 

perencanaan, koordinasi, dan pengawasan yang efektif dari kegiatan 

operasional pengangkutan. 

a.  Seksi Pool Kendaraan 
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Bertugas membantu melaksanakan tugas manajer operasional dalam hal 

mengkoordinir, mengatur, dan mengawasi kendaraan atau bus-bus yang 

akan melakukan operasi 

b.  Pool Crew 

Bertugas membantu melaksanakan tugas manajer operasional dalam hal 

mengkoordinir, mengatur, dan mengawasi karyawan akan menjalankan 

aktivitasnya 

c.  Seksi Kontrol 

Bertugas membantu melaksanakan tugas manajer operasional dalam hal 

melakukan pengawasan penggunaan karcis dalam penjualan. 

6. Manajer Perwakilan kota 

Bertugas melaksanakan tugas fungsi dan kegiatan yang berhubungan dengan 

perencanaan, koordinasi, dan pengawasan yang efektif dari segala kegiatan. 

a.  Seksi Keuangan 

Bertugas membantu pelaksanaan tugas manajer perwakilan dalam hal 

melakukan kegiatan perencanaan, penghimpunan, penyimpanan, serta 

koordinasi pengadministrasian pencatatan data-data keuangan secara 

tertib dan teratur serta kontrol dan pengendalian penggunaan penjualan 

karcis penumpang 

b.  Seksi Operasional 

Bertugas membantu pelaksanaan tugas manajer perwakilan yang 

berhubungan dengan perencanaan, koordinasi, dan pengawasan yang 
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efektif dari kegiatan operasional  

c.  Seksi Teknik 

Bertugas membantu kelancaran tugas manajer perwakilan kota dalam 

kegiatannya mengkoordinasi dan mengawasi pemeliharaan dan 

perbaikan mesin-mesin bus yang digunakan untuk operasi 

d.  Seksi Umum 

Bertugas membantu kelancaran pelaksanaan tugas manajer perwakilan 

kota dalam kegiatannya mengurusi masalah kepegawaian dan kerja, 

pengadaan semua kebutuhan perusahaan serta pengawasan semua asset 

perusahaan. 
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 Sumber: PO Tentrem Malang 

 

4.1.4 Misi dan Tujuan Perusahaan 

 Misi perusahaan merupakan alasan dari keberadaan perusahaan tersebut. Misi 

yang dimiliki oleh perusahaan yang berhasil pada umumnya bersifat sederhana, 

ringan, dan terfokus. PO Tentrem memiliki misi sebagai berikut : 

“membuat penumpang menikmati perjalanannya dengan nyaman” 

Misi yang dimiliki oleh perusahaan ini memberikan keyakinan bahwa produk yang 

dimiliki perusahaan dapat memberikan manfaat yang setidak-tidaknya sesuai dengan 

harga yang telah dibayarkan oleh cutomer. 
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 Tujuan yang ingin dicapai perusahaan adalah sasaran yang lebih nyata dari 

misi. Tujuan yang dimiliki oleh PO Tentrem sendiri terdiri dari tujuan jangka pendek 

dan tujuan jangka panjang. Berikut ini akan disebutkan tujuan jangka pendek dan 

jangka panjang dari PO Tentrem. 

a. Tujuan jangka pendek, meliputi : 

1. Meningkatkan pelayanan kepada penumpang 

2. Meningkatkan volume penjualan jasa 

3. Meningkatkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba 

b. Tujuan jangka panjang, meliputi : 

1. Menjaga kelangsungan hidup perusahaan   

2. Mempertahankan dan meningkatkan citra perusahaan di mata masyarakat 

3. Melakukan peremajaan dan penambahan jumlah armada bus 

4. Melakukan pembukaan trayek baru 

4.1.5 Personalia 

Personalia atau disebut juga dengan ketenagakerjaan merupakan salah satu 

bagian terpenting dari unsur-unsur yang terdapat dalam perusahaan. Di dalam 

perusahaan jasa, tenaga kerja merupakan hal yang benar-benar harus 

diperhatikan oleh manajemen perusahaan. Perhatian manajemen kepada 
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karyawan, terutama karyawan operasional, akan mempengaruhi bagaimana 

karyawan tersebut akan memperlakukan customer-nya. Karyawan operasional 

merupakan pihak yang bersentuhan langsung dengan para pengguna jasa, yaitu 

penumpang, sehingga citra perusahaan dapat terwakili oleh tingkah laku dan 

perlakuan karyawan tersebut kepada customer. 

1. Jumlah karyawan dan kualitasnya 

Jumlah tenaga kerja yang dimiliki oleh PO Tentrem adalah sebagai berikut: 

-  Direktur              :  l 

-  Karyawan kantor  : 14 

-  Karyawan teknik  : 40 

-  Kontrol               : 12 

-  Karyawan operasional terdiri dari: 

a.  Sopir              : 60 

b.  Kondektur       : 50 

c.  Kenek  : 50 

Berikut ini akan digambarkan latar belakang pendidikan karyawan PO  

Tentrem Malan baik karyawan tetap, karyawan teknik, dan karyawan 

operasional. 

Tabel 4.1 

Jumlah Karyawan dan Kualitasnya 

Karyawan 
  

Total 
S-1 Diploma SLTA/SMK SLTP SD 

Kantor 4 1 10 - - 15 
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Teknik 2 - 25 7 6 40 

Operasional - - 157 15 - 172 

Jumlah 6 1 192 22 6 227 

Sumber: PO Tentrem Malang 

2. Pembagian jam kerja 

Pembagian jam kerja pada perusahaan jasa angkutan umum PO 

Tentrem adalah sebagai berikut: 

a.  Karyawan kantor, bengkel, dan gudang 

• Masuk pukul  08.00 - 17.00 WIB 

• Istirahat pukul 12.00 - 13.30 WIB 

b.  Karyawan sopir, kondektur, dan kenek 

Mulai masuk kerja pada pukul 04.00 WIB sampai dengan pukul 20.00 

WIB. 

3. Upah dan sistem penggajian 

Upah dan gaji merupakan salah satu insentif penting bagi pegawai dalam 

perusahaan. Meskipun upah merupakan salah satu insentif penting bagi 

pegawai, hal tersebut bukanlah satu-satunya pendorong bagi produktivitas 

pegawai. Selain upah dan gaji, perusahaan juga memberikan tunjangan lain 

yang dapat membantu kesejahteraan pegawainya yaitu berupa tunjangan hari 

raya. PO Tentrem memberikan upah dan gaji kepada karyawannya sebagai 

berikut: 

a.  Direktur dan karyawan kantor diberikan gaji tetap 
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b. Karyawan sopir, kondektur, dan kenek diberikan upah berdasarkan 

prosentase dan pendapatan bersih sebagai berikut : 

� Sopir         :  10% 

� Kondektur     :  5% 

� Kenek         :  2,5% 

c. Karyawan kontrol diberikan upah secara mingguan 

d.  Sedangkan karyawan bengkel diberikan upah yang dihitung secara harian. 

4. Cara pengembangan tenaga kerja 

Pengembangan tenaga kerja di setiap perusahaan sangat dibutuhkan oleh 

perusahaan guna menambah atau meningkatkan pengetahuan yang dimiliki 

oleh karyawan yang bersangkutan. Dengan meningkatnya pengetahuan yang 

dimiliki oleh karyawan dapat membantu perusahaan dalam mengembangkan 

usahanya. PO Tentrem sebagai perusahaan jasa angkutan umum berusaha 

mengembangkan pengetahuan dan keterampilan yang dimliki oleh 

karyawannya dengan cara antara lain : 

a. Karyawan baru mendapatkan latihan-latihan sehubungan dengan 

pekerjaan yang akan dilakukan. Latihan diberikan dari perusahaan itu 

sendiri, di samping itu juga diberlakukan masa percobaan 

b. Mengirim   karyawan   untuk   mengikuti   penataran   yang 

diselenggarakan oleh pihak Kepolisian dan Dinas Lalu Lintas Angkutan 

Jalan Raya 
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4.1.6 Produksi/Operasi 

Perusahaan jasa angkutan umum PO Tentrem telah memproduksi yang 

hasilnya berupa pelayanan jasa kepada masyarakat. Pelayanan jasa tersebut 

adalah angkutan umum dengan menggunakan bus-bus yang dimilikinya. PO 

Tentrem memberikan jasa pelayanannya meliputi: 

1. Pelayanan bus ekonomi / bumel 

2. Pelayanan bus malam cepat  

3. Pelayanan bus untuk keperluan rombongan / pariwisata 

Hasil produksi jasanya yang berupa tempat duduk pada tiap armadanya 

tersebut dapat dinikmati masyarakat yang menggunakan jasa bus dalam 

melakukan perjalanannya. Produksi jasa yang ditawarkan/dijual kepada 

masyarakat atau customer untuk masing-masing trayek telah ditetapkan sebagai 

berikut: 

-  Malang - Surabaya  p.p. 

Terdiri dari 1 bus x 40 tempat duduk = 40 tempat duduk 

Terdiri dari 5 bus x 50 tempat duduk = 250 tempat duduk 

Terdiri dari 8 bus x 54 tempat duduk = 438 tempat duduk 

Terdiri dari 5 bus x 55 tempat duduk = 275 tempat duduk 

Terdiri dari 7 bus x 60 tempat duduk = 420 tempat duduk 

Total tempat duduk yang disediakan = 1423 tempat duduk 

- Malang  - Jember p.p. 
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Terdiri dari 1 bus x 40 tempat duduk = 40 tempat duduk 

Terdiri dari 3 bus x 54 tempat duduk = 162 tempat duduk 

Terdiri dari 10 bus x 55 tempat duduk = 550 tempat duduk 

Terdiri dari 3 bus x 60 tempat duduk =180 tempat duduk 

Total tempat duduk yang disediakan = 932 tempat duduk 

- Malang - Probolinggo  p.p. 

Terdiri dari 2 bus x 55 tempat duduk = 110 tempat duduk 

Terdiri dari 2 bus x 40 tempat duduk = 80 tempat duduk 

Total tempat duduk yang disediakan =190 tempat duduk 

- Kediri - Blitar p.p. 

Terdiri dari 2 bus x 55 tempat duduk = 110 tempat duduk 

Terdiri dari 2 bus x 40 tempat duduk =  80 tempat duduk 

Total tempat duduk yang disediakan = 190 tempat duduk 

- Bus untuk keperluan rombongan 

 

4.1.7 Pemasaran 

1. Harga tiket 

Di dalam menentukan harga jual jasa yang ditawarkan, perusahaan 

dibatasi oleh ketentuan dari pemerintah. Harga tiket untuk jenis bus 

angkutan urnum antar kota dalam propinsi (AKDP) ditetapkan 

berdasarkan Surat Keputusan Gubernur, sedangkan untuk bus malam 
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cepat yang dalam hal ini termasuk dalam angkutan umum antar kota antar 

propinsi (AKAP) tarifnya ditetapkan oleh perusahaan sendiri sesuai 

dengan keputusan Menteri Perhubungan. 

Tabel 4.2 

Harga Jual Karcis Bus Tentrem 

No Jurusan Harga karcis 

1. 

2. 

3. 

4. 

Malang - Surabaya 

Malang - Jember 

Malang - Probolinggo 

Malang - blitar 

Rp.  8.000,00 

Rp.  26.500,00 

Rp. 12.500,00 

Rp.  15.000,00 

      Sumber : PO. Tentrem Malang 

 

2. Promosi penjualan 

Promosi adalah usaha untuk menjual baranag atau jasa yang diproduksi 

oleh perusahaan melalui media untuk mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan. Promosi yang telah dilakukan oleh PO Tentrem hanya 

terbatas pada tulisan nama pada bus-bus yang dioperasikan sehingga 

biaya promosinya relatif kecil. 

 

4.1.8 Keuangan 

1. Sistem adminislrasi keuangan yang diterapkan oleh PO Tentrem cukup baik 

dengan adanya pemisahan fungsi yang dapat meminimalkan usaha 

penyelewengan. Meskipun demikian kegiatan administrasi keuangan 

tersebut masih dilakukan secara sederhana dan manual. 
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2. Kondisi keuangan perusahaan juga menunjukkan kekuatan dalam 

menghadapi krisis dimana perusahaan tetap memperoleh keuntungan 

meskipun keuntungan perusahaan pada tahun 1998 mengalami penurunan. 

Berikut akan disajikan pendapatan, biaya, dan laba yang diperoleh dari PO 

Tentrem antara tahun 1996 sampai dengan tahun 2000. 

Tabel 4.3 

Pendapatan, biaya, dan laba PO Tentrem 

  1996 1997 1998 1999 2000 

Pendapatan 2.086.916.000 2.302.164.500 2.506.520.000 2.845.148.000 3.188.535.000 
Bus 
ekonomi 

1.212.750.000 1.386.000.000 2.079.000.000 2.425.500.000 2.633.400.000 

Bus malam 725.440.500 785.675.000. 315.450.000 309.225.000 429.700.000 

Romb. 148.725.500 130.489.500 112.070.000 110.423.000 125.435.000 

Biaya 1.602.058.246 1.857.156.102 2.397.737.032 2.448.249.854 2.605.670.802 

Laba 484.857.754 445.008.398 108.782.968 396.898.146 582.864.198 

Sumber: PO Tentrem 

 

 

4.2  Analisis Lingkungan Eksternal 

Perubahan lingkungan eksternal merupakan sumber utama dan timbulnya 

peluang dan ancaman bagi perusahaan. Perubahan yang berlangsung dengan 

cepat ini harus dicermati oleh perusahaan sehingga memungkinkan perusahaan 

untuk mengubah ancaman yang timbul menjadi suatu peluang bagi perusahaan. 

Faktor-faktor lingkungan eksternal yang perlu dianalisis dalam penetapan strategi 

PO Tentrem meliputi faktor ekonomi, politik, sosial dan budaya, teknologi, 

pemerintah, pelanggan, pemasok, dan pesaing. 

4.2.1 Ekonomi 
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Faktor ekonomi sangat berpengaruh terhadap suatu perusahaan. Dalam 

analisis ini akan dijelaskan beberapa hal yang merupakan indikator ekonomi 

yaitu pertumbuhan ekonomi, pendapatan perkapita, nilai tukar rupiah terhadap 

dolar Amerika Serikat, dan harga minyak di pasar internasional. 

1. Pertumbuhan ekonomi 

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2002 diperkirakan tidak 

sebaik pencapaian pada tahun 2001. Setelah berturut-turut pada tahun 1999, 

2000, dan 2001 mengalami pertumbuhan ekonomi sebesar 0,9%, 4,8%, dan 

3,3% Bank Pembangunan Asia (ADB) memperkirakan bahwa tingkat 

pertumbuhan ekonomi Indonesia akan sebesar 3,0% pada tahun 2002 dan 

3,6% pada tahun 2003. Penurunan ini diperkirakan disebabkan oleh beberapa 

hal seperti turunnya investasi dan kinerja ekspor serta ketidakstabilan politik 

internal. Walaupun pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan menurun 

oleh ADB, tidak demikian halnya dengan perkiraan dari pemerintah. 

Pemerintah memproyeksikan bahwa pada tahun 2002 perekonomian 

Indonesia akan mampu tumbuh sebesar 4,0% dan berkisar antara 4,0%-6,0% 

pada tahun 2003. Secara umum konflik berkepanjangan di berbagai wilayah 

Indonesia, utang sektor swasta, dan kurangnya perkembangan kemajuan 

reformasi yang berarti membuat pertumbuhan ekonomi juga belum tumbuh 

secara pesat. 

Usaha pemulihan ekonomi pasca krisis yang dilakukan oleh pemerintah 

Jawa Timur sampai dengan tahun 2000 tampaknya belum memberikan hasil 
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yang menggembirakan. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 1999 hanya sebesar 

1,21% sedangkan untuk tahun 2000 hanya sebesar 3,25%. Pertumbuhan 

ekonomi ini didukung oleh sektor pertambangan dan penggalian yang 

mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 54,77%, sektor listrik, gas, dan air 

bersih mengalami kenaikan sebesar 12,38% serta sektor pengangkutan dan 

komunikasi sebesar 5,37%. Untuk sub sektor angkutan jalan raya sendiri 

mengalami pertumbuhan yang negatif baik pada tahun 1999 dan 2000 yaitu 

sebesar -2,96% dan -1,56%. Meskipun mengalami pertumbuhan yang negatif, 

namun sub sektor ini optimis bisa bangkit sehingga memiliki angka 

pertumbuhan yang positif seiring dengan meningkatnya pendapatan perkapita 

masyarakat. 

 

 

2. Pendapatan per kapita 

Pendapatan nasional per kapita merupakan salah satu indikator yang 

digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk. Pendapatan 

nasional per kapita adalah pendapatan nasional atau produk nasional neto atas 

dasar biaya faktor, dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. 

Setelah mengalami krisis moneter, pendapatan nasional per kapita Indonesia 

mengalami peningkatan. Pada tahun 1997 pendapatan nasional per kapita 

sebesar Rp 2.758.437,7 yang meningkat hingga pada tahun 2000 menjadi 

sebesar Rp. 5.773.798,2. Sedangkan apabila dihitung berdasarkan harga 
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konstan dimana digunakan tahun 1993 sebagai patokan, diketahui bahwa pada 

tahun 1998 laju pertumbuhan pendapatan nasional per kapita bernilai negatif 

yaitu sebesar 12,63% dibanding pertumbuhan pada tahun 1997 yang masih 

bertahan pada tingkat 1,92%. Meskipun mengalami tingkat pertumbuhan yang 

negatif pada tahun 1998, pada tahun-tahun berikutnya pendapatan nasional per 

kapita mampu tumbuh yaitu sebesar 0,48 % pada tahun 1999 dan 8,10% pada 

tahun 2000. Dengan meningkatnya pendapatan nasional per kapita pada tahun 

sesudah krisis, maka diharapkan peningkatan tersebut akan terus berlangsung. 

Berikut ini akan disajikan pendapatan nasional per kapita Indonesia atas dasar 

harga berlaku dan atas dasar harga konstan 1993 pada tabel 4.5. 

Seiring dengan membaiknya kondisi ekonomi di Indonesia, demikian 

halnya dengan pendapatan regional per kapita juga menunjukkan kenaikan. 

Pertumbuhan pendapatan regional per kapita juga menunjukkan 

perkembangan walaupun peningkatan yang ditunjukkan tidak terlalu besar. 

Atas dasar harga berlaku, untuk tahun 1998 pendapatan penduduk Jawa Timur 

naik sebesar 52,28% dibandingkan tahun sebelumnya, pada tahun 1999 naik 

sebesar 9,59%, dan pada tahun 2000 naik sebesar 11,38%. Sedangkan atas 

dasar harga konstan 1993, terjadi penurunan pendapatan masyarakat Jawa 

Timur pada tahun 1998 yaitu sebesar 16,98% yang kemudian meningkat 

sebesar 0,02% pada tahun 1999 dan 1,96% pada tahun 2000. Berikut pada 

tabel 4.6 disajikan agregat pendapatan regional dan pendapatan per kapita atas 

dasar harga berlaku dan harga konstan 1993 untuk propinsi Jawa Timur 
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Tabel 4.4 

Perkembangan Beberapa Agregat Pendapatan dan Pendapatan Per 

Kapita Atas Dasar Harga Berlaku dan Konstan 1993 

1998-2000 

No. Uraian 1998 1999 2000 

I. Atas Dasar Harga Berlaku       

1 Produk Domestik Bruto  955.753,5 1.109.979,5 1.290.684,2 

  (milyar rupiah)       

  
Produk Domestik Bruto Per 
Kapita  

4.814.903,3 5.540.838,2 6.343.800,1 

  (rupiah)       

3 Pendapatan Nasional  847.591,6 957.633,7 1.174.713,9 

  (milyar rupiah)       

4 Pendapatan nasional Per Kapita  4.270.004,5 4.780.352,7 5.773.798,2 

  (rupiah)       

II. Atas Dasar Harga Konstan       

1 Produk Domestik Bruto  376.374,9 379.557,7 397.666,3 

  (milyar rupiah)       

2 
Produk Domestik Bruto Per 
Kapita 

1.896.104,8 1.894.690,7 1,954.556,8 

  (rupiah)       
3 Pendapatan Nasional  327.731,9 332.322,1 364.856,5 
  (milyar rupiah)       

4 Pendapatan nasional Per Kapita  1.651.050,4 1.658.898,3 1.793.294,3 

  (rupiah)       

Sumber: Statistik Indonesia 2000, Badan Pusat Statistik kota Malang 

3. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat 

Salah satu keperluan operasional jasa angkutan adalah tersedianya 

komponen dan suku cadang bagi kendaraan. Suku cadang dan keperluan 

operasional kendaraan harganya sangat dipengaruhi oleh nilai tukar rupiah. 

Sebagai contoh sebelum masa krisis moneter harga satu buah kendaraan bus 

berkisar pada harga Rp. 250.000.000,00 untuk satu unit kendaraan dan harga 

satu buah ban adalah sebesar Rp. 400.000,00. Seiring dengan jatuhnya nilai 
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tukar rupiah yang semula berkisar sekitar Rp. 2000,00 per 1 US$ sampai 

menembus angka di atas Rp 15.000,00 per 1 US$ pada tahun 1998, 

perusahaan harus menanggung kenaikan biaya operasional seperti keperluan 

ban yang naik menjadi Rp. 1.500.000,00 untuk setiap ban dan kesulitan bagi 

perusahaan untuk melakukan peremajaan armada busnya karena harga satu 

unit kendaraan yang mencapai lebih dari Rp. 800.000.000,00. Sampai dengan 

triwulan pertama tahun 2002 ini nilai tukar rupiah masih berkisar pada level 

Rp. 9000,00 untuk setiap 1 US$. Dengan melonjaknya harga keperluan 

operasional perusahaan, terkadang memaksa perusahaan untuk menurunkan 

kualitas pelayanannya kepada penumpang agar mampu bertahan dalam situasi 

bisnis yang sulit. 

 

4. Harga minyak di pasar internasional 

Telah terjadi pergeseran paradigma dari pemerintah dalam menentukan 

harga bahan bakar minyak (BBM), terutama menyangkut harga eceran. 

Penyesuaian harga eceran BBM ini mengalami perubahan substansi yang 

cukup mendasar, yakni harga eceran BBM di Indonesia – kecuali minyak 

tanah untuk konsumsi rumah tangga dan usaha kecil – telah dikaitkan dengan 

harga pasar. Penyesuaian harga BBM ini dimaksudkan untuk mengurangi 

subsidi BBM yang diberikan pemerintah yang jumlahnya cenderung 

meningkat dari tahun ke tahun. Kenaikan BBM ini memberikan dampak 

terhadap biaya sektor industri, perdagangan, dan jasa. 



61 
 

Harga pasar yang digunakan sebagai acuan adalah harga transaksi jual 

beli pada bursa minyak di Singapura Mid Oil Platt's Singapore (MOPS). 

Imbas dari kebijakan tersebut adalah mulai 1 Maret 2002 harga eceran BBM 

ditetapkan dengan menerapkan sistem harga bulanan. Dampak dari system 

harga bulanan yang ditetapkan adalah harga bulanan menjadi tidak konstan. 

Menurut Direktur Hilir Pertamina Muchsin Bahar, perkembangan harga BBM 

tersebut akan dipengaruhi oleh setidaknya dua faktor , yaitu harga minyak 

mentah dunia yang terus naik hingga mencapai USD 26 per barel dan 

menurunnya nilai tukar rupiah yang akan menyebabkan tarikan harga ke arah 

yang lebih rendah 

 

 

4.2.2 Politik 

Kondisi politik suatu negara akan mempengaruhi iklim bisnis di Negara 

tersebut. Kondisi politik ini mempengaruhi tingkat resiko investasi yang telah 

dilakukan oleh para pengusaha. Selama beberapa tahun terakhir ini, kondisi 

politik di Indonesia terasa kurang kondusif yang juga mendukung pada suasana 

yang penuh ketidakpastian pada bidang ekonomi. Beberapa faktor politik yang 

perlu diperhatikan oleh pengusaha PO Tentrem antara lain sebagai berikut: 

1. Stabilitas Politik 

Keadaan politik di Indonesia yang mudah bergejolak akan sangat 

mempengaruhi dunia ekonomi yang senantiasa mengikuti perkembangan 
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dunia politik. Berdasarkan pengalaman yang terjadi di Indonesia setelah 

terjadi gerakan reformasi yang menuntut untuk dilakukannya pemilu multi 

partai, hal tersebut belum mampu meredam gejolak yang terjadi. Tuntutan 

bagi pemerintah untuk menjalankan roda pemerintahan secara bersih 

merupakan isu yang senantiasa berkembang di masyarakat. Seringnya terjadi 

demonstrasi dengan tuntutan yang berbagai macam, bahkan tidak jarang 

terkesan rusuh akan memberikan dampak psikologis bagi masyarakat. 

Masyarakat akan takut untuk mengadakan perjalanan, terutama dengan 

menggunakan angkutan darat karena resiko yang lebih besar daripada 

menggunakan angkutan darat atau angkutan laut, sehingga tidak jarang 

mereka lebih baik berada di rumah saja. Hal yang telah disebutkan diatas akan 

menjadi ancaman bagi kontinuitas usaha angkutan umum jalan raya. 

Perusahaan juga harus mencermati bahwa pada tahun 2004 akan dilaksanakan 

pemilu, dimana hal tersebut akan memberikan ancaman bagi masyarakat jika 

masyarakat masih bersikap sama pada masa awal-awal reformasi. 

2. Kecenderungan gaya berpolitik 

Selama beberapa waktu ini kita telah menyaksikan bahwa terjadi perubahan 

gaya dalam berpolitik dimana sering terjadi aksi massa yang bertujuan untuk 

mendukung individu. Daerah Jawa Timur merupakan daerah yang paling 

rawan dengan kejadian tersebut karena para tokoh partai politik banyak yang 

berasal dari daerah ini sehingga tidak jarang dukungan yang diberikan 

masyarakat bersifat fanatik. Dengan banyaknya aksi massa yang terjadi akan 
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mempengaruhi keamanan kendaraan dan penumpang. Kendaraan yang sedang 

melintas merupakan sasaran yang empuk bagi massa untuk melampiaskan 

amarahnya. Dengan harga suku cadang dan perlengkapan yang melonjak 

tinggi, hal tersebut benar-benar merupakan ancaman serius bagi pengusaha 

otobus. 

4.2.3 Sosial Budaya 

Faktor-faktor sosial budaya merupakan unsur yang selalu berinteraksi 

dengan perusahaan yang mempengaruhi jalannya usaha. Faktor sosial budaya 

yang dianalisis dalam penulisan ini adalah mengenai : 

1. Demografi 

Salah satu masalah yang perlu diperhatikan dalam proses pembangunan 

adalah masalah kependudukan. Penduduk merupakan faktor penting dalam 

pembangunan  karena penduduk merupakan subyek dan obyek pembangunan 

itu sendiri. Meskipun perkembangan jumlah penduduk di Indonesia pada 

setiap tahunnya mengalami kenaikan, namun laju pertumbuhan penduduk 

tersebut mengalami penurunan. Ciri semacam tersebut tidak hanya terjadi 

pada jumlah penduduk dan laju pertumbuhannya di Indonesia, namun juga 

terjadi pada pertumbuhan penduduk di propinsi Jawa Timur. Berikut ini akan 

disajikan dalam tabel di bawah penduduk dan laju pertumbuhannya di 

Indonesia. 

Tabel 4.5 

Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk 
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di Indonesia dan Jawa Timur 

1980, 1990, 1995, dan 2000 

Keterangan Penduduk Laju pertumbuhan penduduk 

  1980 1990 1995 2000 1980- 1990 
1990-
1995 

1990-2000 

Indonesia 147490 179379 194755 203456 1,98 1,66 1,35 

Jawa              

Timur 29189 32054 33844 34526 1,08 0,81     0,63 

Sumber: Statistik Indonesia 2000, Badan Pusat Statistik. 

2. Budaya yang berkaitan dengan agama dan kehidupan sosial masyarakat. 

Indonesia merupakan negara yang beraneka ragam yang salah satunya terdiri 

dari berbagai macam agama. Ada lima agama yang diakui secara nasional 

yaitu Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, dan Budha. Keanekaragaman 

ini dapat memberikan peluang bagi perusahaan otobus dalam menjalankan 

usahanya. Kebutuhan masyarakat untuk berkumpul dengan keluarganya pada 

saat hari raya merupakan peluang yang perlu dimanfaatkan oleh perusahaan. 

Sebagian besar masyarakat Indonesia yang menganut agama Islam melakukan 

mudik pada saat hari raya. Selain itu khusus untuk kota Malang dikenal 

banyak terdapat sekolah-sekolah, dan instansi-instansi pemerintah yang 

diperkirakan banyak membutuhkan jasa angkutan umum untuk keperluan 

rombongan. Banyaknya kegiatan wisata dapat merupakan pendapatan yang 

cukup besar bagi perusahaan. Faktor Psikologis masyarakat 

Faktor psikologis masyarakat merupakan hal penting lain yang harus 

diperhatikan oleh seluruh individu dalam perusahaan. Maraknya aksi 
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pembakaran bus yang dilakukan oleh masyarakat bagi bus yang dikemudikan 

secara ugal-ugalan sangat merugikan perusahaan. Perilaku sopir yang 

seenaknya ini akan memberikan dampak negatif bagi citra perusahaan selain 

memberikan kerugian bagi perusahaan mengingat harga satu unit kendaraan 

setelah terjadi krisis moneter. Masyarakat sekarang lebih mementingkan untuk 

melakukan perjalanannya dengan nyaman dan aman daripada melakukan 

perialanan yang cepat tetapi harus membahayakan nyawa. Kecelakaan lalu 

lintas di Jawa Timur ternyata menduduki peringkat yang tertinggi di 

Indonesia. Berdasarkan data kecelakaan di Jawa Timur pada tahun 2001 

terdapat 2.047 kejadian dengan korban meninggal dunia sebanyak 1.552 

orang. Selama triwulan pertama saja (Januari sampai dengan Maret) di Jawa 

Timur telah terjadi 291 kejadian dengan korban meninggal dunia sebanyak 

245 orang, 188 orang luka berat, dan 203 orang luka ringan. 

Mempertimbangkan kondisi demikian Kepolisian Daerah Jawa Timur 

melakukan langkah-langkah diantaranya mencabut Surat Ijin Mengemudi 

(SIM) pengemudi yang mengakibatkan korban meninggal dunia serta 

memberikan surat teguran kepada PO agar pengemudi yang mengemudikan 

kendaraannya selama empat jam harus istirahat sedangkan terhadap 

pengemudi yang mengemudi selama 12 jam diharuskan menyiapkan sopir 

cadangan  

4.2.4 Teknologi 
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Perkembangan teknologi di bidang angkutan umum bus memang tidak 

sepesat perkembangan pada jenis kendaraan pribadi. Pada jenis kendaraan 

pribadi ini produsen berlomba-lomba untuk merebut hati konsumen dengan 

menyediakan spesifikasi mobil yang memenuhi selera konsumen pada masa kini 

sehingga dapat kita lihat banyaknya tipe mobil yang dikeluarkan. Pada umumnya 

jenis kendaraan bus yang digunakan adalah merek Mercedes-Benz, Hino, dan 

Nissan. Di antara ketiga jenis kendaraan tersebut yang mempunyai kualitas 

paling bagus adalah jenis Mercedes-Benz. 

4.2.5 Pemerintah 

Sebagai jasa yang diklasifikasikan sebagai regulated service peran 

pemerintah sangatlah besar di dalam mendukung keberadaan jasa angkutan 

umum. Sampai saat ini berbagai peraturan dan kebijakan yang dikeluarkan 

pemerintah dimaksudkan untuk mendukung kelancaran usaha di bidang 

transportasi darat ini. Contoh kebijaksanaan pemerintah yang ikut mempengaruhi 

atas usaha transportasi adalah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah 

mengenai pengadaan bis untuk umum (ada merek, jenis-jenis tertentu yang 

ditentukan oleh pemerintah yang bisa dipakai untuk umum) serta penentuan 

kenaikan tarif pada hari raya yang kita kenal dengan istilah tuslah. 

Selain kebijakan mengenai bus, pemerintah pusat juga mempengaruhi 

keberadaan perusahaan otobus dengan peraturan yang ditetapkan mengenai 

bahan bakar minyak yang merupakan unsur penting dalam operasionalisasi jasa 

angkutan umum. Keputusan Presiden No 9 Tahun 2002 , sebagai bagian 
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kebijakan penghapusan secara bertahap subsidi BBM yang akan dituntaskan pada 

tahun 2004, merupakan keputusan pemerintah untuk menetapkan harga eceran 

dalam negeri BBM. Dengan maraknya demonstrasi yang dilakukan oleh awak 

bus yang menuntut kenaikan tarif seiring dengan kenaikan BBM seperti yang 

dilakukan oleh bus-bus di daerah Yogyakarta, membuat pemerintah berusaha 

untuk mencari solusi dengan mengajukan usul bahwa penetapan tarif ditinjau 

dengan sistem ceiling price yang menggunakan batas terendah dan batas 

tertinggi. Bila hal ini benar-benar diterapkan maka tentu saja hal ini akan 

meningkatkan iklim persaingan diantara perusahaan-perusahaan otobus yang 

sudah ada. 

Dalam hal ijin trayek kendaraan bus umum angkutan antar kota antar 

propinsi (AKAP) harus disetujui oleh Departemen Perhubungan Direktorat 

Jenderal Perhubungan Darat sedangkan untuk ijin trayek mobil bus umum 

angkutan antar kota dalam propinsi (AKDP) disetujui oleh Dinas Lalu Lintas dan 

Angkutan Jalan Raya Daerah Propinsi Tingkat I. Penentuan tarif angkutan bus 

umum antar kota dalam propinsi (AKDP) ditetapkan berdasarkan Surat 

Keputusan Gubemur sedangkan untuk bus malam cepat tarifnya ditetapkan oleh 

masmg-masing perusahaan sesuai dengan ketentuan Menteri Perhubungan. 

Setelah kenaikan harga BBM pada tanggal 1 April 2002, pemerintah propinsi 

tingkat I Jawa Timur menerbitkan tarif baru bus antar kota dalam propinsi 

(AKDP) dengan Surat Keputusan Gubernur No 33 Tahun 2002 yang berlaku 

mulai tanggal 22 April 2002. Tarif baru yang ditetapkan ini mengandung 
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kenaikan sebesar 17 dimana tarif yang semula sebesar Rp 47/km/orang berubah 

menjadi sebesar Rp. 55/km/orang. Kenaikan tarif ini memberikan dampak yang 

sangat sangat berarti bagi pengusaha, awak bus, dan kepada para penumpang. 

Dengan naiknya tarif ini awak bus akan lebih merasakan manfaatnya karena 

selama ini penghasilan yang berkurang sebagai akibat adanya kenaikan BBM. 

Namun di sisi lain kenaikan tarif ini juga memberikan kekhawatiran jika jumlah 

penumpang yang menggunakan jasa angkutan umum akan berkurang. 

Berkurangnya jumlah penumpang ini tentu saja akan mempengaruhi pendapatan 

bus. 

4.2.6 Lingkungan Industri 

Selain faktor eksternal di atas, yang mempengaruhi kelangsungan suatu 

perusahaan adalah faktor-faktor di lingkungan industri itu sendiri. Faktor-faktor 

yang dianalisis antara lain : 

 

 

4.2.6.1 Kekuatan Customer 

  Customer mempunyai kekuatan yang sangat besar di dalam 

keberhasilan suatu perusahaan. Terutama pada perusahaan jasa yang dalam 

produksi dan konsumsinya dilaksanakan secara bersama-sama. Konsumen 

akan langsung merasakan kualitas dari jasa yang ditawarkan oleh perusahaan. 

Dengan banyaknya pesaing yang beroperasi, pada trayek yang sama atau 

trayek yang berbeda dengan jalan yang sama, akan semakin menguntungkan 
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konsumen karena konsumen akan dengan leluasa memilih jasa dengan 

kualitas yang terbaik. Selera konsumen juga turut mempengaruhi prospek 

usaha jasa angkutan di masa yang akan datang. Dengan kondisi daerah yang 

berhawa panas maka konsumen cenderung untuk memilih kendaraan yang 

memiliki air conditioner. Posisi konsumen (khususnya untuk kelas ekonomi) 

semakin diuntungkan dengan adanya keterbatasan pengusaha dalam 

memberikan harga jasa yang dijualnya akibat adanya peraturan pemerintah 

mengenai hal tersebut. 

4.2.6.2 Kekuatan Pemasok 

  Yang dimaksud pemasok dalam hal ini adalah penyedia bahan-bahan 

keperluan suku cadang dan operasional bus dan tenaga kerja yang diperlukan. 

PO Tentrem selama ini tidak merasakan kesulitan mengenai usaha untuk 

menyediakan bahan-bahan yang diperlukan dalam kegiatan usahanya karena 

PO Tentrem mempunyai hubungan baik dengan pihak yang menjual suku 

cadang dan keperluan bus yang lain seperti ban, kanvas rem, dan minyak 

pelumas. Mengenai pasokan tenaga kerja yang dibutuhkan, perusahaan juga 

tidak mengalami kesulitan karena baik tenaga sopir maupun tenaga yang ahli 

dalam hal mesin banyak tersedia di Malang. 

4.2.6.3 Ancaman Produk Pengganti 

  Ancaman dari produk pengganti terkadang dilupakan oleh para 

pengusaha. Dalam bidang jasa angkutan umum ini selain menghadapi 

ancaman dari sesama pengusaha otobus, perusahaan juga menghadapi 



70 
 

ancaman yang cukup berat dari jasa angkutan kereta api. Kereta api dipilih 

oleh sebagian besar masyarakat karena mempertimbangkan faktor ekonomis 

namun dengan banyaknya kejadian kecelakaan kereta api pada akhir-akhir ini 

yang banyak menimbulkan korban jiwa merupakan peluang bagi pengusaha 

untuk menarik konsumen agar mau menggunakan jasa angkutan jalan raya. 

Khusus untuk jurusan Malang-Jakarta (rombongan) harga yang ditawarkan 

PO Tentrem masih bisa bersaing dengan harga tiket kareta api jurusan 

Surabaya-Jakarta dan Malang-Jakarta untuk jenis kereta Argo Anggrek, Argo 

Bromo, Bima, Sembrani, Gumarang, dan Gajayana yang harga karcisnya 

berkisar antara Rp. 185.000,00 sampai dengan Rp. 285.000,00. Selain jasa 

kereta api, ancaman produk pengganti yang lain adalah jasa yang ditawarkan 

oleh biro perjalanan (travel). Keberadaan biro perjalanan ini walau tidak 

banyak jumlahnya tetap merupakan ancaman bagi pihak perusahaan. 

 

 

4.2.6.4 Ancaman Pendatang Baru 

  Pendatang baru yang akan masuk dalam jasa angkutan umum bus ini 

akan mendapat rintangan masuk yang berat dari para peserta lama yang ada 

dalam industri jasa ini. Selain itu peraturan pemerintah juga membatasi usaha 

masuknya pendatang baru yang mencoba bersaing di dalam bisnis jasa 

transportasi ini. 

4.2.6.5 Persaingan di dalam industri itu sendiri 
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  Persaingan yang terjadi di dalam usaha jasa angkutan umum ini dapat 

dikatakan berlangsung dalam intensitas yang tinggi. Perusahaan yang 

bergerak dalam bidang ini berjumlah banyak dengan kekuatan yang kurang 

lebih setara. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Indonesia dapat 

diketahui bahwa pada tahun 2000 saja terdapat 11.118 unit bus di Jawa Timur 

dengan berbagai macam trayek yang harus melayani penduduk Jawa Timur 

yang berjumlah 34.526.000 jiwa. Sedangkan di kota Malang saja cukup 

banyak terdapat beberapa perusahaan otobus dengan berbagai macam trayek 

yang memiliki kondisi eksterior dan interior yang lebih unggul serta kondisi 

mesin yang bagus. Bahkan ada juga salah satu PO yang memberikan kualitas 

yang lebih baik dengan fasilitas air conditioner pada jenis bus ekonomi 

(bumel). Padahal perusahaan otobus tersebut juga mengoperasikan jenis bus 

cepat dan terbatas (patas) yang juga mempunyai fasilitas air conditioner. 

 

 

4.3 Enviromental Threat And Opportunity Profile 

Environmental Threat and Opportunity Profile disusun dengan maksud 

supaya manajemen perusahaan dapat mengidentifikasikan sektor lingkungan 

yang paling kritis bagi usahanya dan secara intensif memusatkan kemungkinan 

dampaknya terhadap strategi perusahaan secara menyeluruh dan pengharapan 

customer terhadap adanya perubahan dari sektor lingkungan tersebut. 

Berdasarkan hasil analisis lingkungan eksternal di atas maka di bawah ini akan 
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disajikan profil ancaman dan peluang lingkungan dari PO Tentrem. Berdasarkan 

profil ini dapat diketahui bahwa PO Tentrem mempunyai peluang sebesar 0,925. 

Ancaman PO Tentrem banyak yang berasal dari customer yang terdiri dari 

alternatif pilihan customer dalam menggunakan jasa dan selera dari customer. 

Selain customer, hal yang perlu dicermati adalah rivalitas di dalam industri jasa 

transportasi angkutan umum. Persaingan yang begitu ketat di dalam industri ini 

mengharuskan pengusaha untuk menggunakan strategi yang tepat dalam 

menjalankan bisnisnya. Kondisi pesaing utama PO Tentrem pada kenyataannya 

memang lebih baik dalam hal pelayanan yang diberikan, sehingga hal tersebut 

dapat memberikan motivasi bagi PO Tentrem untuk meningkatkan kualitas 

pelayanannya. 

 

 

 

 

Tabel 4.6 

Environmental Threat and Opportunity Profile 

Perusahaan Otobus 

Faktor-faktor Eksternal Rating 

EKONOMI   

a. Pertumbuhan               + 

b. Pendapatan per Kapita               + 

c. Nilai tukar Rupiah terhadap dollar AS               + 
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d. Harga minyak di Pasar Internasional               - 

Politik   

a. Stabilitas Politik               - 

b. Kecenderungan gaya berpolitik               - 

SOSIAL BUDAYA   

a. Demografi               + 

b. Budaya Masyarakat               + 

c. Faktor psikologi masyarakat               - 

TEKNOLOGI   

 Perkembangan jenis bus               + 

PEMERINTAH   

 Peraturan mengenai harga BBM & tarif               +  

CUSTOMER   

a. Alternatif pilihan customer                - 

b. Selera customer                - 

PEMASOK   

a. Hubungan dengan pemasok               + 

b. Pasokan tenaga kerja               + 

RIVALITAS USAHA   

a.  Keberadaan Produk Pengganti                - 

b. Keberadaan Pendatang Baru                - 

c. Persaingan sesama anggota industri                - 

Sumber : data diolah  

Keterangan:  

Rating + peluang  

Rating - ancaman  

Rating 0 menunjukkan kondisi netral  

 

4.4 Analisis Lingkungan Internal 

4.4.1 Faktor Sumber Daya Manusia 

Faktor sumber daya manusia dalam perusahaan jasa memegang peranan 

yang utama dalam proses produksi karena karyawan ini langsung berhadapan 
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dengan customer sehingga citra perusahaan dapat terwakili oleh pelayanan yang 

diberikan karyawan kepada customer. 

PO Tentrem memiliki sumber daya manusia yang berkualitas sesuai 

dengan bidangnya. Meskipun tingkat pendidikan karyawan yang berhubungan 

langsung dengan customer yaitu awak bus tidak begitu tinggi, tetapi karyawan 

tersebut memiliki penyalaman yang banyak di dalam mengoperasikan bus. 

Perusahaan sendiri selalu berusaha meningkatkan pengetahuan lalu lintas para 

awak busnya, terutama para sopir, dengan menyertakan mereka pada penataran-

penataran yang diselenggarakan oleh pihak-pihak yang terkait seperti DLLAJR 

dan Kepolisian. Dengan bertambahnya pengetahuan mereka akan pentingnya 

kehati-hatian dalam berlalu lintas, maka akan semakin meningkatkan kualitas 

jasa yang dirasakan oleh customer. 

Suasana yang berkembang dalam perusahaan adalah suasana 

kekeluargaan. Suasana yang berkembang di dalam perusahan ini sayangnya 

kurang didukung oleh beberapa kendaraan operasional yang kondisinya tidak 

begitu bagus, sehingga tidak jarang karyawan merasa tidak puas dalam bekerja. 

Hal yang demikian ini ditunjukkan dengan seringnya proses keluar masuk 

karyawan. Suasana lain yang mendukung adalah perhatian perusahaan terhadap 

kesejahteraan  karyawan.  Kesejahteraan  kepada karyawan diperhatikan oleh 

perusahaan dalam bentuk pemberian tunjangan dan kesempatan untuk 

libur/beristirahat. Salah satu hal yang patut diperhatikan oleh perusahaan adalah 

pemberian penghargaan atas prestasi kerja karyawan. Penghargaan ini dapat 
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berupa imbalan ekonomi atau imbalan non ekonomi. Dengan pemberian 

penghargaan atas prestasi kerja ini akan memotivasi karyawan dalam bekeija 

sehingga customer akan dapat merasakan dampak dari kebijakan perusahaan 

tersebut. 

4.4.2 Faktor Produksi/operasi 

Proses operasional perusahaan otobus berbeda dengan proses operasional 

perusahaan industri. Sebagai perusahaan jasa angkutan umum, proses produksi 

dan konsumsi akan dilakukan bersamaan oleh customer. Jasa yang ditawarkan 

oleh perusahaan otobus ini berupa tempat duduk bagi penumpang. Meskipun 

demikian harus diketahui bahwa tempat duduk saja tidaklah cukup bagi 

penumpang. Penumpang membutuhkan pelayanan yang 

aman, teratur, tertib, cepat, serta menyenangkan. 

PO Tentrem sebagai perusahaan otobus menawarkan jasa angkutan untuk 

jenis ekonomi (bumel) dan tidak menawarkan jasa angkutan bus cepat dan 

terbatas (patas). Sedangkan jenis pelayanan yang diberikan adalah berupa 

angkutan bus antar kota dalam propinsi (AKDP), pelayanan bus malam 

cepat/antar kota antar propinsi (AKAP), dan pelayanan bus untuk keperluan 

rombongan / pariwisata. Segmen pasar yang dituju oleh masing-masing 

pelayanan tersebut berbeda. Untuk jenis pelayanan angkutan AKDP pasar yang 

dituju adalah individu di wilayah trayek yang dimiliki oleh PO Tentrem dengan 

klasifikasi golongan menengah ke bawah dengan tarif ekonomi dan mau 

berdesak-desakan. Sedangkan pelayanan bus malam cepat ditujukan bagi 
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individu yang mempunyai golongan ekonomi menengah ke atas dengan 

kebutuhan trayek antara Malang-Jakarta dan Malang-Denpasar. Pelayanan bus 

untuk keperluan rombongan ditujukan untuk semua golongan masyarakat yang 

membutuhkan dengan jangkauan wilayah sesuai tujuan rombongan. 

Untuk keperluan operasionalnya, PO Tentrem memiliki kendaraan bus 

yang sebagian besar bermerek Hino. Pemilihan merek ini disebabkan 

mempertimbangkan kondisi keuangan perusahaan dan juga kondisi 

perekonomian pada saat ini. Dengan memilih kendaraan dengan merek tersebut, 

perusahaan dapat menghemat pengeluaran namun memperoleh kendaraan 

dengan mesin yang kualitasnya cukup bagus. Sering pula perusahaan membeli 

bus bekas namun dengan kondisi bodi dan mesin yang masih cukup baik. Cara 

yang dilakukan oleh perusahaan ini cukup efektif pada masa-masa sekarang ini 

mengingat harga satu unit kendaraan bus baru berkisar Rp. 800.000.000,00 

lebih. Daftar kendaraan bus yang dimiliki oleh PO Tentrem berdasarkan trayek 

yang dimiliki,s kendaraan yang dioperasikan tersebut sebagian besar dibuat pada 

tahun 1980-an dan 1990-an dan hanya sebagian kecil yang dibuat pada tahun 

1970-an. Sedangkan untuk keperluan bus malam cepat perusahaan menyediakan 

kendaraan dengan kualitas yang terbaik dengan sebagian besar kendaraan 

bermerek Mercedes. Perusahaan dalam mengoperasikan tidak mengoperasikan 

seluruh kendaraan yang dimiliki namun melihat situasi yang ada. Kendaraan 

yang dioperasikan pada hari-hari biasa berkisar 40% dari jumlah kendaraan yang 
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dimiliki sedangkan sisanya tidak beroperasi karena sedang diperbaiki atau 

'disimpan' oleh perusahaan. 

Dalam proses operasionalnya, perusahaan setalu berusaha memberikan 

pelayanan yang terbaik bagi customernya. Faktor keselamatan penumpang selalu 

diutamakan selain memperhatikan faktor kecepatan. Setiap melakukan proses 

operasinya PO Tentrem melakukan langkah-langkah sebagai berikut: 

1. Menyiapkan ijin trayek yang akan ditempuh sesuai dengan ijin yang 

diberikan oleh DLLAJR. Ijin trayek ini diperbaharui setiap lima tahun sekali. 

2.  Menyiapkan kendaraan yang layak jalan untuk beroperasi pada trayek yang 

dimiliki. Persiapan kendaraan ini meliputi persiapan mengenai mesin 

kendaraan, ban, kanvas rem, dan keperluan lain yang mendukung kelancaran 

kegiatan operasional. 

3.  Menyiapkan awak bus yaitu pengemudi, kondektur, dan kenek yang akan 

mengoperasikan bus. 

4.  Untuk bus malam cepat, dilakukan beberapa persiapan tambahan seperti 

pengecekan tiket yang laku dengan penumpang, melayani pemesanan tiket 

pada hari keberangkatan, sekaligus menginformasikan kepada penumpang 

mengenai jadwal keberangkatan bus. 

Sedangkan untuk karyawan bengkel selalu melakukan perawatan terhadap 

kendaraan. Perawatan yang dilakukan oleh karyawan bengkel ini terutama 

pengecekan terhadap kondisi dan suku cadang kendaraan yang mengalami 

pergantian dengan cepat seperti oli dan ban kendaraan. 
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4.4.3 Faktor Pemasaran 

Pemasaran memegang peranan penting dalam keberhasilan perusahaan di 

dalam menjual produk ataujasa yang dihasilkannya. Selama ini PO Tentrem 

dalam menjual jasanya untuk bis ekonomi menggunakan saluran distribusi 

secara langsung sedangkan untuk bus malam cepat menggunakan jasa agen 

dalam menjual jasanya selain melakukan distribusi secara langsung kepada 

pengguna jasa. Untuk keperluan bus yang digunakan untuk rombongan, 

perusahaan dalam menentukan harga melakukan negosiasi dengan customer 

sehingga diperoleh kesepakatan harga. Selama ini promosi yang dilakukan oleh 

perusahaan masih terbatas yaitu menggunakan tulisan pada kendaraan yang 

beroperasi yang mengidentifikasikan identitas perusahaan. Desain warna yang 

dipilih perusahaan memiliki ciri khas tersendiri yaitu kombinasi antara warna 

abu-abu dengan biru yang tidak mirip dengan perusahaan yang lain. 

Pelayanan yang diberikan oleh perusahaan selalu berdasarkan pada faktor 

kenyamanan dan keamanan bagi penumpang. Perusahaan selalu menekankan 

pada karyawan, terutama awak bus, bahwa keselamatan jiwa adalah faktor yang 

utama. Dengan prinsip hati-hati yang ditekankan oleh perusahaan, resiko untuk 

terjadinya kecelakaan dapat diperkecil. Selama ini bus-bus Tentrem mengalami 

kecelakaan dalam jumlah yang relative sangat kecil. Dengan kecilnya jumlah 

kecelakaan yang pernah terjadi, akan sangat membantu citra perusahaan yang 

ingin memberikan kenyamanan pada penumpang selama melakukan 

perjalanannya. 
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4.4.4 Faktor Keuangan 

Analisis terhadap faktor keuangan perusahaan akan membantu perusahaan 

dalam mengetahui kekuatannya. Dalam menyelenggarakan keuangannya, PO 

Tentrem sudah melakukan pemisahan tugas yang akan memperkecil resiko 

terjadinya kecurangan. Manajer keuangan membawahi bagian kasir, pembukuan 

dan korektor dengan tugas yang telah ditetapkan. 

Data keuangan yang disajikan dalam penulisan ini masih sangat terbatas 

karena pihak manejemen perusahaan kurang bersifat terbuka mengenai kondisi 

keuangan perusahaan. Kondisi keuntungan perusahaan sendiri dengan kurun 

waktu antara tahun 1996 sampai dengan tahun 2000 selalu meningkat kecuali 

yang terjadi pada tahun 1997 dan 1998 dimana perusahaan mengalami 

penurunan keuntungan sebagai akibat adanya krisis ekonomi, namun pada tahun 

1999 perusahaan berhasil menaikkan keuntungannya kembali. Berdasarkan tabel 

4.3 yang menyajikan pendapatan, biaya, dan laba yang diperoleh perusahaan 

dalam waktu lima tahun mulai tahun 1996 sampai dengan tahun 2000, dapat 

diketahui bahwa perusahaan memiliki tingkat operating ratio yang cukup tinggi 

yang meningkat agak tajam pada tahun 1998 dimana hal ini menunjukkan hal 

yang kurang baik karena perusahaan kurang efisien dalam menjalankan 

usahanya. Tingkat operating ratio perusahaan berturut-turut mulai dari tahun 

1996 sampai dengan tahun 2000 adalah sebesar 76,77%, 80,67%, 95,66%, 

86,05%, dan 81.72%. Tingginya rasio ini menandakan banyaknya rupiah yang 

terserap dalam kegiatan operasional perusahaan. Beberapa kemungkinan 
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penyebab terjadinya kurang efisiennya adalah karena jumlah penumpang yang 

mengalami penurunan pada trayek-trayek yang dimiiki oleh PO Tentrem akibat 

kondisi keamanan di tanah air. Meskipun pendapatan perusahaan setiap 

tahunnya meningkat, namun peningkatan tersebut juga diikuti oleh peningkatan 

biaya sehingga operating ratio perusahaan malah bertambah tinggi. Dalam total 

pendapatan mulai dari tahun 1996 sampai dengan tahun 2000, prosentase 

pendapatan dari bus malam cepat cenderung mengalami penurunan dimana pada 

tahun 1996 prosentase pendapatan bus malam cepat sebesar 34,76% menjadi 

hanya 13,48% pada tahun 2000. Selain itu, PO Tentrem yang lebih 

memfokuskan pada pelayanan bus ekonomi dan bus malam cepat, semakin 

merasakan juga penurunan pendapatan dari bus rombongan yang menurun 

sampai hanya sebesar 3,93% pada tahun 2000 dari total pendapatan perusahaan. 

Penurunan ini harus dicermati oleh perusahaan karena pada awal tahun 1996 

pendapatan dari bus rombongan ini masih memberikan kontribusi sebesar 7,13% 

dari total pendapatan. Dengan semakin kondusifnya situasi di wilayah yang 

termasuk dalam trayek PO Tentrem akan membantu perusahaan dalam 

meningkatkan pendapatan dengan biaya yang serendah mungkin. Selain itu 

untuk mengatasi kesulitan masalah permodalan, perusahaan juga melakukan 

perjanjian sewa guna usaha untuk memperoleh aktiva tetap yang akan digunakan 

dalam kegiatan operasional perusahaan 

4.4.5 Hasil Wawancara dengan Karyawan PO Tentrem 
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        Menurut informan PO tentrem memulai usahanya dari nol yang hanya 

memiliki beberapa armada bus saja, sampai akhirnya pemilik dapat membuat 

karoseri sendiri untuk PO tentrem yang memudahkan pengerjaan perawatan 

armada busnya,juga untuk meminimalisir biaya perawatan. PO tentrem juga 

memberikan kebijakan untuk memberikan tumpangan bebas biaya bagi 

masyarakat sekitar tempat PO tentrem berdiri. Disini peran Sopir, kondektur dan 

kenek sangatlah penting karena mereka yang bertemu dan berinteraksi dengan 

pelanggan secara langsung, ketepatan, pelayanan dan kesopanan sangat dijaga 

oleh awak bus karena akan mencerminkan citra perusahaan.  

 Peran mekanik juga tak kalah penting karena mereka harus selalu mengontrol 

keadaan mesin bus dan mengkondisikan keadaan bus dalam kondisi yang baik 

untuk dijalankan, tetapi para mekanik sering mengeluh karena apabila hujan 

turun bengkel tempat mereka bekerja bocor sehingga menimbulkan banjir yang 

akan mempersulit kerja mereka. Dalam hal keuangan PO tentrem tidak selalu 

mengalami kenaikan laba yang signifikan karena pada tahun 1998 PO tentrem 

pernah mengalami penurunan laba yang drastis, tetapi kondisi tersebut tidak 

berlangsung lama karena pada tahun-tahun berikutnya PO Tentrem mampu 

bangkit dan mengembalikan kondisi keuangan seperti semula, nama informan 

dapat dilihat pada tabel 4.7 

Tabel 4.7 

Nama-nama Informan PO Tentrem 

No Nama Jabatan Tanggal 
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1 Hendrik Personalia 18 /11/2010 

2 Sugeng Sopir 8/12/2010 

3 Untung Kondektur 8/12/2010 

4 Budi Kenek 8/12/2010 

5 Warioso Mekanik 28/01/2011 

6 Ismanto Kabag. Mekanik 28/01/2011 

7 Maryati Keuangan 1/2/2011 

 

4.5 Strategic Advantage Profile 

Profil keunggulan strategis PO Tentrem ini menilai faktor-faktor interen 

perusahaan yang terdiri dari faktor sumber daya manusia, faktor 

produksi/operasional, faktor pemasaran, dan faktor keuangan. Berikut ini akan 

disajikan profil keunggulan strategis PO Tentrem. 

Table 4.8 

Strategic Advantage Profile 

Perusahaan Otobus Tentrem 

Faktor-faktor Strategi Internal Rating 

Sumber Daya Manusia   

a. Ketrampilan SDM + 

b. Sistem pengembangan SDM + 

c. Suasana bekerja + 

d. Kesejahteraan Karyawan + 

e. Penghargaan kepada prestasi karyawan - 

Produksi/Operasional  

a. Proses pelayanan jasa + 

b. Efektifitas dalam bekerja + 

c. Kondisi kendaraan - 

Pemasaran  
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a. Citra Perusahaan + 

b. Kualitas pelayanan yang diberikan + 

c. Kegiatan promosi - 

d. Tarif + 

Keuangan  

a. Laba dan operating ratio + 

b. Sistem administrasi keuangan - 

Sumber : data diolah 

Keterangan: 

Rating + kekuatan 

Rating - kelemahan 

Rating 0 menunjukkan kondisi netral 

 

4.6 Analisis Stengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats 

Analisis SWOT dilakukan untuk mengetahui perpaduan antara kelemahan 

dan kekuatan yang dimiliki oleh perusahaan dengan peluang dan ancaman yang 

mungkin timbul. Berdasarkan hasil analisis ETOP dan hasil analisis SAP 

kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman pada PO Tentrem adalah sebagai 

berikut: 

1. Kekuatan 

a. PO Tentrem mempunyai sumber daya manusia yang memiliki kualitas 

dan keterampilan yang sesuai dengan bidangnya, mulai dari karyawan 

kantor, karyawan teknik, dan awak bus. 
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b. Perusahaan mempunyai sistem pengembangan sumber daya manusia 

yang dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan karyawannya. 

c. Proses pelayanan yang selalu mengutamakan kenyamanan dan 

keselamatan penumpang. 

d. Manajemen perusahaan memiliki pengalaman yang kuat pada bidang 

usaha transportasi. 

e. Citra perusahaan di mata masyarakat yang telah mengenai PO Tentrem 

sebagai penyedia jasa angkutan umum. 

f. Jumlah kendaraan yang dimiliki oleh PO Tentrem relatif banyak. 

g. Tarif untuk bus malam cepat yang mampu bersaing dengan perusahaan 

lain sehingga perusahaan dapat menarik customer-nya. 

2. Kelemahan 

a. Perusahaan tidak memiliki fungsi pemasaran dimana kegiatan 

pemasaran ini sering dilakukan oleh bagian umum dan sekretariat. 

b. Kegiatan pemasaran jasa yang dilakukan oleh perusahaan masih   

terbatas, sehingga masyarakat lebih mengenal PO Tentrem hanya 

menyediakan jasa angkutan untuk kelas ekonomi saja. 

c. Belum adanya sistem penghargaan terhadap prestasi karyawan, dimana 

dengan adanya sistem penghargaan ini akan memberikan motivasi bagi 

karyawan untuk bekerja dengan lebih baik. 

d. Kondisi kendaraan yang dimiliki oleh PO Tentrem masih kalah jika 

dibandingkan dengan para pesaing utamanya. 
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e. Sistem administrasi keuangan perusahaan yang masih bersifat 

sederhana dan dilakukan secara manual. 

f. Operating ratio yang masih cukup tinggi dibandingkan tahun sebelum 

krisis moneter. 

3. Peluang 

a. Usulan peraturan tentang penetapan tarif kepada pemerintah dengan 

sistem ceiling price akan memberikan kesempatan bagi perusahaan 

untuk bersaing dengan perusahaan lain. 

b. Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mempunyai kecenderungan 

untuk membaik akan mendorong meningkatnya kebutuhan masyarakat 

akan jasa transportasi yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan 

ekonomi. 

c. Pendapatan per kapita masyarakat yang meningkat menandakan 

bertambah meningkatnya daya beli masyarakat sehingga konsumsi 

masyarakat terhadap jasa transportasi juga meningkat. 

d. Jumlah penduduk yang menunjukkan peningkatan akan memberikan 

peluang bagi perusahaan untuk menambah jumlah pengguna jasanya 

sekaligus menambah jumlah pasokan tenaga kerja yang dibutuhkan oleh 

perusahaan. 

e. Banyaknya jumlah sarana pendidikan, instansi, dan pondok pesantren 

merupakan calon customer yang patut diperhatikan oleh perusahaan. 
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f. Keberadaan produk pengganti yaitu kereta api yang telah mempunyai 

citra buruk di masyarakat dengan seringnya mengalami kecelakaan. 

4. Ancaman 

a.   Stabilitas politik di tanah air pada tahun-tahun mendatang menjelang 

pemilihan umum yang akan mempengaruhi kelancaran kegiatan usaha 

transportasi. 

b.   Harga kendaraan dan suku cadang yang rentan terhadap pergerakan 

nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. 

c.    Selera customer yang menginginkan fasilitas pelayanan yang lebih 

meningkat dari waktu ke waktu. 

Hasil dari analisis SWOT ini dapat digambarkan dalam sebuah diagram 

yang menunjukkan situasi perusahaan dan alternatif-alternatif pokok yang dapat 

dipertimbangkan oleh perusahaan. Berdasarkan hasil analisis ETOP dan SAP 

perusahaan dapat diketahui situasi PO Tentrem berada pada posisi sel 1 dimana 

perusahaan dihadapkan pada peluang lingkungan dan perusahaan memiliki 

kekuatan yang mendorong untuk dimanfaatkannya peluang tersebut. 

 

 

Gambar 4.2 

Diagram Analisis SWOT Perusahaan Otobus Tentrem 

 

+4 

Posisi PO Tentrem 

+4 -4 

kekuatan kelemahan 

Peluang 
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Sumber: John A Pearce II dan Richard B Robinson (1996) dan data diolah. 

Situasi perusahaan pada sel ini memungkinkan perusahaan untuk 

menggunakan strategi yang berorientasi pada pertumbuhan (Pierce and 

Robinson, 1996). 

 

4.7  Analisis General Electrics 

Analisis GE's ini berkaitan dengan pembuatan keputusan investasi yang 

dilakukan oleh manajemen puncak demi mempertahankan dan/atau 

meningkatkan usahanya. Dalam analisis GE's ini harus ditentukan terlebih 

dahulu faktor daya tarik industri dan faktor kekuatan bisnis. Berdasarkan analisis 

lingkungan baik eksternal maupun internal yang telah dilakukan di atas dapat 

ditentukan posisi bisnis PO Tentrem sebagai berikut: 

Tabel 4.9 

Posisi Bisnis PO Tentrem 
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NO KEKUATAN BISNIS NILAI 

1 Pangsa pasar 2 

2 Jaringan opearsional 2 

3 Pengalaman usaha 2 

4 Sumber daya manusia 3 

5 Keuangan 2 

6 Teknologi kendaraan 1 

7 Jenis layanan 2 

8 Citra perusahaan 3 

Sumber : data diolah 

Keterangan : 

Nilai 3 = posisi kuat 

Nilai 2 = posisi sedang 

Nilai 1 = posisi lemah 

Sedangkan faktor-faktor daya tarik untuk industri jasa transportasi 

ditentukan sebagai berikut: 

Tabel 4.10 

Daya Tarik Jasa Transportasi Angkutan Umum 

NO KEKUATAN BISNIS 
          

NILAI 

1 Pertumbuhan pasar 2 

2 Tingkat persaingan 2 

3 Perkiraan kebijakan pemerintah 3 

4 Kepekaan terhadap harga dan layanan 3 

5 Sikap dan kecenderungan sosial 2 

6 Prospek perkembangan ekonomi 2 

    Sumber : data diolah 

Keterangan : 

Nilai 3  = posisi kuat 
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Nilai 2  = posisi sedang 

Nilai 1  = posisi lemah 

Setelah kedua faktor kekuatan bisnis dan daya tarik industri 

diidentifikasikan, maka alternatif strategi investasi yang dapat dilakukan oleh 

perusahaan adalah ‘invest and grow’ . dengan melakukan strategi ini perusahaan 

dapat menginvestasikan dananya untuk memperbaharui kendaraan operasional 

yang telah mempunyai umur lebih dari 20 tahun serta memperbaiki fasilitas 

kendaraan guna meningkatkan pelayanan kepada customer. Selain itu juga dapat 

memperbaiki usaha promosi untuk memperoleh customer yang baru. 

 

4.8  perumusan Strategi 

Setelah melakukan berbagai analisis dari lingkungan eksternal dan internal 

serta melakukan analisis terhadap alternative strategi, maka langkah selanjutnya 

adalah memformulasikan strategi. Dari berbagai hasil analisis diatas yang 

menggunakan alat analisis ETOP, SAP, SWOT, dan analisis GE's maka PO 

Tentrem seyogyanya menggunakan "strategi pertumbuhan internal dengan 

fokus pada segi biaya". Strategi ini dipilih karena mempertimbangkan 

persaingan di masa yang akan datang yang akan berfokus pada persaingan tarif 

yang akan diberikan oleh masing-masing perusahaan kepada customer-nya. 

Dengan strategi pertumbuhan internal perusahaan dapat melakukan strategi 

dengan penetrasi atau dengan melakukan ekspansi. Berdasarkan analisis di atas 

maka perusahaan sebaiknya menggunakan strategi pertumbuhan internal dengan 
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penetrasi yaitu perusahaan berusaha meningkatkan pangsa pasar, pendapatan, 

ataupun labanya dengan produknya saat ini (Boseman dan Phatak.1989). 

 

4.9 Implementasi Strategi 

Penentuan strategi bagi perusahaan bukan merupakan langkah akhir dalam 

proses manajemen strategik. Strategi yang telah dipilih tersebut harus 

diimplementasikan dalam kegiatan usaha untuk mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan sebelumnya. Agar strategi yang telah dipilih oleh PO Tentrem dapat 

berjalan maka ditetapkanlah rencana dan kebijakan yang mendukung strategi 

tersebut. Rencana dan kebijakan yang ditetapkan adalah sebagai berikut: 

1. Sumber Daya Manusia 

a. Senantiasa meningkatkan kualitas dan pengetahuan para karyawan dengan 

memberikan kesempatan untuk mengikuti penataran-penataran dan 

mengadakan pelatihan kepada karyawan baru. 

b. Mempertahankan suasana bekerja yang kekeluargaan, namun lebih 

memperhatikan produktivitas kerja. 

c. Memberikan penghargaan terhadap prestasi kerja karyawan sehingga  

memberikan motivasi kepada karyawan untuk lebih produktif. 

d. Selalu memperhatikan kesejahteraan karyawan. 

2. Produksi/Operasional 

a. Melakukan penggantian armada bus yang telah berusia tua sehingga tidak 

memerlukan biaya perawatan yang lebih besar. 
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b. Perusahaan harus berusaha untuk menekan tingkat operating ratio 

perusahaan yang tinggi dengan meningkatkan produktivitas karyawan. 

c. Menghindari persaingan yang dilakukan dengan sesama pengemudi dari 

perusahaan sendiri. 

d. Senantiasa mempertahankan dan meningkatkan pelayanan kepada 

customer. 

3. Pemasaran 

a. Membentuk fungsi pemasaran sehingga kegiatan promosi akan lebih 

terkoordinasi. 

b. Melakukan pemantauan terhadap tarif yang ditetapkan oleh pesaing. 

c. Melakukan pendekatan kepada kelompok-kelompok dan instansi- instansi 

yang merupakan calon customer yang potensial. 

4. Keuangan 

a. Penambahan  sarana  komputer  untuk  memperlancar  kegiatan 

administrasi keuangan sehingga kegiatan tersebut tidak lagi dilakukan 

secara manual dan sederhana. 

b. Pembuatan route costing (biaya trayek) sehingga perusahaan akan 

mengetahui biaya per trayek yang dimiiki oleh perusahaan. 

c. Mencanangkan program efisiensi biaya sehingga operating ratio 

perusahaan semakin membaik. 

d. Menginvestasikan dana untuk membeli kendaraan dengan fasilitas yang 

akan menambah pelayanan kepada customer 
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4.10 Evaluasi Strategi 

Proses evaluasi erat kaitannya dengan usaha pengendalian kegiatan yang 

sedang berjalan. Berdasarkan strategi yang telah dipilih tersebut dapat disusun 

cara pengevaluasian dan pengendalian strategi sebagai berikut : 

1. Pengendalian terhadap asumsi yang terdiri dari faktor-faktor lingkungan dan 

faktor industri. 

2. Mengevaluasi operating ratio perusahaan apakah biaya yang dikeluarkan 

perusahaan sudah efisien. 

3. Mengevaluasi kualitas pelayanan dengan meneliti apakah terdapat keluhan-

keluhan di dalam kegiatan operasional perusahaan yang disampaikan oleh 

customer. 

4. Mengevaluasi tingkat keluar masuk karyawan operasional. 

5. Mengevaluasi kebijakan tarif yang telah ditetapkan oleh perusahaan agar 

perusahaan dapat bersaing dengan perusahaan otobus yang lain. 

6. Mengevaluasi fungsi pemasaran dalam melaksanakan tugasnya dengan 

memantau jumlah diperolehnya customer baru. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 KESIMPULAN 

 Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan di muka, maka dapat 

diperoleh kesimpulan sebagai berikut : 

1. Industri jasa angkutan umum merupakan jenis jasa yang di klasifikasikan 

sebagai regulated service karena keberadaannya sebagian besar dipengaruhi 

oleh kebijakan dan peraturan pemerintah. 

2. Perubahan lingkungan eksternal perusahaan berlangsung sedemikian cepat 

sehingga memberikan berbagai peluang dan ancaman baru bagi perusahaan. 

3. Dengan adanya usulan perubahan sistem penetapan tarif jasa angkutan umum 

dengan sistem ceiling price akan memberikan dampak terhadap tingkat dan 

sifat persaingan industri jasa transportasi. PO tentrem memandang hal tersebut 

sebagai peluang yang akan dimanfaatkan oleh perusahaan. 

4. Kondisi sosial budaya di Indonesia khususnya kota Malang memberikan 

peluang bagi pengembanan usaha jasa angkutan umum. Sedangkan kondisi 

politik dan keamanan di masa-masa yang akan datang diperkirakan akan 

memberikan cukup ancaman bagi kelancaran usaha perusahaan. 
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5. PO Tentrem merupakan perusahaan jasa angkutan umum yang telah banyak 

memiliki pengalaman di bidang jasa transportasi dan memiliki citra yang baik 

di masyarakat untuk mengadakan perjalanan dengan nyaman. 

6. Persahaan merupakan perusahaan dengan kondisi interen yang cukup baik 

dengan dukungan yang kuat dari fungsi sumber daya manusia dan fungsi 

produksi. Sedangkan perusahaan mempunyai kelemahan dalam bidang 

keuangan dan pemasaran dimana perusahaan tidak bisa mengoptimalkan 

usaha promosi jasanya. 

7. Strategi pertumbuhan internal dngan penetrasi dan denan fokus dari segi biaya 

merupakan strategi yang dapat diterapkan pada PO Tentrem dengan 

memperhatikan kondisi internal dan kondisi lingkungan eksternal perusahaan 

yang cepat berubah. 

5.2 SARAN 

 Berdasarkan data yang diperoleh, dikumpulkan, dianalisis, dan disimpulkan 

maka penulis memberikan saran-saran yang dapat dipertimbangkan oleh perusahaan 

dalam mengelola usahanya, saran-saran tersebut antara lain sebagai berikut : 

1. Berdasakan analisis terhadap lingkungan eksternal dan internal dengan 

penetrasi dan dengan fokus dari segi biaya. 

2. Perusahaan dapat mengganti armada busnya yang telah tua dengan bus yang 

lebih baru sehingga biaya perawatan untuk kendaraan tidak terlalu besar. 
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3. Dengan diperkirakan naiknya tingkat dan sifat persaingan dimasa yang akan 

datan maka perusahaan harus memperhatikan kondisi yang akan dipergunakan 

baik dari segi eksterior maupun interior dan mesin kendaraan. 

4. Penambahan sarana untuk bagian keuangan agar memberikan dukungan yang 

lebih baik terhadap kelancaran kegiatan perusahaan. 

5. Pembentukan fungsi pemasaran dalam perusahaan akan dapat membuat 

kegiatan pemasaran menjadi lebih terkoordinasi sehingga perusahaan akan 

dapat mengetahui pelayanan yang diberikan kepada customer-nya. 

6. PO Tentrem seyogyanya lebih memperhatikan kondisi sosial masyarakat 

sehingga perusahaan dapat mengidentifikasi berbagai peluang yang ada. 
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