
BAB II 

     LANDASAN TEORI 

2.1. Bidang Usaha  

a. Small Medium Entreprise (SME)   

SME ataupun dalam Bahasa Inggris nya adalah Small Medium 

Enterprise yang membawa maksud Perniagaan Kecil dan Sederhana. 

Perniagaan sederhana adalah dikategorikan sebagai sebuah perniagaan di 

mana pekerjanya tidak melebihi 500 orang dan tidak kurang dari 51 orang. 

Manakala perniagaan kecil pula terdiri dari 1-50 orang pekerja. Small 

Medium Entreprise juga dapat didefinisikan sebagai Usaha Mikro, Kecil 

dan Menengah atau yang biasa kita sebut dengan UMKM.   

Berdasarkan Bab II Pasal 2 beserta penjelasannya pada UU  Nomor 

20 Tahun 2008 tentang UMKM azas-azasnya  antara lain ; (1) azas 

kekeluargaan,yaitu azas yang melandasi upaya pemberdayaan UMKM 

sebagai bagian dari perekonomian  nasional yang diselenggarakan 

berdasarkan atas dasar demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan,  

efesiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, 

kemandirian, keseimbangan, kemajuan,dan kesatuan ekonomi nasional 

untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. 

Usaha Kecil adalah sebutan atau golongan tersebut berdasarkan 

ketentuan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia. Usaha Kecil 

memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,00 - lima puluh juta 



rupiah sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,00  - lima ratus juta 

rupiah tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki 

hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,00 - tiga ratus juta 

rupiah sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 - dua setengah 

milyar rupiah.  

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) memberikan definisi UMKM 

berdasarkan kuantitas tenaga kerja. Usaha kecil merupakan usaha yang 

memiliki jumlah tenaga kerja 5 orang samapai dengan 19 orang, 

sedangkan usaha menengah merupakan usaha yang memiliki jumlah 

tenaga kerja 20 orang sampai dengan 99 orang. 

b. Tour Operator (Biro Perjalanan Wisata) 

Biro perjalanan adalah kegiatan usaha yang bersifat komersial yang 

mengatur dan menyeduakan pelayanan bagi seseorang dan atau sekelompok 

orang untuk melakukan perjalanan dengan tujuan utama berwisata. Biro 

Perjalnana umum adalah badan usaha yang menyelenggarakan kegiatan 

perjalanan usaha di dalam dan ke luar negri. Cabang Biro Perjalanan umum 

adalah unit biro perjalanan umum yang berkedududkan sama dengan kantor 

pusatnya atau di wilayah lain yang melakukan kegiatan yang sama dnegan 

kantor pusatnya.  

2.2. Konsep Mengenai Strategi  

2.2.1. Pengertian Strategi 

Menurut Fred David yang mengemukakan bahwa : “Manajemen 

startegi adalah seni dan ilmu untuk memformulasikan 

mengimplementasikan keputusan lintas fungsi yang memunkinkan 



perusahaan mencapai tujuan.” Manajemen strategi adalah serangkaian 

keputusan dan tindakan manajerial yang menentukan kinerja perusahaann 

untuk jangka panjang”. 

Hamel dan Pharalad (Rangkuti, 2004:4) mendefinisikan bahwa : 

”Strategi merupakan tindakan yang bersifat incremental 

(senantiasa  meningkat) dan terus-menerus dan dilakukan berdasarkan 

sudut pandang tentang apa yang diharapkan oleh pelanggan di masa 

depan”.  

Menurut Dirgantoro (2002:79), strategi adalah hal sehubungan dengan 

menetapkan arah bagi perusahaan dalam arti sumber daya yang ada dalam 

perusahaan serta bagaimana mengidentifikasi kondisi yang memberikan 

keuntungan terbaik untuk membantu memenangkan persaingan di pasar. 

Strategi akan meliputi tujuan jangka panjang serta sumber keunggulan 

yang merupakan pengembangan pemahaman yang dalam tentang 

pemilihan pasar dan pelanggan atau customer  oleh perusahaan yang juga 

menunjukkan kepada cara terbaik untuk berkopetisi dengan pesaing di 

dalam pasar. 

Keberhasilan perusahaan pada era sekarang seperti era globalisasi 

tergantung pada formulasi dan implementasi strategi yang dilakukan 

perusahaan (Miles dan Snow,1978;Porter,1980 dalam Knight,2000;13). 

Apapun yang dilakukan dan di rumuskan oleh owner ataupun manager 

perusahaan akan bertujuan untuk mendekatkan perusahaan pada tujuan 

atau targetnya kinerjanya. Strategi pemasaran adalah strategi taktis apa 

yang telah di formulasikan perusahaan dan bagaimana implementasinya di 



pasar yang dimaksudkan untuk mendekatkan diri ke konsumen ataupun 

seberapa permintaan perusahaan dapat perusahaan penuhi. 

Strategi adalah konsep multidimensi yang mencakup semua kegiatan 

kritikal suatu perusahaan yang memberikan kesatuan arah, tujuan dan 

memfasilitasi perubahan-perubahan yang diperlukan yang dipicu oleh 

perusahaan (Chandler,1962,dalam Sidik 2000, p.14). Strategi adalah 

penentuan atau perumusan tujuan serta target jangka panjang, dan adopsi 

dari alokasi sumber daya yang diperlukan dan dibutuhkan untuk mencapai 

target atau sasaran. 

Menurut David (2011: 18), strategi adalah sarana bersama dengan 

tujuan jangka panjang hendak dicapai. Strategi bisnis mencakup ekspansi 

geografis, diversifikasi, akuisisi, pengembangan produk, penetrasi pasar, 

pengetatan, divestasi, likuidasi, dan usaha patungan atau joint vanture. 

Fred R. David (2011: 252) mengklasifikasikan 11 alternatif strategi 

menjadi empat jenis strategi yaitu :  

1. Strategi integrasi  

Strategi integrasi ini kadang disebut sebagai strategi 

vertikal, yang memiliki tiga jenis strategi, yaitu :  

a. Integrasi ke depan  

Strategi ini berkaitan dengan usaha untuk memeroleh 

kepemilikan atau kendali yang lebih besar atas distributor atau peritel.  

b. Integrasi ke belakang  

Strategi yang mengupayakan kepemilikan atau kendali 

yang lebih besar atas pemasok perusahaan. Strategi ini sangat tepat 



ketika pemasok perusahaan yang ada saat ini tidak bisa diandalkan, 

terlampau mahal, atau tidak mampu memenuhi kebutuhan 

perusahaan.  

c. Integrasi horizontal  

Strategi ini mengupayakan kepemilikan atau kendali yang 

lebih besar atas pesaing perusahaan. Merger, akuisisi, dan 

pengambilalihan (takeover) di antara pesaing memungkinkan 

peningkatan skala ekonomi serta mendorong transfer sumber daya 

dan kompetisi.  

2. Strategi intensif  

Strategi intensif merupakan strategi yang mengharuskan adanya 

upaya-upaya intensif untuk meningkatkan posisi kompetitif sebuah 

perusahaan. Ada tiga bentuk strategi intensif, yaitu :  

a. Penetrasi pasar  

Strategi yang mengusahakan peningkatan pangsa pasar 

untuk produk atau jasa yang ada di pasar saat ini melalui upaya-

upaya pemasaran yang lebih besar. Penetrasi pasar meliputi 

penambahan jumlah tenaga penjualan, peningkatan pengeluaran 

untuk iklan, penawaran produk-produk promosi penjualan secara 

ekstensif, atau pelipatgandaan upaya-upaya pemasaran.  

b. Pengembangan pasar  

Strategi ini meliputi pengenalan produk atau jasa yang 

ada saat ini ke wilayah-wilayah geografis yang baru.  

c. Pengembangan produk  



Sebuah strategi yang mengupayakan peningkatan 

penjualan dengan cara memperbaiki atau memodifikasi produk 

atau jasa yang ada saat ini. Pengembangan produk biasanya 

membutuhkan pengeluaran yang besar untuk penelitian dan 

pengembangan.  

3. Strategi Diversifikasi  

Strategi ini bertujuan untuk menambah usaha atau produk 

baru. Ada dua jenis umum strategi ini, yaitu :   

a. Diversifikasi Terkait  

Bisnis dikatakan terkait ketika rantai nilai bisnis memiliki 

kesesuaian strategis lintas bisnis yang bernilai secara 

kompetitif. Jadi strategi ini adalah strategi dengan menambah 

produk atau jasa yang baru tetapi masih berkaitan dengan 

produk atau jasa sebelumnya.  

b. Diversivikasi tidak Terkait  

Bisnis dikatakan tidak terkait ketika rantai nilai bisnis 

sangat tidak miripsehingga tidak ada hubungan lintas bisnis 

yang bernilai secara kompetitif. Sehingga strategi ini 

menambah produk atau jasa yang baru tetapi tidak berkaitan.  

4. Strategi defensif  

Ada tiga jenis strategi dari strategi defensif ini, yaitu :  

a. Penciutan Penciutan (retrenchment)  

Strategi ini terjadi manakala sebuah organisasi melakukan 

pengelompokan ulang melalui pengurangan biaya dan asset 



untuk membalik penjualan dan laba yang menurun. Kadang 

kala disebut sebagai pembalikan atau strategi reorganisasional, 

penciutan dirancang untuk memperkuat kompetensi khusus 

dasar suatu organisasi. Penciutan bisa dilakukan dengan cara 

memangkas lini produk, menutup bisnis yang tidak 

menguntungkan, menutup pabrik yang usang, mengotomatisasi 

proses, mengurangi jumlah karyawan dan membangun sistem 

pengendalian beban.   

b. Divestasi  

Divestasi merupakan strategi menjual satu divisi atau 

bagian dari suatu organisasi. Strategi ini sering dipakai untuk 

mendapatkan modal guna akuisisi atau investasi strategis lebih 

jauh.  

c. Likuditas  

Strategi ini dilakukan dengan menjual seluruh aset 

perusahaan, secara terpisah-pisah, untuk kekayaan 

berwujudnya. Strategi ini dilakukan karena ingin berhenti 

berbisnis 

 2.2.2. Manajemen Strategi  

       Manajemen strategis dapat didefinisikan sebagai seni dan 

pengetahuan dalam merumuskan, mengimplementasikan, serta 

mengevaluasi keputusankeputusan lintas-fungsional yang 

memampukan sebuah organisasi mencapai tujuannya. Sebagaimana 

disiratkan oleh definisi ini, manajemen strategis berfokus pada usaha 



mengintegrasikan manajemen, pemasaran, keuangan/akuntansi, 

produksi/operasi, penelitian dan pengembangan, serta sistem 

informasi komputer untuk mencapai kesuksesan organisasional 

(David, 2011: 5). Istilah manajemen strategis secara sinonim sama 

dengan istilah perencanaan strategis. Istilah perencanaan strategis 

lebih sering digunakan dalam dunia bisnis, sementara manajemen 

strategis lebih sering dijumpai di dunia akademis. Kadang, istilah 

manajemen strategis digunakan untuk merujuk para perumus, 

implementasi dan evaluasi strategis, sedangkan perencanaan strategis 

menunjuk pada hanya pada perumusan strategi. Tujuan 11 manajemen 

strategis adalah untuk mengeksploitasi serta menciptakan berbagai 

peluang baru dan berbeda untuk esok. Sedangkan perencanaan jangka 

panjang sebaliknya, berusaha untuk mengoptimalkan tren-tren dewasa 

ini untuk esok (David, 2011: 5). 

2.2.3. Tingkatan Strategi  

Menurut Husien Umar yang menyatakan bahwa : “ Strategi 

sebuah kesatuan atas tingkatan-tingkatan berdasarkan ruang lingkup 

strategi itu sendiri. Strategi yang dimaksud adalah strategi bersaing 

generik yang akan dijabarkan menjadi strategi utama induk yang 

kemudian akan dijabarkan menjadi strategi fungsional”. Dalam 

Manajemen Strategik, perusahaan pada umumnya mempunyai tiga 

level atau tiga tingkatan strategi, yaitu :  

 

 



1) Strategi Korporasi  

Strategi ini berusaha mengeksploitasi kompetensi khusus 

perusahaannya dengan mengadopsi pendekatan portofolio terhadap 

manajemen bisnisnya dan mengembangkan rencana jangka panjang, 

umumnya untuk periode tiga sampai lima tahun. 

2) Strategi Unit Bisnis  

Strategi ini biasa dikembangkan pada level divisi dan 

menekankan pada perbaikan posisi persaingan produk barang atau jasa 

perusahaan dalam industrinya atau segmen pasar yang dilayani oleh 

divisi tersebut. Strategi bisnis yang diimplementasikan biasanya 

merupakan salah satu strategi overall cost leadership, atau diferensiasi.  

3) Strategi Fungsional  

Strategi ini menekankan terutama pada pemaksimal sumber daya 

produktivitas. Dalam batasan oleh perusahaan dan strategi bisnis yang 

berada di sekitar mereka, departemen fungsianal seperti fungsi-fungsi 

pemasaran, SDM, Keuangan, Produk Operasi mengembangkan 

strategi untuk mengumpulkan bersama-sama berbagai aktivitas dan 

kompetensi mereka guna meningkatkan kinerja perusahaan. 

Menurut David Hunger dan Thomas Wheelen yang menyatakan 

bahwa : “ Strategi terdiri atas strategi korporasi menggambarkan arah 

perusahaan terhadap arah pertumbuhan dan manajemen berbagai 

bisnis dan ini untuk mencapai keseimbangan produk dan jasa, strategi 

bisnis bersaing menggambarkan segmen pasar yang dilayani devisi 

tersebut, dikembangkan pada level divisi, dan menekankan pada 



perbaikan posisi persaing produk barang atau jasa perusahaan dalam 

industry khusus, strategi fungsional menekankan pada pemaksimalan 

sumber daya produktivitas perusahaan dan strategi bisnis di sekitar 

mereka.” 

2.2.4. Proses Manajemen Strategi  

Menurut David (2011: 6) proses manajemen strategi terdiri atas tiga 

tahap : Perumusan strategi, Penerapan strategi, dan Penilaian strategi. 

1. Perumusan Strategi  

Perumusan strategi mencakup pengembangan visi dan misi, 

identifikasi peluang dan ancaman eksternal suatu organisasi, 

kesadaran akan kekuatan dan kelemahan internal, penetapan tujuan 

jangka panjang, pencarian strategi-strategi alternatif, dan pemilihan 

strategi tertentu untuk mencapai tujuan. Isu-isu perumusan strategi 

mencakup penentuan bisnis apa yang akan dimasuki, bisnis apa yang 

tidak akan dijalankan, bagaimana mengalokasikan sumber daya, 

perlukah ekspansi atau diversifikasi operasi dilakukan, perlukah 

perusahaan terjun ke pasar internasional, perlukah merger atau 

penggabungan usaha dibuat, dan bagaimana menghindari 

pengambilalihan yang merugikan.  

2. Penerapan Strategi  

Penerapan strategi mengharuskan perusahaan untuk menetapkan 

tujuan tahunan, membuat kebijakan, memotivasi karyawan, dan 

mengalokasikan sumber daya, sehingga strategi-strategi yang telah 

dirumuskan dapat dijalankan. Penerapan strategi mencakup 



pengembangan budaya yang suportif pada strategi, penciptaan struktur 

organisasional yang efektif, pengerahan ulang upaya-upaya 

pemasaran, penyiapan anggaran, pengembangan serta pemanfaatan 

sistem informasi, dan pengaitan kompensasi karyawan dengan kinerja 

organisasi. Menerapkan strategi berarti memobilisasi karyawan dan 

manajer untuk melaksanakan strategi yang telah dirumuskan. 

Penerapan strategi yang berhasil bergantung pada kemampuan 

manajer untuk memotivasi karyawan, yang lebih merupakan seni 

daripada pengetahuan. Merumuskan strategi, tetapi bila tidak 

diterapkan tidak akan mendatangkan manfaat.  

3.  Penilaian strategi  

Penilaian strategi adalah tahap terakhir dalam manajemen 

strategis. Manajer harus mengetahui kapan strategi tertentu tidak dapat 

berjalan dengan baik; penilaian atau evaluasi strategi meruapakan cara 

utama untuk memeroleh informasi. Semua strategi dapat dimodifikasi 

menyesuaikan dengan faktor internal dan eksternal yang terus 

menerus berubah. Tiga aktivitas penilaian strategi yang mendasar 

adalah : 

a. Peninjauan ulang faktor-faktor eksternal dan internal yang 

menjadi landasan bagi strategi saat ini  

b. Pengukuran kinerja   

c. Pengambilan langkah korektif  

Penilaian strategi diperlukan karena apa yang berhasil saat ini 

tidak berarti selalu berhasil di waktu yang akan datang. Keberhasilan 



selalu menciptakan persoalan baru dan berbeda. Organisasi yang 

mudah berpuas diri akan mengalami kegagalan.  

Proses manajemen strategi dapat dengan cukup mudah 

dipelajari dan diaplikasikan dengan menggunakan sebuah model. 

Setiap model merepresentasikan proses tertentu. Kerangka kerja yang 

diilustrasikan di Gambar 2.1 merupakan sebuah model komprehensif 

dari proses manajemen yang diterima secara luas. Model ini tidak 

menjamin keberhasilan, tetapi merepresentasikan sebuah pendekatan 

yang jelas dan praktis untuk merumuskan, menetapkan, dan menilai 

strategi. 

 

 
Gambar 2.1 

Manajemen Strategik Komprehensif 

 

 

 

 



2.3. Perumusan Strategi Komprehensif  

Teknik- teknik perumusan strategi yang penting dapat diintegrasikan 

ke dalam kerangka pengambilan keputusan tiga tahap, dalam kerangka 

tersebut dapat diterapkan untuk semua ukuran dan jenis organisasi serta 

dapat membantu para penyusun strategi mengidentifikasi, mengevaluasi 

dan memilih strategi.  

 
Sumber : Fred.R David (2012) 

Gambar 2.2 

Kerangka Analitis Perumusan Strategi 

 2.3.1. Tahap Input  

 Tahap input adalah tahap prosedur untuk mengembangkan 

Matriks EFE, IFE dan CPM. Ketiga matriks ini menjadi 

informasi input dasar untuk atriks tahap pencocokan dan tahap 

keputusan. Alat-alat input mendorong para penyusun strategi 

untuk mengukur subjektivitas selama tahap awal proses 

perumusan strategi membuat berbagi keputusan kecil daam 

matriks input menyangkut signifikansi relatif faktor-faktor 

eksternal dan internal memungkinkan para penyusun strategi 



untuk lebih efektif menciptakan serta mengevaluasi strategi 

alternatif. Penilaian intuitif yang baik selalu dibutuhkan dalam 

menentukan bobot dan peringkat yang tepat. 

1.  Matriks Evaluasi Faktor Eksternal (EFE)  

 Matrik Evaluasi Faktor Eksternal (EFE) memungkinkan 

para penyusun strategi untuk meringkas dan mengevaluasi 

informasi ekonomi, sosial, budaya, demografis, lingkungan, 

politik, pemerintahan, hukum, teknologi dan kompetitif.  

 Terlepas dari jumlah peluang dan ancaman yang 

dimasukkan dalam Matriks EFE, skor bobot total tertinggi yang 

mungkin dicapai untuk sebuh organisasi adalah 4,0 dan skor 

bobot terendah adalah 1,0. Rata-rata skor bobot total adalah 2,5. 

Skor bobot total sebesar 4,0 mengindikasikan bahwa sebuah 

organisasi merespon secara baik peluang dan ancaman yang ada 

pada industrinya. Skor total 1,0 menandakan bahwa strategi 

perusahaan tidak mampu memanfaatkan peluang yang ada atau 

menghindari ancaman yang muncul. 

2. Matriks Profile Kompetitif (CPM)  

 Matriks Profil Kompetitif (Competitive Profile Matrix)  

mengidentifikasi pesaing- pesaing utama suatu perusahaan serta 

kekuatan dan kelemahan khusus mereka dalm hubungannya 

dengan posisi strategis perusahaan sampel. Bobot dan skor 

bobot total, baik Matriks CPM maupun EFE, memiliki arti yang 



sama,. Namun demikian, faktor keberhasilan penting dalam 

Matriks CPM mencakup baik isu-isu internal maupun eksternal.  

 Dalam Matriks CPM , peringkat dan skor bobot total 

perusahaan-perusahaan pesaing dapat dibandingkan dengan 

perusahaan sampel. Peringkatnya mengacu pada kekuatan, 4 = 

sangat kuat, 3 = kuat, 2 = lemah, 1 = sangat lemah. 

3. Matriks Evaluasi Faktor Internal (IFE) 

Matriks Evaluasi Faktor Internal adalah alat perumusan 

startegi yang meringkas dan mengevaluasi kekuatan dan 

kelemahan utama dalam area-area fungsional bisnis, dan juga 

menjadi landasan untuk mengidenfikasi serta 

mengevaluasihubungan diantara area tersebut. Penilaian intuitif 

digunakan dalam pengembangan Matrik IFE, sehingga tampilan 

ilmiahnya tidak boleh ditafsirkan sebagai bukti bahwa teknik ini 

benar-benar tanpa celah.  

Terlepas dari berapa banyak faktor yang dimasukkan ke 

dalam Matrik IFE, skor bobot total berkisar antara 1,0 sebagai 

titik rendah dan 4,0 sebagai titik tertinggi, dengan skor rata-rata 

2,5. Skor total di bawah 2,5 mencirikan organisasi yang lemah 

secara internal, sedangkan skor yang secara signifikan berada di 

atas 2,5 mengindikasikan posisi internal yang kuat. 

 



  2.3.2. Tahap Pencocokan  

     Strategi sering kali didefinisikan sebagai pencocokan yang 

dibuat suatu organisasi antara sumber daya dan keterampilan 

internalnya serta peluang dan risiko yang diciptakan oleh faktor-

faktor eksternal. Kerangka perumusan strategi terdiri atas lima 

teknik yang dapat digunakan dengan urutan manapun : Matriks 

SWOT, SPACE, BCG,IE dan ,Matriks Strategi Besar. 

Setiap organisasi harus mengembangkan dan menjalankan 

strategi yang tepat agar mencapai suatu keberhasilan, Serangan 

yang bagus tanpa pertahanan yang baik atau sebaliknya biasanya 

mengakibatkan kekalahan. Strategi yang dirancang untuk 

memperbaiki kelemahan sembari menghindar dari ancaman bisa 

diistilahkan sebagai pertahanan. Setiap organisasi memiliki 

peluang dan ancaman eksternal serta kekuatan dan kelemahan 

internal yang dapat dipelajari untuk merumuskan strategi 

alternatif yang masuk akal atau berlogika. 

1. Matriks Internal – Eksternal (IE)  

Matriks IE (internal-eksterna) memposisikan berbagai divisi 

suatu organisasi dalam tampilan sembilan sel. Serupa dengan 

Matrikx BCG dalam pengertian bahwa kedua alat tersebut 

menempatkan divisi-divisi organisasi dalam sebuah diagram 

sistematis, maka keduanya sering disebut dengan “matriks 



portofolio”. Selain itu, ukuran setiap lingkaran menunjukkan 

presentase hasil laba dari setiap divisi kedua Matriks.  

Matriks IE didasarkan pada dua dimensi kunci : skor bobot 

IFE total pada sumbu x dan skor bobot EFE total pada sumbu y. 

Pada sumbu x dari Matriks IE, skor bobot IFE total 1,0 sampai 

1,99 menunjukkan posisi internal yang lemah ; skor 2,0 sampai 

2,99 dianggap sedang; dan skor 3,0 sampai 4,0 adalah kuat. 

Serupa pada sumbu y, skor bobot EFE total 1,0 – 1,99 

dipandang rendah; 2,0 sampai 2,99 dianggap sedang; dan skor 

3,0 hingga 4,0 adalah tinggi. 

2. Matriks Strategi Besar  

Matriks Strategi Besar didasarkan pada dua dimensi 

evaluatif yaitu, posisi kompetitif dan pertumbuhan pasar 

(industri). Setiap industri yang pertumbuhan penjualan 

tahunannya melebihi 5% dapat dianggap memiliki pertumbuhan 

yang cepat . Strategi yang tepat untuk dipertimbangkan 

organisasi ditampilkan dalam urutan data tarik di setiap kuadran 

matriks tersebut.  

Perusaha yang berada dalam kuadran I Matriks Strategi 

Besar memiliki posisi strategis yang sempurna. Perusahan dapat 

menggunakan beberapa alternatif strategi antara lain, 

Pengembangan Pasar, Penetrasi Pasar, Pengembangan Produk, 



Integrasi Ke Depan, Integrasi Ke Belakang, Integrasi Horizontal 

dan Diversifikasi Terkait. 

Selanjutnya adalah mengenai perusahan-perusahaan yang 

terletak pada kuadran II perlu secara serius mengevaluasi 

pendekatan mereka terhadap pasar. Walaupun industrinya 

tengah tumbuh, namun secara teori tidak mampu bersaing secara 

efektif dan perlu mencari tahu mengapa pendekatan perusahaan 

saat ini tidak efektif dan bagaimana perusahaan dapat 

memperbaiki daya saingnya. Perusahaan yang berada posisi ini 

dapat memilih strategi dari beberapa strategi yang terdapat pada 

kuadran II yaitu, Pengembangan Pasar, Penetrasi Pasar, 

Pengembangan Produk, Integrasi Horizontal, Divestasi dan 

Likuidasi.  

Organisasi atau Perusahaan yang terdapat pada Kuadran III 

bersaing di industri yang pertumbuhannya lambat serta memiliki 

posisi kompetitif lemah. Berbagai perusahaan ini harus segera 

membuat perubahan drastis untuk menghindari penurunan lebih 

jauh dan kemungkinan likuidasi. Perusahaan yang terdapat pada 

posisi ini dapat melakukan pemilihan strategi antara lain, 

Penciutan, Diversifikasi terkait, Diversifikasi tak terkait, 

Divertasi dan Likuidasi.  

Terakhir, Bisnis atau perusahaa Kuadran IV yang memiliki 

posisis kompetitif yang kuat namun berada di dalam industri yan 



pertumbuhannya lambat. Perusahaan-perusahaan ini mempnyai 

kekuatan untuk mengadakan program diversifikasi kebidang 

pertumbuhan baru yang lebih menjanjikan. Perusahan atau 

bisnis yang berada pada posisi Kuadran IV ini dapat memilih 

strategi sebagai berikut yaitu, Diversifikasi terkait, Diversifikasi 

tak terkait dan Usaha patungan (Joint Venture). 

2.3.3. Tahap Keputusan  

Analisis dan intuisi menjadi landasan bagi pengambilan 

keputusan perumusan strategi. Teknik-teknik pencocokan di atas 

memaparkan bagaimana alternatif strategi yang bisa ditempuh 

oleh perusahan-perusahan dengan tentunya sesuai dengan posisi 

kompetitif masing-masing. Setiap strategi tambahan yang 

dihasilkan dari analisis-analisis pencocokan dapat didiskusikan 

dan ditambahkan pada daftar pilihan alternatif yang masuk akal. 

1.  Matriks Perencanaan Strategis Kuantitatif (QSPM)  

Teknik menentukan daya tarik relatif dari berbagai tindakan 

alternatif, Teknik tersebut adalah Quantitative Strategic Profile 

Matrix (QSPM),  atau yang biasa disebut dengan Matriks 

Perencanaan Strategis Kuantitatif. Teknik ini secara objektive 

menunjukkan strategi mana yang terbaik yang nantinya akan 

dipilih perusahaan. QSPM menggunakan analisis input dari 

Tahap 1 dan hasil pencocokan dari analisis Tahap 2 untuk secara 



objektif menentukan strategi yang hendak dijalankan di antara 

strategi-strategi alternatif.  

Secara konseptual, QSPM menentukan daya tarik relatif dari 

berbagai strategi yang dibangun berdasarkan faktor-faktor 

keberhasilan penting eksternal dan internal. Daya tarik relatif 

dari setiap strategi di dalam serangkaian alternatif dihitung 

dengan menentukan dampak kumulatif dari setiap faktor 

keberhasilan penting eksternal dan internal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.4. Penelitian Terdahulu  

NO Nama Peneliti 

dan Tahun 

Penlitian  

Judul 

Penelitian  

Variabel 

yang 

diteliti  

Alat 

Analisis 

Hasil Penelitian 

1 Nelsye Natalina 

Lintong (2015) 

Strategi 
Bersaing Biro 
Perjalanan 
Wisata 
Alindo Dewata 

Tours Bali 

 IFE, EFE, 

SWOT, 

SPACE, IE 

dan QSPM 

Strategi bersaing yang 
harus diterapkan pada 

Biro Perjalanan Wisata 
Alindo Dewata Tours, 
mencakup delapan 
strategi dengan skala 

prioritas. 1. 
Mengembangkan 
segmen pasar, baik 
mancanegara dan 

domestik. 
2. Membuat sistem 
yang 

mengintegrasikan 
seluruh divisi. 
3. Memberikan harga 
yang kompetitif 

dengan tetap menjaga 
kualitas 
produk. 
4. Meningkatkan 

kualitas SDM melalui 
pelatihan. 
5. Membuat paket 
wisata yang diminati 

wisatawan nusantara 
dan 
mancanegara. 
6. Mengupayakan 

promosi di dalam dan 
luar negeri. 
7. Meningkatkan 

kualitas produk wisata 
melalui teknologi. 
8. Membentuk divisi 
pemasaran, guna 

meningkatkan 
penjualan. 

2 Adnan Kamal 

(2015) 

Analisis strategi 

pengrajin kain 

Nida Sasirangan 

 IFAS, 

EFAS, 

SWOT, 

CPM, 

SPACE dan 

QSPM 

Pengraji Nida 

Sasirangan berada 

di posisi Agrasif 

yang melakukan 

Strategi Intensif. 

3 M.Ammar F dan 

Indrinawati Usman 

(2014) 

Penyusunan 

strategi bisnis dan 

strategi operasi 
usaha kecil dan 

menengah pada 

perusahaan 

konveksi scissors 

 IFE, EFE, 

CPM, 

SWOT, 

Grand 

Strategi 

pengembangan 

produk memiliki 
nilai yang lebih 

tinggi dari strategi 

penetrasi pasar. 

Strategi ini cocok 



di surabaya Strategy, 

QSPM 

digunakan karena 

tinggkat 

perekonomian dan 
perdagangan saat ini 

telah berkembang 

pesat serta 

kebutuhan 

masyarakat akan 
produk kaos dengan 

desain yang inovatif 

dan berkualitas 

dengan harga yang 

terjangkau serta 
menjamin kepuasan 

pelanggan 

meningkat. 

4 Setia Yudanto 

(2014) 

Analisis formulasi 
strategi pada 

Perusahaan rokok 

putra masa depan 

Nganjuk 

 IFE, EFE, 

IE, SWOT 

dan QSPM 

Penetapan strategi 
dengan 

menggunakan 

analisis QSPM 

terhadap dua 

alternatif strategi 
yang mungkin 

dipilih sebagai 

strategi umum yang 

sesuai dengan 

kondisi perusahaan 
rokok 

Putra Masa Depan 

Nganjuk 

menunjukkan 
bahwa strategi yang 

direkomendasikan 

dan 

menarik untuk 

diimplementasikan 
adalah strategi 

penetrasi pasar 

(market 

penetration). 

5 Gardhanu Khinasih, 

Benny Lianto dan 

Rosita meitha 

(2015) 

Analisis Stuktur 

industri dan 

Perencanaan 

Strategi Bisnis 

PT. Herman Jaya 

Putra 

 Five Forces 

(Porter), 

SWOT, IFE, 

EFE, CPM, 

IE, GSM, 

Bauran 

Pemasaran 

dan QSPM 

Strategi yang tepat 

untuk PT. Heran 

Jaya Putra adalah 

Stratgei Penetrasi 

Pasar dengan 
meningkatkan 

Strategi bauran 

pemasaran sehingga 

dapat 

mempertahankan 
pasar dan juga 

meningkatkan 

penjualan produk. 

 

 

 

Lanjutan tabel Penelitian terdahulu  



2.5. Kerangka Pikir Penelitian  

Kerangka Pemikiran adalah suatu bentuk arahan dari pemikiran dalam 

melakukan penulisan skripsi yang dimaksudkan agar sesuai dengan tujuan 

penulisan skripsi yang telah ditentukan sebelumnya. Kerangka pemikiran 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut ; 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

  

  

 

 

Gambar 2.3 Kerangka Pikir 

Ourtrip1st  

Analisis Lingkungan 

Lingkungan Internal : 

Kekuatan dan Kelemahan 

Lingkungan Eksternal : 

Peluang dan Ancaman  

Alat Analisis : 

Matriks EFE  

Matriks CPM 

Matriks IFE 

Matriks IE 

Matriks Strategi Besar  

Matriks QSPM 

 Alternatif Strategi 

Pilihan Strategi 


