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ABSTRAKSI 
 
 
 

Disusun oleh: 
Andreas Permana 

 (Dosen Pembimbing: Dr. Andarwati SE, ME) 
 
 
 

 Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan strategi yang tepat bagi UD. 
Dege Mandiri Lumajang dengan menganalisis lingkungan perusahaan. Hubungan-
hubungan yang diteliti meliputi aspek lingkungan eksternal dan internal 
perusahaan yang dilakukan dengan menggunakan alat analisis EFE (Eksternal 
Factor Evaluation), IFE (Internal Factor Evaluation), CPM (Competitive Profile 
Matrix) TOWS (Threats Opportunity Weaknesses Strength), Analisis Matriks 
Internal-Eksternal, Analisis Matriks Grand Strategy, dan Analisis QSPM 
(Quantitative Strategy Planning Matrix) untuk menentukan alternatif strategi. 

Hasil Matrik EFE sebesar 3,10 menunjukkan bahwa perusahaan sudah 
bagus dalam memanfaatkan peluang serta siap menghadapi mengantisipasi 
ancaman di lingkungan eksternalnya dengan baik. Hasil Matrik IFE sebesar 2,85 
menunjukkan kondisi internal perusahaan cukup baik. Analisis CPM 
menunjukkan bahwa  UD. Dege Mandiri Lumajang mempunyai posisi bersaing 
yang bagus dengan menghasilkan produk yang berkualitas. Matrik TOWS 
menghasilkan beberapa alternatif strategi yaitu strategi SO, WO, ST dan WT yang 
dapat digunakan sesuai dengan situasi yang dihadapi perusahaan. Adapun 
alternatif strategi yang ditawarkan oleh hasil analisis Matrik Grand Strategy 
adalah pengembangan produk, penetrasi pasar, dan pengembangan pasar. Strategi 
pengembangan produk merupakan strategi yang bertujuan agar perusahaan dapat 
meningkatkan penjualan dengan cara memodifikasi dan meningkatkan 
produk/jasa yang ada sekarang. Strategi penetrasi pasar berusaha meningkatkan 
market share suatu produk atau jasa melalui usaha pemasaran yang lebih besar 
untuk meningkatkan pangsa pasar. Strategi pengembangan pasar bertujuan untuk 
memperkenalkan produk-produk atau jasa yang ada sekarang ke daerah-daerah 
yang secara geografis merupakan daerah baru. Jadi, tujuan strategi ini adalah 
untuk memperbesar pangsa pasar. Hasil Matrik QSPM menghasilkan pilihan 
terbaik pada strategi pengembangan produk, dan perusahaan dituntut untuk lebih  
kreatif dan inovatif.  
 
 
Kata Kunci: Analisis Lingkungan, Perumusan strategi.  
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Usaha kecil dan menengah (UKM) merupakan salah satu bagian penting 

dari perekonomian suatu negara, tidak terkecuali di negara berkembang seperti 

Indonesia. Sektor UKM menjadi segmen bisnis mayoritas di tanah air yang 

jumlahnya pada 2007 mencapai 49,8 juta unit tersebar diseluruh Indonesia. 

Menurut Aloysius yang dikutip dari harian Kompas meskipun kontribusi UKM 

dalam output nasional (PDRB) hanya 56,7 persen dan  dalam  ekspor nonmigas 

hanya 15 persen, namun UKM memberi kontribusi sekitar 99 persen dalam 

jumlah badan usaha di Indonesia serta mempunyai andil 99,6 persen dalam 

penyerapan tenaga kerja.  

Rata-rata pertumbuhan UKM diseluruh propinsi di Indonesia mengalami 

peningkatan, salah satunya di propinsi Jawa Timur. Berdasarkan data dari Dinas 

Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Jawa Timur, perkembangan industri kecil 

dan kerajinan di Jawa Timur tahun 2001 – 2004 mengalami peningkatan setiap 

tahunnya. Berikut ini adalah tabel perkembangan industri kecil dan kerajinan di 

Jawa Timur tahun 2001 – 2004: 

Tabel 1.1. 
Perkembangan Industri Kecil dan Kerajinan  

di Jawa Timur Tahun 2001-2004  
Industri Kecil dan Kerajinan 2001 2002 2003 2004 
Jumlah Perusahaan (unit) 609,421 622,226 628,448 639.257 
Nilai Investasi (milyar Rp.) 575 595 604 648 
Jumlah Tenaga Kerja (orang) 1,338,9 1,382,2 1,402,5 1.442.6
Nilai Produksi (milyar Rp.) 1,687 1,758 1,791 1,886 

Sumber : Disperindag Prop. Jatim 
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Ragam UKM di Jawa Timur sangat banyak baik yang berupa produk 

ataupun jasa, salah satu contoh produk yang dihasilkan adalah produk bahan 

bangunan. Salah satu contoh produk bahan bangunan yang dihasilkan UKM 

adalah tegel, paving, eternit dan batako. Usaha pembuatan produk bahan 

bangunan seperti tegel, paving, eternit dan batako memiliki potensi pasar yang 

bagus dan semakin berkembang pesat. Salah satu penyebabnya adalah semakin 

tingginya tingkat pertumbuhan penduduk. Jumlah penduduk Indonesia saat ini 

mencapai 225 juta jiwa dengan pertumbuhan penduduk mencapai 1,39 persen per 

tahun.  Hal ini membuat kebutuhan akan tempat tinggal semakin meningkat juga.  

Selain itu semakin banyaknya bisnis properti seperti pembangunan 

perumahan, tempat-tempat perbelanjaan, perkantoran, dan perhotelan juga 

menjadi salah satu pendorong semakin meningkatnya persaingan dalam industri 

bahan bangunan. Indikasi masih maraknya pasar properti di Jawa Timur bisa 

dilihat dari kredit properti yang disalurkan perbankan di Jawa Timur hingga bulan 

Maret 2007 mencapai Rp 6,97 triliun, atau tumbuh 10% dibandingkan dengan 

posisi bulan Maret tahun 2006. 

UD. Dege Mandiri Lumajang merupakan salah satu perusahaan yang 

bergerak dalam bidang pembuatan eternit, tegel, batako dan paving yang ada di 

Kabupaten Lumajang juga merasakan dampak positif dari peningkatan penduduk 

dan peningkatan usaha properti. Dengan Jumlah penduduk yang mencapai 

1.034.334 jiwa pada tahun 2007, serta tingkat pertumbuhan penduduk rata-rata 

0,54% per tahun akan semakin meningkatkan kebutuhan pengadaan perumahan di 

Kabupaten Lumajang. Selain itu meningkatnya  proyek pembangunan sarana serta 
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prasarana umum seperti pertokoan, perhotelan, dan perkantoran di kota Lumajang 

akan berdampak pada peningkatan  produksi perusahaan yang pada akhirnya 

dapat meningkatkan pendapatan perusahaan. 

Situasi ini juga membuat persaingan dalam industri bahan bangunan di 

Kabupaten Lumajang  semakin ketat. Berdasarkan data dari Dinas Perindustrian 

dan Perdagangan Kabupaten Lumajang jumlah perusahaan tegel dan sanitair tahun 

2004 sampai tahun 2008 jumlahnya selalu mengalami peningkatan. Hal ini 

menjadi tantangan bagi UD. Dege Mandiri Lumajang untuk menetapkan strategi 

yang tepat sehingga mampu menghadapi ketatnya persaingan. Berikut ini adalah 

Tabel Potensi Industri Kecil dan Menengah Tegel, Paving Kabupaten Lumajang 

tahun 2004 s/d 2008: 

Tabel 1.2. 
Potensi Industri Kecil dan Menengah Tegel, Paving, Cempolong, Gorong-

Gorong dan Lain-Lain (Formal dan Nonformal) 
Kabupaten Lumajang Tahun 2004 s/d 2008 

PERSH. 
(Unit) 

TENAGA 
KERJA 
(orang) 

NILAI INVESTASI 
(000) 

NILAI PRODUKSI 
(000) 

N
O 

TAHU
N 

NF F  NF F  NF  F  NF F 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 2004 62 7 202 168 139,065 134,560 3,541,078 2,304,625 

2. 2005 69 7 239 168 178,325 134,560 3,872,065 2,658,657 

3. 2006 74 7 255 168 202,825 134,560 4,762,560 2,915,076 

4. 2007 79 7 168 168 326,470 134,560 5,843,615 3,477,385 

5. 2008 82 7 168 168 338,075 134,560 6,307,815 3,918,265 

Sumber: Disperindag Kabupaten Lumajang 
Keterangan : NF = Non Formal, F = Formal  

UD. Dege Mandiri Lumajang harus siap menghadapi persaingan dengan 

pesaing lama maupun perusahaan yang baru muncul. Analisis lingkungan yang 

tepat sangat dibutuhkan untuk merumuskan strategi untuk menghadapi ketatnya 

persaingan  sehingga dapat mencapai tujuan perusahaan. Perumusan strategi yang 
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tepat diharapkan dapat meningkatkan kemampuan atau kekuatan internal, 

mengantisipasi ancaman, mengurangi dan memperbaiki kelemahan dan 

memanfaatkan peluang yang ada, dan pada akhirnya tujuan perusahaan dapat 

tercapai.  

Beberapa penelitian terdahulu menyebutkan bahwa kondisi lingkungan  

sangat mempengaruhi perkembangan perusahaan, berikut ini disebutkan beberapa 

penelitian yang menggunakan variabel lingkungan sebagai dasar penentuan 

strategi. Sri hayati dkk (2004) menggunakan variabel lingkungan internal, 

lingkungan eksternal serta faktor-faktor strategis seperti pangsa pasar, tingkat 

kesehatan perusahaan, wilayah pemasaran, kondisi organisasi, dan pengalaman 

perusahaan untuk menentukan formulasi strategi yang tepat bagi perusahaan. 

Muhammad dan Haryadi (2008) melakukan penelitian dengan 

menganalisis lingkungan internal (sumber daya yang ada, proses audit internal, 

penataan dan analisis kedudukan staf, budaya yang ada di lingkungan organisasi), 

lingkungan eksternal (ekonomi, kultur sosial dan budaya, penerapan teknologi dan 

situasi politik) dan lingkungan industri perusahaan untuk menentukan formulasi 

strategi dan keunggulan bersaing perusahaan. 

Seo and Lee (2007) meneliti pengetahuan tentang perubahan nilai untuk 

meningkatkan  keunggulan kompetitif dalam lingkungan yang bergerak secara 

dinamis. Penetapan strategi perusahaan dibuat dengan mengikuti perubahan 

lingkungan eksternalnya yang selalu mengalami perubahan.  

Eko dan Arman (2004) melakukan penelitian hubungan kemitraan melalui 

analisis faktor-faktor internal maupun eksternal. Hasil alternatif strategi yang 
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diambil yaitu dengan memperlebar jangkauan atau ruang lingkup bisnis yang 

sudah ada. 

Yusak (2005) melakukan penelitian tentang keunggulan bersaing 

perusahaan melalui cara peningkatan kualitas internal perusahaan baik knowledge 

management maupun knowledge based strategy. Hasilnya dengan upaya 

pemanfaatan pengetahuan akan dapat meningkatkan competitive advantage 

perusahaan.  

Dari beberapa penelitian di atas akhirnya penulis menyimpulkan betapa 

pentingnya analisis lingkungan perusahaan untuk menetapkan strategi yang tepat 

dan akurat dalam persaingan. Berdasarkan gambaran yang didapatkan dari 

penelitian terdahulu dan kondisi persaingan yang kompetitif yang dialami oleh 

UD. Dege Mandiri Lumajang maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

dengan judul:   

”ANALISIS LINGKUNGAN PERUSAHAAN SEBAGAI DASAR 
PERUMUSAN STRATEGI PADA UD. BAHAN BANGUNAN 
DEGE MANDIRI LUMAJANG” 
 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian dari latar belakang  di atas, maka rumusan masalah 

yang hendak diangkat dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana kondisi lingkungan perusahaan UD. Dege Mandiri 

Lumajang sebagai pertimbangan penentuan perumusan strategi 

perusahaan ? 

2. Bagaimana menentukan perumusan strategi yang tepat untuk UD. 

Dege Mandiri Lumajang? 
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1.3. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari diadakannya penelitian ini adalah untuk: 

1. Mengetahui kondisi lingkungan perusahaan UD. Dege Mandiri 

Lumajang sebagai pertimbangan penentuan perumusan strategi 

perusahaan. 

2. Merumuskan strategi UD. Dege Mandiri Lumajang. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang akan diperoleh dari penelitian ini adalah: 

a. Bagi Mahasiswa 

1. Memperoleh tambahan pengetahuan dan wawasan  tentang 

aktivitas bisnis dalam UD. Dege Mandiri Lumajang. 

2. Memperoleh kesempatan untuk menerapkan pengetahuan teoritis 

yang diperoleh khususnya manjemen strategi di dalam perusahaan. 

b. Bagi Perusahaan 

1. Perusahaan diharapkan mengetahui ancaman, peluang, kekuatan 

dan kelemahan yang dimilikinya dan mengambil kebijakan yang 

tepat untuk penetapan strategi. 

2. Sebagai bahan perbandingan atas langkah-langkah yang telah atau 

sedang diambil perusahaan dalam mencapai tujuannya. 

3. Memperoleh masukan dari pihak lain diluar organisasi yang dapat 

digunakan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan perusahaan. 
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c. Bagi Pihak Lain 

Hasil penelitian ini dapat menambah referensi bagi ilmu pengetahuan 

khususnya di bidang manajemen strategi. 

 

 



BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Landasan Teori 

2.1.1. Pengertian Strategi 

Strategi berasal dari kata Yunani Strategos  (Stratos yang berarti militer 

dan –eg yang berarti memimpin) yang berarti seni seorang jenderal. Konsep ini 

pada masanya digunakan militer dalam berperang sehingga dapat dikatakan 

bahwa strategi merupakan cara yang digunakan militer untuk mencapai 

kemenangan dengan menerapkan taktik tertentu untuk mencapai kemenangan. 

Sedangkan dalam konteks bisnis, strategi merupakan alat yang digunakan untuk 

mencapai tujuan perusahaan. Strategi juga berhubungan dengan pengambilan 

keputusan yang dapat berdampak pada kelangsungan hidup perusahaan itu sendiri. 

Menurut Hamel and Prahalad seperti yang dikutip Husein Umar (2002:31) 

mendefinisikan strategi  sebagai berikut: 

 “Strategi merupakan tindakan yang bersifat incremental  
(senantiasa meningkat) dan terus menerus, serta dilakukan 
berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan oleh 
pelanggan di masa depan. Dengan demikian, strategi hampir selalu 
dimulai dari apa yang terjadi dan bukan dimulai dari apa yang 
terjadi. Terjadinya kecepatan inovasi pasar yang baru dan perubahan 
pola konsumen memerlukan kompetensi inti (core competencies). 
Perusahaan perlu mencari kompetensi inti didalam bisnis yang 
dilakukan.” 

 
Pearce and Robinson (2008:6) menyatakan: Strategi bagi para manajer 

adalah rencana berskala besar, dengan orientasi masa depan, guna berinteraksi 

dengan kondisi persaingan untuk mencapai tujuan perusahaan.  

8 
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Menurut Sukanto Reksohadiprodjo (2003:1) strategi adalah “pola tindak 

manajemen untuk mencapai tujuan badan usaha”. 

Menurut Jaunch and Glueck (1994:9) Strategi adalah rencana yang 

disatukan, luas dan terintegrasi yang menghubungkan keunggulan strategis 

perusahaan dengan tantangan lingkungan dan yang dirancang untuk memastikan 

bahwa tujuan dari perusahaan itu dapat dicapai melalui pelaksanaan yang tepat 

oleh organisasi. 

Sedangkan Wheelen and Hunger (2003:16) menyatakan bahwa strategi 

perusahaan merupakan “rumusan perencanaan yang komprehensif yang 

menyatakan tentang bagaimana perusahaan akan mencapai misi dan tujuannya”. 

Dengan demikian strategi dapat diartikan sebagai suatu usaha untuk  

menciptakan suatu rencana, dengan menggunakan semua kekuatan yang di miliki 

perusahaan, baik itu lingkungan internal maupun lingkungan eksternal untuk 

mencapai sasaran dan tujuan organisasi.  

 

2.1.2. Pengertian Manajemen Strategi 

Manajemen strategi merupakan salah satu bidang keilmuan yang 

berkembang dengan cepat. Hal ini dapat dilihat dari semakin banyaknya artikel 

maupun buku yang membahas tentang manajemen strategi selama beberapa tahun 

terakhir. Bidang ini menguraikan  bagaiamana cara perusahaan berkembang dan 

sukses, serta bangkit dari keterpurukan. Manajemen strategi oleh pakar 

manajemen dan bisnis kemudian didefinisikan antara lain berikut ini. 
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Menurut Pearce and Robinson (2008:5), manajemen strategi didefinisikan 

“satu set keputusan dan tindakan yang menghasilkan formulasi dan implementasi 

rencana yang dirancang untuk meraih tujuan perusahaan”. 

Menurut Kusnadi (2001:17) yang dimaksud manajemen strategi adalah 

suatu seni (keterampilan), teknik dan ilmu merumuskan, mengimplementasikan, 

dan mengevaluasi serta mengawasi berbagai keputusan fungsional organisasi 

(bisnis dan non bisnis) yang selalu dipengaruhi oleh lingkungan internal dan 

eksternal yang senantiasa berubah sehingga memberikan kemampuan kepada 

organisasi untuk mencapai tujuan sesuai dengan yang diharapkan. 

Menurut David (2002:5) manajemen strategi adalah: “Seni dan 

pengetahuan untuk merumuskan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi 

keputusan lintas fungsional yang membuat organisasi mampu mencapai 

obyektifnya”.  

Menurut Jaunch and Glueck (1994:6) manajemen strategi merupakan arus 

keputusan dan tindakan yang mengarah pada perkembangan suatu strategi atau 

strategi-strategi yang efektif untuk membantu mencapai sasaran perusahaan. 

Menurut Sukanto Reksohadiprodjo (2003:6) manajemen strategi adalah 

“upaya manajemen untuk memformulasikan strategi berdasarkan pengkajian 

terhadap lingkungan luar badan usaha, dengan mengidentifikasi ancaman, 

tantangan, hambatan, dan gangguan di peluang bisnis, pengkajian situasi intern 

dengan mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan badan usaha, 

mengimplementasikan strategi, serta menilai dan mengawasi pelaksanaan strategi, 

yang semuanya didasarkan pada nilai-nilai idiil (falsafah dan lain-lain), tujuan, 

serta budaya dan aturan yang mengikat”. 
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Dari beberapa definisi manajemen strategi tersebut, dapat diketahui bahwa 

pada dasarnya manajemen strategi adalah implementasi fungsi-fungsi manajemen 

yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian 

dalam proses manajemen strategik. 

 

2.1.3. Manfaat Manajemen Strategi  

Menurut Kusnadi (2001:36) manfaat manajemen strategi adalah:  

1. Aktivitas formulasi strategi akan mempertinggi kemampuan perusahaan di 

dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh perusahaan. 

2. Keputusan strategi yang didasarkan atas kelompok mungkin ditarik dari 

berbagai alternatif yang terbaik. 

3. Keterlibatan karyawan di dalam formulasi strategi akan dapat 

memperbaiki pengertian mereka atas hubungan penghargaan produktifitas 

di dalam setiap perencanaan strategi dan dengan demikian akan 

mempertimbangkan motivasi kerja mereka. 

4. Kesenjangan dan tumpang tindihnya aktivitas antara individu dan 

kelompok akan dapat diperkecil karena adanya partisipasi di dalam 

formulasi strategi akan dapat menjelaskan perbedaan yang ada di dalam 

peranannya. 

5. Semakin besar organisasi akan memerlukan proses manajemen strategi 

dan akan melibatkan para manajer dan karyawan yang lebih rendah. 

6. Keputusan yang diambil dengan adanya penggunaan manajemen strategi 

akan semakin efektif dan proses pengambilan keputusan yang diambil 
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akan nampak lebih transparan sehingga akan menciptakan budaya 

organisasi yang semakin segar. 

7. Resistensi untuk berubah dapat dikurangi. 

8. Hasil penelitian menunjukkan bahwa organisasi yang menggunakan 

konsep manajemen strategi akan lebih profitable (menguntungkan) dan 

lebih berhasil dari pada yang tidak menerapkannya. 

9. Pengetrapan manajemen strategi membuat kesadaran yang semakin 

meningkat kepada manajemen perusahaan atas ancaman yang datang dari 

luar perusahaan. 

10. Pengetrapan manajemen strategi akan meningkatkan kemampuan dan 

disiplin manajer dan karyawan secara signifikan. 

Sedangkan menurut Sukanto Reksohadiprodjo (2003:8) manfaat 

manajemen strategi adalah:  

1. Mencegah timbulnya masalah karena segala sesuatu direncanakan dan 

dilaksanakan secara sistematis dan konsisten serta runtut. 

2. Merupakan hasil kerja. 

3. Melibatkan berbagai pihak terkait sehingga ada partisipasi sesama 

anggota. 

4. Menimbulkan pengertian bersama. 

5. Bila terjadi perubahan para anggota akan dapat dengan segera 

menyesuaikan diri karena memang masing-masing telah menghayati 

segala yang dibicarakan bersama. 

Pearce and Robinson (2008:13) menjelaskan bahwa ada beberapa manfaat 

dari manajemen strategi yaitu: 
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a. Aktivitas formulasi strategi memperkuat kemampuan perusahaan untuk 

mencegah timbulnya masalah. 

b. Keputusan strategis berbasis kelompok kemungkinan besar akan diambil 

dari alternatif terbaik yang tersedia. 

c. Keterlibatan karyawan dalam formulasi strategi meningkatkan pemahaman 

mereka mengenai hubungan antara produktivitas dengan imbalan pada 

setiap rencana strategis, sehingga hal ini akan meningkatkan motivasi 

mereka. 

d. Kesenjangan dan tumpang tindih aktivitas antar individu dan kelompok 

akan berkurang karena partisipasi dalam formulasi strategi mengklarifikasi 

perbedaan peran. 

e. Resistensi terhadap perubahan akan berkurang. 

Sedangkan menurut pendapat Agustinus Sri Wahyudi (1996:19) ada 

beberapa manfaat yang diperoleh  perusahaan jika mereka menerapkan 

manajemen strategi, yaitu : 

a. Memberi arah jangka panjang yang akan dituju. 

b. Membantu perusahaan beradaptasi pada perubahan-perubahan yang 

terjadi. 

c. Membuat suatu perusahaan menjadi lebih efektif. 

d. Mengidentifikasi keunggulan komparatif suatu perusahaan dalam 

lingkungan yang beresiko. 

e. Aktivitas pembuatan strategi akan mempertinggi kemampuan perusahaan 

untuk mencegah munculnya masalah dimasa yang akan datang. 



 
 

14

f. Keterlibatan karyawan dalam pembuatan strategi akan lebih memotivasi 

mereka pada tahap pelaksanaannya. 

g. Aktivitas tumpang tindih akan dikurangi. 

h. Keengganan untuk berubah dari karyawan lama dapat dikurangi. 

 

2.1.4. Resiko Manajemen Strategi 

Manajemen strategi juga membawa konsekuensi resiko jika diterapkan 

dalam suatu perusahaan. Sukanto Reksohadiprodjo (2003:8) menjelaskan ada tiga 

resiko manajemen strategi yaitu: 

a. Pembentukannya memerlukan waktu dan dana yang cukup besar. 

b. Kemungkinan timbul ketidakpedulian dari pihak yang tidak dilibatkan. 

c. Memerlukan pelatihan agar pihak-pihak dapat mengantisipasi masalah 

yang akan muncul dan ini mahal. 

Sedangkan menurut Kusnadi (2001:36) resiko manajemen strategi yaitu: 

1. Waktu yang dihabiskan oleh manajer di dalam proses manajemen  strategi 

akan mempunyai dampak negatif sehingga akan menjadi 

pertanggungjawaban operasioanal. 

2. Jika para perumus strategi tidak intim maka implementasi strategi akan 

menjadi banyak hambatan dan ketimpangan sehingga amat sulit mencapai 

tujuan yang diharapkan. 

3. Para manajer yang terlibat di dalam formulasi strategi harus dilatih untuk 

mengantisipasi dan tanggap terhadap ketidakpuasan partisipasi bawahan 

atas berbagai harapan yang tidak dapat dicapai. 
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Menurut Pearce and Robinson  (2008:14) ada tiga resiko manajemen 

strategi yaitu: 

a. Waktu yang digunakan oleh manajer untuk proses manajemen strategis 

dapat berdampak negatif terhadap tanggung jawab operasional. 

b. Jika penyusun strategi tidak terlibat secara mendalam pada penerapannya, 

mereka dapat mengelakkan dari tanggung jawab individual atas keputusan 

yang telah diambil. 

c. Manajer strategis harus dilatih untuk mengantisipasi dan menanggapi 

kekecewaan dari para bawahan yang terlibat terhadap harapan yang tidak 

tercapai. 

 

2.1.5. Proses Manajemen Strategi 

Keputusan dan tindakan yang diambil dalam manajemen strategi 

mencerminkan pengambilan keputusan dan tindakan secara strategik. Oleh karena 

itu, didalam pengambilan keputusan dan tindakan strategik dibutuhkan peranan 

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

perusahaan dalam menentukan rencana-rencana proses pengambilan keputusan.  

Menurut David (2002:5) proses manajemen strategi adalah urutan kegiatan 

yang harus dilakukan manajemen strategi.  

Sedangkan menurut Jaunch and Glueck (1994:6) proses manajemen 

strategi adalah cara dengan jalan mana para perencana strategi menentukan 

sasaran dan membuat kesimpulan strategis. 

Pengenalan dan pemahaman terhadap proses manajemen strategi 

merupakan hal yang penting dalam mempelajari lebih lanjut manajemen strategi, 
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hal ini karena pemahaman manajemen strategi mengikuti pola untuk kegiatan 

dalam proses kegiatan manajemen strategi. Proses manajemen strategi pada 

dasarnya terdiri dari tiga komponen utama yaitu formulasi strategi, implementasi 

strategi dan evaluasi strategi. 

Komponen utama tersebut masing-masing terdiri dari beberapa komponen. 

Adapun komponen-komponen tersebut antara lain: 

1. Perumusan misi perusahaan, dimana misi ini akan menggambarkan produk 

perusahaan serta sasaran konsumen. 

2. Analisa strategi eksternal yang meliputi lingkungan eksternal jauh, 

lingkungan industri, lingkungan eksternal dekat yang bertujuan untuk 

mengidentifikasi peluang dan ancaman. 

3. Analisa sumber daya perusahaan untuk mengidentifikasi kekuatan dan 

kelemahan yang ada pada perusahaan. 

4. Perumusan tujuan jangka panjang yang menunjukkan apa yang ingin 

dicapai perusahaan di masa yang akan datang. 

5. Mengidentifikasi beberapa alternatif strategi yang akan dijalankan 

perusahaan. 

6. Menganalisis dan memilih alternatif strategi. 

7. Mengimplementasikan strategi. 

8. Mengendalikan implementasi strategi. 
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Sumber: Fred R. David, (2004:19) 

Gambar 2.1. 
Model Manajemen Strategi  

 

2.1.6. Analisis Lingkungan Eksternal Dan Internal 

Lingkungan perusahaan merupakan faktor yang sangat berpengaruh 

terhadap kelangsungan hidup perusahaan. Perkembangan dan hidup mati suatu 

perusahaan sangat tergantung pada kondisi lingkungan usahanya. Lingkungan 

yang tidak kondusif tentu saja mengganggu jalannya usaha dari perusahaan, 

utamanya dalam pengambilan keputusan dan kemampuan perusahaan dalam 

pencapaian tujuannya.  
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Tujuan perusahaan melakukan analisis lingkungan adalah untuk dapat 

mengerti dan memahami lingkungan organisasi sehingga manajemen dapat 

melakukan reaksi secara tepat terhadap setiap perubahan dan perusahaan 

mengharapkan tercapainya tujuan yang diharapkan. 

Pengertian lingkungan menurut Agustinus Sri Wahyudi (1996:47) adalah: 

“Tempat perusahaan berada dimana untuk membuat tujuan, sasaran dan strategi 

yang akan diambil, diperlukan suatu analisa yang mendalam terhadapnya”. 

Menurut Jaunch and Glueck (1994:96) analisis lingkungan adalah suatu proses 

yang digunakan perencana strategi untuk memantau sektor lingkungan dalam 

menentukan peluang-peluang ataupun ancaman terhadap perusahaan. 

Dari definisi tersebut, terlihat dibutuhkannya suatu analisis untuk 

mengetahui kondisi lingkungan suatu perusahaan. Langkah-langkah yang diambil 

oleh suatu oganisasi dalam menganalisis lingkungannya berbeda antara satu 

dengan yang lainnya. Hal ini disebabkan karena masalah yang dihadapi 

perusahaan satu dengan yang lainnya berbeda-beda. 

Terdapat dua analisis lingkungan perusahaan yang dapat dimanfaatkan 

informasinya demi kepentingan perusahaan yaitu analisa lingkungan eksternal dan 

analisa lingkungan internal. 

a) Analisis Lingkungan Internal 

Ada tiga bahan pokok penting bagi keberhasilan suatu strategi. Pertama, 

strategi harus konsisten terhadap kondisi lingkungan persaingan. Kedua, strategi 

harus realistik terhadap kemampuan internal perusahaan. Ketiga, strategi harus 

dilaksanakan secara cermat. Oleh karena itu seorang manajer harus dapat 

mengetahui secara pasti tentang kondisi internal perusahaan. Lingkungan internal 
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merupakan faktor-faktor yang berada di dalam organisasi yang mencerminkan 

kekuatan dan kelemahan yang ada di dalam organisasi. Semua organisasi 

memiliki kekuatan dan kelemahan di dalam fungsi manajemennya, tidak ada 

perusahaan atau organisasi yang sama kuat dalam semua fungsinya. Organisasi 

dapat mengetahui kekuatan dan kelemahannya melalui analisis lingkungan 

internal. 

Menurut Pearce and Robinson (1997:229) definisi analisis lingkungan 

internal adalah: “Pengertian mengenai pemikiran pencocokan kekuatan dan 

kelemahan intern perusahaan dengan peluang dan ancaman yang terdapat dalam 

perusahaan.” 

Dari pengertian tersebut diketahui bahwa untuk mengetahui kekuatan dan 

kelemahan perusahaan dapat dilihat dari faktor pemasaran, operasional, sumber 

daya manusia dan keuangan. 

Menurut Pearce and Robinson (1997:238) faktor kunci internal suatu 

perusahaan  dilihat dari ancangan fungsional perusahaan adalah: 

1. Pemasaran 

Aspek pemasaran meliputi : Produk/jasa perusahaan yaitu Keluasan lini 

produk, Konsentrasi penjualan pada sedikit produk atau pelanggan, 

Kemampuan mengumpulkan informasi yang yang dibutuhkan tentang 

pasar, Bagian pasar atau sub- pasar, Bauran produk/ jasa dan potensi untuk 

ekspansi, Kreativitas, efisiensi dan efektivitas periklanan dan promosi 

penjualan, Strategi penetapan harga, Pengembangan produk dan pasar 

baru, Layanan purna jual, dan Loyalitas kepada merek. 
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2. Keuangan dan Akunting 

Aspek Keuangan dan Akunting meliputi : Kemampuan memperoleh modal 

jangka pendek, jangka panjang, Hubungan dengan pemilik, investor, dan 

pemegang saham, Kemampuan menekan biaya, serta efektivitas dan 

efisiensi sistem akuntansi untuk biaya, anggaran, dan prosedur 

perencanaan profit. 

3. Produksi, Operasi, Teknik 

Aspek Produksi, Operasi, Teknik meliputi : Hubungan dengan pemasok, 

Tata letak dan penggunaan peralatan produksi serta fasilitas-fasilitas 

produksi lainnya, Efisiensi dalam proses produksi dan kapasitas produksi, 

Riset dan pengembangan. 

4. Personalia/ Sumber Daya Manusia 

Aspek Personalia meliputi : Manajemen personalia, Keterampilan dan 

moral karyawan, insentif, Tingkat keluar-masuk dan kemangkiran 

karyawan, Keterampilan khusus, dan Pengalaman. 

b) Analisis Lingkungan eksternal 

Analisis lingkungan eksternal meliputi penilaian tentang peluang dan 

ancaman perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan harus mampu mengidentifikasi 

dan menilai faktor-faktor lingkungan eksternal yang relevan dengan aktivitas 

operasionalnya.  

Menurut Pearce and Robinson (2008:112) “Terdapat sejumlah faktor yang 

mempengaruhi pilihan perusahaan mengenai arah dan tindakan, yang pada 

akhirnya juga mempengaruhi struktur organisasi dan proses internalnya. Faktor 

lingkungan eksternal dibagi menjadi subkategori yang saling terkait yaitu:  
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(1) faktor-faktor dalam lingkungan jauh, (2) faktor-faktor dalam lingkungan 

industri, dan (3) faktor-faktor dalam lingkungan operasi. Gambar berikut ini 

menunjukkan saling keterkaitan antara perusahaan dan lingkungan jauh, industri, 

serta operasionalnya. 

LINGKUNGAN JAUH 
(GLOBAL DAN DOMESTIK) 

♦ EKONOMI 
♦ SOSIAL 
♦ POLITIK 

♦ TEKNOLOGI 
♦ EKOLOGI 

                                            
LINGKUNGAN INDUSTRI 

(GLOBAL DAN DOMESTIK) 
♦ HAMBATAN MASUK 

♦ KEKUATAN PEMASOK 
♦ KEKUATAN PEMBELI 

♦ KETERSEDIAAN SUBSTITUSI 
♦ PERSAINGAN ANTAR PERUSAHAAN 

 

LINGKUNGAN OPERASIONAL 
(GLOBAL DAN DOMESTIK) 

♦ PESAING 
♦ KREDITOR 
♦ PELANGGAN 

♦ TENAGA KERJA 
♦ PEMASOK 

 
PERUSAHAAN 

 

 

 

Sumber: Pearce and Robinson, (2008:112) 

Gambar 2.2. 
Lingkungan Eksternal Perusahaan 

 
1. Lingkungan jauh 

Lingkungan jauh bersumber dari faktor-faktor dari luar dan biasanya tidak 

berhubungan dengan situasi operasional perusahaan. Lingkungan ini memberikan 

ancaman dan peluang tetapi perusahaan jarang sekali mempunyai pengaruh berarti 

terhadap lingkungan jauh. 
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1. Ekonomi 

Faktor ekonomi berkaitan dengan sifat dan arah sistem ekonomi tempat 

suatu perusahaan beroperasi. Karena pola konsumsi dipengaruhi oleh 

kesejahteraan relatif berbagai segmen pasar, dalam perencanaan strateginya setiap 

perusahaan harus mempertimbangkan kecenderungan ekonomi di segmen-segmen 

yang mempengaruhi indutrinya. 

2. Sosial  

Faktor sosial yang mempengaruhi suatu perusahaan adalah kepercayaan, 

nilai, sikap, opini dan gaya hidup orang-orang dilingkungan eksternal perusahaan, 

yang terpengaruh dari budaya, agama, ekologi, demografi, pendidikan dan etnik. 

Dimana jika sikap sosial berubah maka dipastikan pola konsumsi masyarakat akan 

berubah pula yang tentunya akan mempengaruhi kehidupan perusahaan. 

3. Politik 

Arah dan stabilitas politik merupakan pertimbangan penting untuk para 

manajer dalam merumuskan strategi perusahaan. Faktor-faktor politik 

menentukan parameter legal dan regulasi yang membatasi operasi perusahaan. 

Karena itu, perusahaan harus mampu meramalkan perubahan keputusan politik 

dalam lingkungan bisnis. 

4. Teknologi 

Faktor teknologi ini yang berpengaruh adalah perubahan teknologi yang 

menyebabkan keusangan dari perusahaan. Tetapi dilain pihak hal ini akan 

mendorong perusahaan untuk melakukan inovasi dalam hal beradaptasi terhadap 

perubahan tersebut sehingga mampu untuk menciptakan produk baru atau 

penyempurnaan produk yang telah ada. 
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5. Ekologi 

Faktor ekologi mengacu pada hubungan antara manusia dengan makhluk 

hidup lainnya dengan udara, tanah, air yang mendukung kehidupan manusia. 

Perusahaan yang memiliki rasa sosial tinggi tentunya harus berusaha mengurangi 

dampak operasinya terhadap lingkungan. 

2. Lingkungan Industri 

Lingkungan eksternal kedua yang mempengaruhi perusahaan adalah 

lingkungan industri. Lingkungan industri akan sangat menentukan intensitas 

persaingan dan profitabilitas perusahaan-perusahaan dalam suatu industri tersebut. 

Dalam lingkungan industri ada beberapa komponen yang sangat menentukan. 

 

 

                                                    PESAING INDUSTRI 

                                                                                                                    

 

        PEMASOK                                                                                                            PEMBELI       

   

                                                                                                                                                                            

 

Daya tawar-menawar 
pembeli Daya tawar menawar 

pemasok 

Ancaman pendatang baru 

Persaingan diantara 
perusahaan yang ada 

PENDATANG BARU

Ancaman pruduk 
atau jasa substitusi 

PRODUK PENGGANTI 

Sumber : Porter, (1994:5) 

Gambar 2.3. 
Kekuatan-Kekuatan Yang Mempengaruhi Persaingan Industri 
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a. Persaingan Di antara Perusahaan Dalam Suatu Industri 

Persaingan diantara perusahaan dalam suatu industri biasanya merupakan 

kekuatan yang paling kuat mempengaruhi perusahaan dibanding keempat 

kekuatan yang lain. Strategi yang digunakan suatu perusahaan bisa berhasil hanya 

jika bisa memberikan keunggulan bersaing melebihi apa yang diusahakan oleh 

pesaing. Perubahan strategi oleh perusahaan dapat memicu suatu reaksi seperti : 

penurunan harga, peningkatan kualitas, penambahan features, penyediaan 

pelayanan, perpanjangan masa garansi dan peningkatan periklanan.  

Intensitas persaingan diantara perusahaan cenderung meningkat ketika 

jumlah pesaing meningkat, pesaing menjadi lebih seimbang dalam hal ukuran dan 

kemampuan, penurunan permintaan produk dalam industri dan ketika pemotongan 

harga menjadi suatu hal yang wajar. Persaingan juga meningkat ketika pembeli 

dapat dengan mudahnya berganti merek, halangan untuk meninggalkan pasar 

tinggi, biaya tetap tinggi, produk tidak terdiversifikasi, pesaing menggunakan 

strategi yang berbeda dan ketika merger dan akuisisi menjadi hal yang biasa 

dalam industri. 

b. Ancaman Pendatang Baru 

Pendatang baru ke suatu industri membawa masuk kapasitas baru, 

keinginan untuk merebut bagian pasar, dan seringkali sumber daya yang cukup 

besar. Besarnya ancaman masuk tergantung pada hambatan masuk. Ada enam 

sumber utama hambatan masuk : 

1) Skala ekonomis. Skala ekonomis menghalangi masuknya pendatang baru 

ke suatu industri karena memaksa pendatang baru ini untuk masuk dengan 

skala besar atau harus memikul biaya tinggi. 
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2) Diferensiasi produk. Diferensiasi produk membawa konsekuensi pada 

diferensiasi merek yang berbiaya tinggi. 

3) Kebutuhan modal. Kebutuhan modal yang besar untuk investasi dapat 

menjadi suatu hambatan masuk, apalagi jika investasi tersebut pada 

pengeluaran yang pay back period-nya panjang. 

4) Hambatan biaya bukan karena skala. Hambatan ini muncul akibat 

perusahaan  mencapai suatu keunggulan bukan karena skala ekonomis, 

melainkan karena faktor-faktor lain. 

5) Akses ke saluran distribusi. Pendatang baru seringkali sulit untuk 

berkembang karena terhalang oleh saluran distribusi, sehingga mereka 

terpaksa membuka saluran distribusi sendiri. 

6) Kebijakan pemerintah. Pemerintah dapat membatasi atau bahkan 

melarang masuknya pendatang baru ke dalam industri melalui kebijakan-

kebijakan yang dikeluarkannya. 

c. Ancaman Pengembangan Produk Subtitusi 

Dengan menetapkan batas harga tinggi, produk subtitusi membatasi 

potensi suatu industri. Jika industri tidak mampu meningkatkan kualitas produk 

atau mendifersifikasikannya, laba dan pertumbuhan industri dapat terancam. 

Produk pengganti yang secara strategik layak diperhatikan adalah produk yang : 

a. Kualitasnya mampu mengimbangi produk subtitusi. 

b. Dihasilkan oleh industri yang menikmati laba tinggi. 

d. Daya Tawar-menawar Pemasok 

Pemasok dapat memanfaatkan kekuatan tawar-menawarnya atas para 

anggota industri dengan menaikkan harga atau menurunkan kualitas barang dan 
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jasa yang dijualnya. Pemasok yang kuat, karenanya dapat menekan profitabilitas 

suatu industri yang tidak dapat mengimbangi kenaikan biaya dengan menaikkan 

harga produknya sendiri. Kelompok pemasok kuat jika : 

1) Kelompok ini didominasi oleh sedikit perusahaan dan lebih terkonsentrasi 

ketimbang indutri tempat mereka menjual produk. 

2) Produk pemasok bersifat unik atau setidak-tidaknya terdifersifikasi atau 

jika terdapat biaya peralihan. 

3) Pemasok tidak bersaing dengan produk-produk lain dalam industri. 

4) Pemasok memiliki kemampuan untuk melakukan integrasi maju ke 

industri pembeli. 

5) Industri bukan merupakan pelanggan yang penting bagi pemasok. 

e. Daya Tawar-menawar Pembeli 

Pembeli atau pelanggan dapat juga menekan harga, menuntut kualitas 

lebih baik atau layanan lebih layak dan bahkan mengadu domba sesama anggota 

industri. Kelompok pembeli kuat jika : 

1) Pembeli terkonsentrasi atau membeli dalam jumlah yang besar. 

2) Produk yang dibeli dari industri bersifat standart atau tidak terdifersifikasi. 

3) Produk yang di beli dari industri merupakan komponen penting dari 

produk pembeli dan merupakan komposisi biaya yang cukup besar, 

sehingga membuat pembeli semakin selektif dalam pembelian. 

4) Pembeli menerima laba yang rendah sehingga mendorongnya untuk 

menekan pembeliannya. 

5) Produk industri tidak penting bagi kualitas produk pembeli. 
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6) Produk industri tidak menghasilkan penghematan atau manfaat bagi 

pembeli. 

7) Pembeli memiliki kemampuan untuk melakukan integrasi balik. 

3. Lingkungan operasional 

Lingkungan operasional, juga dinamai lingkungan tugas atau persaingan, 

terdiri atas faktor-faktor dalam situasi persaingan yang mempengaruhi 

keberhasilan suatu perusahaan dalam memperoleh sumber daya yang dibutuhkan 

atau dalam memasarkan produk atau jasanya secara menguntungkan. Beberapa 

diantara faktor-faktor yang terpenting menurut  Pearce and Robinson (2008:139) 

adalah : 

1. Posisi kompetitif 

Penilaian atas posisi kompetitif suatu perusahaan memperbaiki peluang 

perusahaan untuk mendesain strategi yang mengoptimalkan peluang 

lingkungannya. Pengembangan profil pesaing memungkinkan perusahaan untuk 

dapat lebih akurat meramalkan pertumbuhan dan potensi labanya dalam jangka 

pendek maupun jangka panjang. 

2.  Profil pelanggan  

Mengetahui profil pelanggan dan calon pelanggan dapat digunakan untuk 

merencanakan operasi strategi, untuk mengantisipasi perubahan pasar, dan untuk 

merelokasi sumber daya untuk mendukung perubahan pola permintaan. 

3. Pemasok 

Hubungan yang dapat diandalkan antara suatu perusahaan dengan para 

pemasoknya adalah penting bagi kelangsungan hidup dan pertumbuhan jangka 

panjang perusahaan tersebut. Suatu perusahaan selalu teratur mengandalkan 
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pemasoknya untuk mendapatkan dukungan keuangan, jasa, bahan baku dan 

peralatan. 

4. Kreditur 

Pemasok yang kita ketahui kuantitas, kualitas, harga dan aksebilitas 

sumber daya keuangan, manusia dan bahan baku jarang sekali lokal. Oleh karena 

itu penilaian untuk mengevaluasi lingkungan operasional perusahaan yang akurat 

tidak hanya dilakukan terhadap pemasok tetapi juga terhadap kreditur. Kreditur 

memberikan gambaran yang jelas terhadap posisi modal kerja suatu perusahaan. 

5. Sumber daya manusia 

Kemampuan perusahaan untuk menarik karyawan yang berkemampuan 

sangat penting untuk sukses. Akses perusahaan ke karyawan yang dibutuhkan 

utamanya dipengaruhi oleh tiga faktor: reputasi perusahaan sebagai penyedia 

kesempatan kerja, tingkat kesempatan kerja setempat dan ketersediaan orang 

dengan kemampuan yang dibutuhkan. 

 

 
2.1.7. Alternatif Strategi 

Setelah melakukan kegiatan analisis lingkungan, maka langkah 

selanjutnya adalah menentukan sejumlah alternatif strategi dan memilih strategi 

yang tepat dan terarah dengan pertimbangan hasil analisis lingkungan yang telah 

dilakukan. Analisis dan pemilihan strategi korporasi berbeda-beda menurut 

kompleksitas keterlibatan bisnis dari keseluruhan organisasi. 

Menurut Fred R. David yang dikutip dari Husein Umar (2002:43) ada 

empat jenis strategi generik yaitu: 
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1. Strategi Integrasi Vertikal ( Vertical Integration Strategy ) 

Strategi integrasi memiliki tiga jenis strategi utama, yaitu: 

1) Strategi Integrasi ke Depan ( Forward Integration Strategy ) 

Strategi ini menghendaki agar perusahaan mempunyai kemampuan 

yang besar terhadap pengendalian para distributor atau pengecer 

mereka, bila perlu dengan memilikinya. Hal ini dapat dilakukan bila 

perusahaan mendapatkan banyak masalah dengan pendistribusian 

barang/jasa mereka, sehingga mengganggu stabilitas produksi, 

padahal, perusahaan mampu untuk mengolah pendistribusian 

dimaksud dengan sumber daya yang dimiliki. Alasan lain, bisnis di 

sektor distribusi yang dimaksud, misalnya memiliki prospek yang baik 

untuk dimasuki. 

2) Strategi Integrasi ke Belakang ( Backward Integration Strategy ) 

Merupakan strategi perusahaan agar pengawasan terhadap bahan baku 

dapat lebih ditingkatkan, apalagi para pemasok sudah dinilai tidak 

menguntungkan perusahaan. Tujuan strategi ini adalah untuk 

mendapatkan kepemilikan dan/atau meningkatkan pengendalian bagi 

para pemasok. 

3) Strategi Integrasi Horizontal ( Horizontal Integration Strategy ) 

Strategi ini dimaksudkan agar perusahaan meningkatkan pengawasan 

terhadap para pesaing perusahaan walau harus dengan memilikinya. 

Banyak perusahaan dewasa ini menggunakannya sebagai strategi 

pertumbuhan. Jadi, tujuan strategi ini adalah untuk mendapatkan 

kepemilikan dan/atau meningkatkan pengendalian para pesaing.  
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2. Strategi Intensif ( Intensive Strategy ) 

 Ada tiga bentuk strategi utama, yaitu: 

1) Strategi  Penetrasi Pasar ( Market Penetration Strategy ) 

Strategi ini berusaha meningkatkan market share suatu produk atau 

jasa melalui usaha pemasaran yang lebih besar. Jadi, tujuan strategi ini 

adalah untuk meningkatkan pangsa pasar dengan usaha pemasaran 

yang maksimal. 

2) Strategi  Pengembangan Pasar ( Market Development Strategy ) 

Bertujuan untuk memperkenalkan produk-produk atau jasa yang ada 

sekarang ke daerah-daerah yang secara geografis merupakan daerah 

baru. Jadi, tujuan strategi ini adalah untuk memperbesar pangsa pasar. 

3) Strategi  Pengembangan Produk ( Product Development Strategy ) 

Merupakan strategi yang bertujuan agar perusahaan dapat 

meningkatkan penjualan dengan cara memodifikasi dan meningkatkan 

produk/jasa yang ada sekarang. Strategi ini memerlukan penelitian 

yang luas dan tajam serta membutuhkan biaya yang cukup besar. Jadi, 

tujuan strategi ini adalah untuk memperbaiki dan/atau 

mengembangkan produk yang sudah ada. 

3. Strategi Diversifikasi ( Diversification Strategy ) 

Ada tiga bentuk strategi utama untuk kelompok strategi ini, yaitu: 

1) Strategi Diversifikasi Konsentrik (ConcentricDiversification Strategy ) 

Dapat dilaksanakan dengan  menambah produk atau jasa yang baru 

tetapi masih saling berhubungan. Tujuan strategi ini adalah membuat 
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produk baru yang berhubungan untuk pasar yang sama. Hal ini berlaku 

untuk industri yang pertumbuhannya lambat. 

2) Strategi Diversifikasi Konglomerat ( Conglomerate Diversification 

Stategy ) 

Strategi dengan menambahkan produk/jasa yang tidak saling 

berhubungan. Hal ini dapat dilakukan jika industri mengalami 

kejenuhan, ada peluang untuk memiliki bisnis yang tidak berkaitan 

yang masih berkembang baik, serta memiliki sumber daya untuk 

memasuki industri baru tersebut.  

3) Strategi Diversifikasi Horizontal ( Horizontal Diversification Stategy ) 

Dilakukan dengan menambahkan produk dan jasa pelayanan yang 

baru, tetapi tidak saling berhubungan untuk ditawarkan pada 

konsumen yang ada sekarang. Dapat dilakukan bila produk baru dapat 

mendukung produk lama, persaingan pada produk lama berjalan ketat 

dan dalam tahapan mature, distribusi produk baru kepada pelanggan 

lancar, dan pada tingkat yang lebih dalam adalah bahwa musim 

penjualan dari kedua produk relatif beda. 

4. Strategi Defensif ( Defensive Strategy ) 

Ada tiga jenis strategi utama yaitu : 

1) Strategi Rasionalisasi Biaya ( Retrechment Strategy ) 

Merestrukturisasi dengan cara mengurangi biaya dan aset agar bisa 

meningkatkan penjualan dan keuntungan.  
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2) Strategi Divestasi ( Divesture Strategy ) 

Menjual satu divisi atau bagian dari perusahaan. Sering digunakan  

dalam rangka penambahan modal dari suatu rencana investasi atau 

untuk menindaklanjuti strategi akuisisi yang telah diputuskan 

untuk proses selanjutnya. Dapat dilakukan jika suatu unit bisnis 

sudah tidak dapat dipertahankan keberadaannya. 

3) Strategi Likuidasi ( Liquidation Strategy ) 

Menjual seluruh asset perusahaan yang dapat dihitung nilainya. 

Merupakan sebuah pengakuan dari sebuah kegagalan. 

 

2.2. Penelitian Terdahulu 

Sri hayati dkk (2004) menggunakan variabel lingkungan internal, 

lingkungan eksternal serta faktor-faktor strategis seperti pangsa pasar, tingkat 

kesehatan perusahaan, wilayah pemasaran, kondisi organisasi, dan pengalaman 

perusahaan untuk menentukan formulasi strategi yang tepat bagi PD. (Perusahaan 

Dagang) BPR (Bank Perkreditan Rakyat) BKK Mandiraja Kabupaten 

Banjarnegara. Alat analisis yang digunakan adalah matriks SWOT (Strengths, 

weaknesses, Opportunities, Threats), matriks Strategic Position and Action 

Evaluation (SPACE), matrix Internal-Eksternal (IE), dan matriks Quantitative 

Strategyc Planning (QSPM). Hasil penenlitian menunjukkan PD. BPR BKK 

Mandiraja berada pada kuadran I sehingga strategi yang diterapkan adalah strategi 

agresif dengan melakukan stretegi intensif (melalui penetrasi pasar, 

pengembangan pasar dan pengembangan produk) atau strategi integratif (integrasi 

ke belakang, integrasi ke depan, dan integrasi horisontal). 
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Muhammad dan Haryadi (2008) melakukan penelitian dengan 

menganalisis lingkungan internal (sumber daya yang ada, proses audit internal, 

penataan dan analisis kedudukan staf, budaya yang ada di lingkungan organisasi), 

lingkungan eksternal (ekonomi, kultur sosial dan budaya, penerapan teknologi dan 

situasi politik) dan lingkungan industri perusahaan untuk menentukan formulasi 

strategi dan keunggulan bersaing perusahaan. Dengan menggunakan metode 

VRIN atau Valuable, Rare, Costly to Imitate dan Nonsubstitutable dapat 

mengidentifikasi hubungan internal dan eksternal sehingga dapat membantu 

perusahaan dalam mencapai keunggulan, baik biaya maupun strategi diferensiasi. 

Valuable adalah hal yang berhubungan dengan perusahaan dalam menganalisis 

eksploitasi, kesempatan atau ancaman yang berasal dari lingkungan eksternal. 

Rare adalah kunci dari jawaban sebuah pertanyaan berapa banyak perusahaan 

pesaing yang memiliki nilai kapabilitas yang sama. Kapabilitas yang terikat pada 

banyak pesaing kurang memungkinkan menjadi sumber keunggulan kompetitif 

sebaliknya sumber daya yang bernilai tapi jarang adalah bagian dari keunggulan 

kompetitif. Costly to Imitate adalah kemampuan yang tidak dimiliki perusahaan 

lain dan tidak mampunya perusahaan untuk mengembangkan strategi yang 

dimilikinya. Contohnya keunikan yang membentuk budaya perusahaan, nama 

baik perusahaan, dan hubungan yang baik antara manajer, suplier, dan pelanggan. 

Tahapan yang terakhir Nonsubstitutable yaitu tidak adanya persamaan 

kemampuan strategi dari perusahaan pesaing.  

Kesimpulannya formulasi strategi yang tepat untuk Apartemen Essence on 

Dharmawangsa adalah, marketing communication, training dan pengembangan 

tenaga kerja, perbaikan sistem manajerial yang ada, rekrutmen tenaga kerja, 
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kontrol dan pengawasan tenaga kerja, perbaikan manajemen di perusahaan dan 

kontrol ekstra pada bagian operasional. 

Seo and Lee (2007) melakukan analisis kasus tentang perubahan nilai 

untuk meningkatkan  keunggulan kompetitif dalam lingkungan yang bergerak 

secara dinamis pada industri komunikasi menggunakan wireless di Korea Selatan. 

Perubahan nilai tidak terjadi secara instan karena nilai tersebut ditentukan oleh 

permintaan pasar. Perubahan nilai yang pertama adalah perubahan nilai yang 

berkelanjutan, dimana suatu perusahaan dapat merespon adanya sumber daya baru 

tentang nilai dengan kemampuan dan asset yang telah ada sebelumnya. Jenis 

kedua dalam perubahan nilai adalah perubahan nilai radikal, dimana suatu 

perusahaan membutuhkan aset dan kemampuan yang berbeda dari apa yang telah 

mereka miliki sebelumnya agar mereka dapat mengikuti nilai yang ada. Hasil 

analisis perubahan nilai pada industri wireless di Korea Selatan yaitu dari first 

generation (1G) dimana pada saat itu konsumen menginginkan komunikasi suara. 

Setelah itu berkembang menjadi second generation (2G) yang ditandai dengan 

perkembangan handset (telepon selular) yang pesat. Perubahan terakhir dan 

sangat radikal yaitu third generation (3G) dengan adanya perubahan nilai dari 

suara menjadi data. Kebutuhan konsumen mengalami perubahan seperti 

pengiriman data dengan tambahan adanya suara, mengambil foto, mengirim pesan 

teks, dan mengakses internet. Hal ini menjadi gambaran betapa pentingnya 

analisis lingkungan eksternal bagi suatu perusahaan untuk terus berkembang. 

Eko dan Arman (2004) melakukan penelitian hubungan kemitraan melalui 

analisis faktor-faktor internal maupun eksternal. Alat analisis yang digunakan ada 

dua, yaitu SWOT (Strengths, weaknesses, Opportunities, Threats) dan AHP 
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(Analytical Hierarchy Process). Hasil dari penelitian ini menyebutkan strategi 

yang sesuai untuk PT. Industri Kereta Api (INKA) Madiun yaitu Strategi 

diversifikasi dengan memperlebar jangkauan atau ruang lingkup bisnis yang sudah 

ada. 

Yusak (2005) melakukan penelitian tentang keunggulan bersaing 

perusahaan melalui cara peningkatan kualitas internal perusahaan baik knowledge 

management maupun knowledge based strategy. Hasilnya dengan upaya 

pemanfaatan pengetahuan akan dapat meningkatkan competitive advantage 

perusahaan. 

Hariyadi (2008) melakukan penelitian tentang analisis lingkungan internal 

dan eksternal pada perusahaan bumbu masak Machmudah Sidoarjo. Alat analisis 

yang digunakan adalah EFE, IFE, TOWS, SPACE, Grand strategy dan QSPM. 

Hasilnya  alternatif strategi yang terbaik digunakan perusahaan bumbu masak 

Machmudah Sidoarjo adalah pengembangan pasar. 

Dari beberapa hasil penelitian terdahulu ini akhirnya dijadikan penulis 

sebagai dasar untuk melakukan penelitian mengenai pengaruh faktor lingkungan 

terhadap kebijakan strategis perusahaan.  

 

2.3. Kerangka Berpikir 

Kerangka proses berpikir merupakan arah pemikiran peneliti yang akan 

ditulis di dalam skripsi sesuai dengan judul untuk mencapai tujuan penelitian. 

Berikut pola pemikiran penulisan skripsi: 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Jenis Penelitian 

Menurut Mudrajad (2003:8) terdapat 5 klasifikasi penelitian menurut 

metode penelitian yang dilakukan  yaitu: 

1. Penelitian Historis 

Penelitian historis meliputi kegiatan penyelidikan, pemahaman, dan 

penjelasan keadaan yang telah lalu. Tujuan penelitian historis adalah 

sampai dengan suatu kesimpulan mengenai sebab-sebab, dampak, 

atau perkembangan dari kejadian yang telah lalu yang dapat 

dipergunakan untuk menjelaskan kejadian sekarang dan 

mengantisipasi kejadian yang akan datang. 

2. Penelitian Deskriptif 

Penelitian deskriptif meliputi pengumpulan data untuk diuji hipotesis 

atau menjawab pertanyaan mengenai status terakhir dari subjek 

penelitian. Data deskriptif pada umumnya dikumpulkan melalui 

daftar pertanyaan dalam survei, wawancara, ataupun observasi. 

3. Penelitian Korelasional 

Penelitian korelasional berusaha untuk menentukan apakah terdapat 

hubungan (asosiasi) antara dua variabel atau lebih, serta seberapa 

jauh korelasi yang ada diantara variabel yang diteliti. 
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4. Penelitian Kausal Komparatif 

Penelitian kausal komparatif adalah penelitian yang mengukur 

hubungan antara dua variabel atau lebih dan menunjukkan arah 

hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat. 

5. Penelitian Eksperimantal 

Penelitian eksperimental merupakan studi yang menyelidiki 

hubungan sebab-akibat, menyelidiki akibat yang akan ditimbulkan 

oleh variabel bebas terhadap variabel terikat. 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, dimana penelitian 

deskriptif menurut Nur dan Bambang (2002:26) merupakan penelitian terhadap 

masalah-masalah berupa fakta-fakta saat ini dari suatu populasi. 

Menurut Thantawi (2000:14) penelitian deskriptif adalah penelitian 

dimana orang (si peneliti) hanya melukiskan, memaparkan, melukiskan dan 

melaporkan suatu keadaan, suatu objek atau suatu peristiwa tanpa menarik suatu 

kesimpulan umum. 

Penelitian pada skripsi ini lebih bersifat penjelasan terhadap fenomena 

yang ada pada UD. Dege Mandiri Lumajang. Peneliti membuat gambaran secara 

sistematis dan akurat mengenai fakta, sifat, dan hubungan antara aspek-aspek 

lingkungan baik internal maupun eksternal UD. Dege Mandiri Lumajang. 

 

3.2. Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian terdiri atas subyek penelitian dan obyek 

penelitian. Subyek penelitian adalah segala sesuatu yang akan diteliti dan erat 

hubungannya dengan permasalahan yang ditetapkan yaitu masalah perumusan 
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strategi perusahaan. Sedangkan obyek penelitiannya adalah UD. Dege Mandiri 

Lumajang. 

 

3.3. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini adalah pada UD. Dege Mandiri Lumajang yang 

beralamat di Jalan Raya Wonokerto km 6 Tekung - Lumajang. 

 

3.4. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan prosedur untuk memperoleh data-

data yang diperlukan dalam penelitian, dimana teknik yang dilakukan dalam 

penelitian ini adalah : 

1. Wawancara 

Menurut James P. Chaplin yang dikutip Thantawi (2000:65) 

wawancara (interview) adalah percakapan dengan bertatap muka dengan 

tujuan untuk memperoleh informasi faktual, untuk menaksir dan menilai 

kepribadian individu, atau untuk tujuan-tujuan konseling atau penyuluhan 

atau tujuan lain. 

Wawancara dilakukan dalam penelitian ini dengan mengajukan 

beberapa pertanyaaan kepada Pimpinan, Kabag, dan beberapa karyawan 

UD. Dege Mandiri Lumajang.  

2. Kuesioner 

Menurut Thantawi (2000:69) tujuan dari pembuatan kuesioner 

(daftar pertanyaan) adalah untuk memperoleh informasi yang relevan 

dengan tujuan survey serta dapat dipercaya. 

 
 



 
 

40

Kuisioner pada penelitian ini ditujukan kepada Pimpinan dan 

Kabag UD. Dege Mandiri Lumajang.  

3. Dokumentasi 

 Dokumentasi yaitu pengumpulan data dengan melihat dokumen-

dokumen atau catatan-catatan yang relevan dengan masalah yang diteliti, 

dalam penelitian ini data dokumentasi berupa laporan laba perusahaan. 

 

3.5. Jenis Data dan Sumber Data 

3.5.1. Jenis Data 

Menurut Nur dan Bambang (2002:146) terdapat dua jenis sumber data 

yaitu: 

1. Data primer 

Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara 

langsung dari sumber asli (tidak melalui perantara). Data primer dalam 

penelitian ini berupa wawancara dan kuesioner yang diisi oleh Pimpinan 

dan Kabag UD. Dege Mandiri Lumajang. 

2. Data sekunder 

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti 

secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh 

pihak lain). Dalam penelitian ini data sekunder berupa data dari biro 

statistik, majalah, dan internet. 
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3.5.2. Sumber Data 

Dalam penelitian ini terdapat dua sumber data yang akan digunakan yaitu 

dat internal dan data eksternal. Menurut Mudrajad (2003:127) pengertian kedua 

sumber data tersebut adalah : 

a. Data internal 

Data internal adalah data yang berasal dari dalam organisasi tersebut. 

Dalam penelitian ini data internal berasal dari dalam obyek penelitian 

yaitu UD. Dege Mandiri Lumajang. Data ini berupa laba perusahaan, 

profil perusahaan, dan catatan-catatan kegiatan operasional perusahaan. 

b.  Data eksternal 

Data eksternal yaitu data yang berasal dari luar organisasi. Pada penelitian 

ini data eksternal berupa data laju inflasi, jurnal, dan pertumbuhan 

penduduk Indonesia. 

 

3.6. Variabel Penelitian 

Dari lingkungan eksternal perusahaan;  

A. Variabel dari faktor lingkungan jauh adalah: 

1. Ekonomi 

2. Sosial 

3. Politik 

4. Teknologi 

5. Kebijakan pemerintah 

B. Variabel dari faktor lingkungan industri adalah: 

1. Ancaman masuk pendatang baru 
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2. Ancaman produk substitusi 

3. Daya tawar pemasok 

4. Daya tawar pembeli 

5. Persaingan antar anggota dalam industri 

C. Variabel dari faktor lingkungan operasional adalah: 

1. Pesaing 

2. Kreditur 

3. Pelanggan 

4. Tenaga kerja 

5. Pemasok 

Dari lingkungan internal perusahaan, variabel penelitiannya adalah: 

1. Pemasaran 

2. Sumber daya manusia 

3. Produksi 

4. Keuangan 

 

3.7. Metode dan Alat Analisis Data 

Berikut ini akan diuraikan alat-alat analisis data yang digunakan dalam 

penelitian ini: 

1. Analisis Matrik EFE (Eksternal Factor Evaluation) 

Analisis EFE merupakan analisis terhadap faktor-faktor lingkungan 

eksternal perusahaan yang dapat berpengaruh baik secara langsung maupun tidak 

langsung, yaitu faktor ekonomi, faktor politik, faktor sosial budaya, faktor 

teknologi, dan kebijakan pemerintah. Dengan dilakukannya analisis EFE , maka 
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akan dilakukan analisa menyeluruh terhadap setiap faktor lingkungan eksternal 

yang berpengaruh bagi perusahaan. 

Menurut Husein Umar (2002:220) terdapat beberapa langkah untuk 

menentukan faktor strategi eksternal sebelum membuat matrik EFE: 

1) Buatlah daftar critical success factor untuk aspek eksternal yang 

mencakup perihal peluang (opportunity) dan ancaman (threat). 

2) Tentukan bobot (weight) dari critical success factor tadi dengan skala 0,0 

sampai 1,0 dimana jumlah seluruh bobot harus sebesar 1,0. Nilai bobot 

mengindikasikan relative importance dari masing-masing faktor untuk 

berhasil dalam industri yang dimasuki perusahaan. Adapun kriterianya 

adalah sebagai berikut: 

a. Lebih dari 0,20  = Sangat berpengaruh. 

b. >0,15 s/d 0,20 = Berpengaruh. 

c. >0,10 s/d 0,15 = Cukup berpengaruh. 

d. >0,05 s/d 0,10 = Kurang berpengaruh. 

e. 0,00 s/d 0,05 = Tidak berpengaruh. 

3) Tentukan rating setiap critical success factor antara 1 sampai 4, dimana:  

1 = Sangat Buruk. 

2 = Buruk. 

3 = Baik. 

4 = Sangat baik. 

rating ditentukan berdasarkan kondisi masing-masing critical success 

factor yang ada. 
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4) Ketika nilai bobot dengan nilai ratingnya untuk mendapatkan skor semua 

critical success factor. 

5) Jumlahkan semua skor untuk mendapatkan skor total bagi perusahaan 

yang dinilai. 

Tabel 3.1. 
Contoh Tabel Analisis EFE(Eksternal Factor Evaluation ) 

Key  External 

factor 

Bobot Rating Skor 

Opportunity (O) 

- Isikan faktor-

faktor 

Peluang  intern 

   

Threat (T) 

- Isikan faktor-

faktor 

Ancaman eksternal 

   

 1   

Sumber : Husein Umar, (2002:250) 

2. Analisis Matrik IFE (Internal Factor Evaluation) 

Selain melakukan analisis terhadap berbagai peluang dan ancaman, 

perusahaan juga harus melakukan analisis terhadap kelamahan dan kekuatan yang 

dimiliki dari faktor internal yang teridentifikasi yang memiliki pengaruh secara 

langsung terhadap strategi perusahaan. 

Analisis dilakukan dengan menggunakan matriks IFE sehingga akan 

dilakukan analisa terhadap setiap faktor lingkungan internal yang berpengaruh 

bagi perusahaan. Data dan informasi aspek internal perusahaan didapatkan dari 

beberapa fungsional perusahaan, yaitu dari aspek pemasaran, sumber daya 

manusia, produksi, dan keuangan. 
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Langkah-langkah untuk menentukan Internal Factor Evaluation (IFE) 

menurut Husein Umar (2002:221) antara lain: 

1) Buatlah daftar critical success factor (faktor-faktor utama yang 

mempunyai dampak penting pada kesuksesan atau kegagalan usaha) untuk 

aspek internal kekuatan (strength) dan kelemahan (weakness). 

2) Tentukan bobot (weight) yang menunjukkan relative importance  dari 

critical success factor untuk berhasil dalam industri dengan kriteria: 

a. Lebih dari 0,20  = Sangat berpengaruh. 

b. >0,15 s/d 0,20 = Berpengaruh. 

c. >0,10 s/d 0,15 = Cukup berpengaruh. 

d. >0,05 s/d 0,10 = Kurang berpengaruh. 

e. 0,00 s/d 0,05 = Tidak berpengaruh. 

3) Beri rating (nilai) antara 1 sampai 4 bagi masing-masing faktor yang  

menunjukkan kondisi dari masing-masing critical success factor terhadap 

perusahaan. Adapun kriterianya adalah nilai 4 (sangat baik), nilai 3 (baik), 

nilai 2 (buruk) dan nilai 1 (sangat buruk). 

4) Kalikan antara bobot dan rating dari masing-masing faktor untuk 

menentukan nilai skornya. 

5) Jumlahkan semua skor untuk mendapatkan skor total bagi perusahaan 

yang dinilai. 

Berikut ini disajikan contoh pembuatan matrik yang dapat digunakan 

untuk manghasilkan analisa IFE. 
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Tabel 3.2. 
Contoh Tabel Analisis IFE (Internal Factor Evaluation) 

Key  Internal 

factor 

Bobot Rating Skor 

Strength (S) 

- Isikan faktor-

faktor 

Kekuatan  intern 

   

Weakness (W) 

- Isikan faktor-

faktor 

Kelemahan  

eksternal 

   

 1   

Sumber : Husein Umar,(2002:251) 

3. Analisis Matriks TOWS (Threats Opportunity Weaknesses Strength) 

Menurut David (2004:288) matriks ini menggambarkan secara lebih jelas 

bagaimana interaksi antara kekuatan dan kelemahan terhadap peluang dan 

ancaman yang dihadapi oleh perusahaan. Mencocokkan faktor eksternal dan 

internal kunci merupakan bagian yang sulit dalam mengembangkan matriks 

TOWS dan memerlukan penilaian yang baik dan tidak ada sekumpulan kecocokan 

yang paling baik.  

Matriks ini menghasilkan empat sel kemungkinan alternatif strategi, yang 

dijabarkan sebagai berikut: 

1) Strategi SO (Strength-Opportunity) dibuat berdasarkan jalan pikiran, yaitu 

dengan memanfaatkan seluruh kekuatan untuk merebut dan memanfaatkan 

peluang sebesar-besarnya. 
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2) Strategi ST (Strength-Threats) menggunakan kekuatan yang dimiliki 

perusahan untuk mengatasi ancaman. 

3) Strategi WO (Weaknesses-Opportunity) ini diterapkan berdasarkan 

pemanfaatan peluang yang ada dengan cara meminimalkan kelemahan 

yang ada. 

4) Strategi WT (Weaknesses-Threats) ini didasarkan pada kegiatan yang 

bersifat defensive dan berusaha meminimalkan kelemahan yang ada serta 

menghindari ancaman. 

Tabel 3.3. 
Matriks TOWS (Threats Opportunity Weaknesses Strength) 

                                  

IFE 

EFE 

Strength (S) 

1. 

2.     catat kekuatan  

3.     internal yang ada 

dst. 

Weakness (W) 

1. 

2.     catat kelemahan  

3.     internal yang ada 

dst. 

Opportunities (O) 

1. 

2.     catat peluang  

3.     eksternal yang ada 

dst. 

Strategi SO (Strength-

Opportunity) 

1. 

2.      

3.      

dst. 

Strategi WO 

(Weaknesses-

Opportunity) 

1. 

2.     

3.      

dst. 

Threat (T) 

1. 

2.     catat ancaman  

3.     eksternal yang ada 

dst. 

Strategi ST (Strength-

Threats) 

1. 

2.      

3.      

dst. 

Strategi WT (Weaknesses-

Threats) 

1. 

2.      

3.      

dst. 

Sumber : Hussein Umar, (2002:228) 
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Tahapan kerja di dalam menyusun analisa Matriks TOWS adalah: 

a. Dalam sel Opportunities (0), buatlah 5 sampai 10 peluang eksternal 

yang dihadapi perusahaan. Sel ini harus mempertimbangkan 

deregulasi industri sebagai salah satu faktor strategis. 

b. Dalam sel Threats (T), buatlah 5 sampai 10 ancaman eksternal 

yang dihadapi perusahaan.  

c. Dalam sel Strengths (S), buatlah 5 sampai 10 kekuatan yang 

dimiliki perusahaan (baik yang ada sekarang maupun yang akan 

datang).  

d. Dalam sel Weaknesses (W), buatlah 5 sampai 10 kelemahan yang 

dimiliki perusahaan.  

Buatlah kemungkinan strategis dari perusahaan berdasarkan 

pertimbangan kombinasi empat set faktor strategis tersebut. 

4. Analisis CPM (Competitive Profile Matrix) 

Menurut Husein Umar (2002:222) Competitive Profile Matrix (CPM) 

digunakan untuk mengidentifikasi para pesaing utama perusahaan mengenai 

kekuatan dan kelemahan utama mereka dalam hubungannya dengan posisi 

strategis perusahaan. Langkah-langkah pembuatan matriks CPM yaitu : 

1. Tentukan faktor-faktor penentu keberhasilan yang berasal dari lingkungan 

eksternal dan internal perusahaan. 

2. Berikan bobot pada faktor-faktor penentu keberhasilan tersebut dari nilai 

0,0 (tidak penting) sampai nilai 1,0 (sangat penting). Nilai bobot berarti 

sejauh mana faktor penentu keberhasilan tersebut berpengaruh terhadap 

persaingan industri. 
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3. Beri peringkat pada masing-masing faktor penentu dengan skala 1 sampai 

4, yang berarti 4 = kekuatan utama, 3 = kekuatan minor, 2 = kelemahan 

minor, 1 = kelemahan utama. 

4. Kalikan nilai bobot dengan peringkat. 

5. Jumlahkan masing-masing perkalian antara bobot dan peringkat sehingga 

akan diketahui nilai rata-rata persaingan perusahaan dengan perusahaan 

pesaing. Semakin besar nilai total semakin besar pula peluang yang 

dimiliki oleh perusahaan. 

Tabel 3.4. 
Matriks Profil Kompetitif 

Perusahaan 
Contoh 

Pesaing 1 
 

Pesaing 2 Critical 
Success 
Faktors 

 
Bobot 
 

Rating Skor Rating Skor Rating Skor 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

       

Total 1,00    

Sumber : Hussein Umar, (2002:223) 

5. Analisis Matriks Internal-Eksternal 

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

dilaksanakan dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

1. Total skor dari IFE Matriks pada sumbu X. 

2. Total  skor dari EFE matriks pada sumbu Y. 

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

tingkatan skor matriks menjadi tiga. 

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

menyatakan bahwa posisi internal adalah lemah; skor 2,0-2,99 menyatakan 
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bahwa posisi internal adalah rata-rata; dan skor 3,0-4,0 posisi internal 

adalah kuat. 

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

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

menyatakan bahwa posisi eksternal adalah sedang; dan skor 3,0-4,0 posisi 

eksternal adalah tinggi. 

6. Implikasi dari penilaian akan mempengaruhi strategi yang tepat bagi 

perusahaan. 

 

Total Skor IFE 

      Kuat           Rata-Rata  Lemah 

         4.0            3.0    2.0         1.0 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Sumber : Hussein Umar, (2002:235) 
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VIII 

 
 

IX 

Total Skor EFE

Tinggi 
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Lemah 

1.0 

2.0 
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Gambar 3.1. 
Matriks Internal-Eksternal 

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

dampak strategis berbeda.  
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 Pertama, divisi yang masuk dalam sel I, II, atau IV dapat disebut tumbuh 

dan membangun. Strategi intensif (penetrasi pasar, pengembangan pasar, 

atau pengembangan produk) atau integratif (integrasi ke belakang, 

integrasi ke depan, integrasi horizontal) mungkin paling tepat untuk divisi 

tersebut. 

 Kedua, divisi yang masuk dalam sel III, V, atau VII, paling baik dikelola 

dengan strategi pertahankan dan pelihara; strategi penetrasi pasar dan 

pengembangan produk merupakan strategi yang umum digunakan untuk 

jenis divisi ini. 

 Ketiga, divisi yang masuk dalam sel VI, VIII, atau IX, paling baik dikelola 

dengan strategi panen atau divestasi. 

Organisasi yang sukses adalah yang berhasil mencapai portofolio bisnis 

di atau sekitar sel I dalam matriks I-E. 

6. Analisis Matriks Grand Strategy 

Grand Strategy Matrix telah menjadi alat yang populer bagi perumusan 

strategi alternatif. Dengan menggunakan matriks ini semua perusahaan yang 

diteliti dapat ditempatkan pada salah satu dari empat kuadran yang ada pada 

matriks ini. 

Bentuk umum Grand Strategy Matrix terdiri atas dua dimensi. Pertama 

adalah dimensi Posisi Persaingan dan kedua dimensi Pertumbuhan Pasar. Matriks 

ini terdiri atas empat kuadran dengan masing-masing memiliki alternatif strategi, 

bentuk matriks Grand Strategi dapat dilihat di gambar 3.2 berikut: 
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                                                  Pertumbuhan Pasar Cepat 
 

                           
     
     

IV

I 

1. Concrentic    
Diversification 

2. Horizontal diversification 
3. Conglomerate 

Diversification 
4. Joint Venture 

Posisi 
Persaingan 

Kuat 

1. Market Development 
2. Market Penetration 
3. Product Development 
4. Forward Integration 
5. Backward Integration 
6. Horizontal Integration 

1. Retrenchment 
2. Concrentic diversification 
3. Horizontal diversification 
4. Conglomerate 

Diversification 
5. Divestiture 
6. Liquidation 

III

1. Market Development 
2. Market Penetration 
3. Product Development 
4. Horizontal Integration 
5. Divestiture 
6. Liquidation 
7. Concentric Diversivication 

II

Posisi 
Persaingan 

Lemah 

Pertumbuhan Pasar Lemah 
 

Sumber : Husein Umar, (2002:243) 

Gambar  3.2. 
Matriks Grand Strategy 

 
Perusahaan dalam Kuadran I perusahaan-perusahaan dalam kuadran ini 

berada pada posisi strategi excellent. Perusahaan-perusahaan ini terus 

berkonsentrasi pada pasar saat ini dengan melaksanakan strategi yang sesuai 

seperti Market Development, Market Penetration, dan Product Development. Jika, 

pada saat perusahaan berada pada Kuadran I dan memiliki sumber daya lebih, 

maka strategi-strategi backward, forward, atau horizontal integration merupakan 

pilihan utama. 

Perusahaan yang berada pada Kuadran II perlu mengevaluasi pendekatan 

yang mereka lakukan ke pasar secara serius. Meskipun pasar industri dari bisnis 

mereka sedang tumbuh, mereka sulit bersaing secara efektif. Mereka perlu 
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mencari tahu mengapa pendekatan memburuk dan bagaimana perusahaan dapat 

melakukan perubahan terbaik agar dapat meningkatkan persaingannya. 

Perusahaan yang berada pada kuadran II berada pada industri yang pertumbuhan 

pasarnya cepat, maka strategi intensif biasanya menjadi pilihan utama yang harus 

dipertimbangkan. Apabila perusahaan tidak mempunyai competitif advantages, 

maka horizontal integration sering menjadi alternatif pilihan strategi yang 

dianggap terbaik. Alternatif terakhir, yaitu divestiture atau liquidation dapat 

dipertimbangkan. 

Perusahaan pada Kuadran III bersaing dalam pertumbuhan industri 

lambat dan memiliki posisi persaingan yang lemah. Perusahaan harus mampu 

membuat beberapa perubahan yang cukup drastis dan cepat untuk menghindari 

kebangkrutan atau tindakan likuidasi. Mencegah terjadinya biaya atau 

pengeluaran dana tunai yang besar dan penjualan aset adalah kerjaan yang penting 

dilakukan. Strategi alternatif yang ditawarkan adalah mengganti sumber daya dari 

bisnis yang sekarang ini ke area bisnis lain yang berbeda. Jika cara ini gagal, 

maka pilihan terakhir adalah menjalankan strategi Divestiture atau Liquidation.   

Perusahaan dalam kuadran IV memiliki posisi persaingan yang kuat 

tetapi berada pada industri yang lambat. Perusahaan-perusahaan ini memiliki 

kekuatan untuk meluncurkan program-program diversifikasi kedalam area-area 

bisnis yang tumbuh dan menjanjikan. Perusahaan-perusahaan pada kuadran IV 

memiliki tingkat Cash Flow tinggi. Strategi yang dibutuhkan perusahaan pada 

kuadran IV adalah Concrentic, Horizontal, atau Conglomerate Diversification, 

dan Joint Venture.  
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7. Analisis QSPM (Quantitative Strategy Planning Matrix ) 

Matriks perencanaan strategik kuantitatif merupakan alat untuk melakukan 

evaluasi pilihan strategi alternatif secara objektif, berdasarkan key success factors 

internal maupun eksternal yang telah diidentifikasi sebelumnya. Jadi, tujuan 

analisis ini adalah untuk menetapkan kemenarikan relative dari strategi-strategi 

yang bervariasi yang telah dipilih, untuk menentukan strategi mana yang dianggap 

paling baik untuk diimplementasikan.  

Berikut ini contoh pembuatan tabel matrik QSPM (Quantitative Strategy 

Planning Matrix ) 

Tabel 3.5. 
Contoh Tabel QSPM(Quantitative Strategy Planning Matrix ) 

 

 

Faktor Utama                       

 

 Alternatif strategi  

 

 Weight    Strategi  Strategi        Strategi 

                       I            II                III 

Faktor eksternal 
Ekonomi 
Politik/hukum 
Sosial/kebudayaan 
Teknologi 
Kebijakan Pemerintah 

Faktor internal 
Pemasaran 
Sumber Daya Manusia 
Produksi  
Keuangan 
 

 

Sumber : Husein Umar (2002:246) 

Adapun langkah-langkah untuk untuk mengembangkan matrik QSPM 

sebagai alat analisis yang mampu secara jelas menunjukkan strategi alternatif 

mana yang paling baik untuk dipilih perusahaan adalah: 
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1. Membuat daftar exsternal opportunities/threats dan internal 

strength/weakness dikolom sebelah kiri QSPM. 

2. Memberi nilai bobot masing-masing external dan internal critical success 

factor. Bobot ini sama dengan yang ada dengan yang ada di matriks IFE 

dan EFE. 

3. Meneliti matriks-matriks analisis sebelumnya dan mengidentifikasi 

alternatif strategi yang dapat dipertimbangkan pelaksanaannya oleh 

perusahaan. 

4. Menetapkan Attractive Score (AS), yaitu sebuah angka yang menunjukkan 

relative attractiveness untuk masing-masing strategi yang telah dipilih 

Attractive Score ditetapkan dengan cara meneliti masing-masing external 

atau internal critical success factor. Selanjutnya menetukan bagaimana 

peran faktor tersebut dalam proses pemilihan strategi yang sedang dibuat. 

Jika peran dari strategi itu besar, maka strategi-strateginya harus 

dibandingkan relatif pada faktor utama tersebut. 

5. Menghitung Total Attractive Score (TAS). Total Attractive Score 

diperoleh dari perkalian antara bobot dengan Attractive Score pada 

masing-masing alternatif strategi yang dipilih. Total Attractive Score 

menunjukkan relative attractiveness dari masing-masing alternatif 

strateginya. 

6. Menjumlahkan semua Total Attractive Score pada masing-masing kolom 

QSPM. Dari beberapa Total Attractive Score yang diperoleh, nilai Total 

Attractive Score dari alternatif strategi yang terbesar menunjukkan bahwa 

alternatif strategi tersebut menjadi pilihan utama perusahaan, dan 
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sebaliknya alternatif strategi yang mendapat nilai paling kecil menjadi 

pilihan terakhir perusahaan untuk dijadikan strategi. 

Penilaian Attractive Score dinyatakan sebagai berikut: 

1= Tidak menarik (Not Acceptable) 

2= Agak menarik (Possible Acceptable) 

3= Secara logis menarik (Probably Acceptable) 

4= Sangat menarik (Most Acceptable) 

 

 

 
 



BAB IV 

PEMBAHASAN 

 

4.1. Gambaran Umum Objek Penelitian 

4.1.1. Sejarah Singkat UD. Dege Mandiri Lumajang 

UD. Dege Mandiri Lumajang adalah perusahaan yang memproduksi 

eternit, tegel, batako, dan paving stone. Perusahaan ini merupakan perusahaan 

perorangan yang didirikan oleh Bapak H. Verga Suprapto sebagai direktur 

sekaligus pemilik perusahaan. UD. Dege Mandiri Lumajang didirikan pada tahun 

2002, dengan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)  No. 503/20/427.46/SIUP MI/ 

2005. 

Ide awal yang mendorong Bapak H. Verga Suprapto untuk mendirikan 

UD. Dege Mandiri Lumajang adalah semakin meningkatnya pembangunan, 

terutama pembangunan dalam bidang perumahan baik itu oleh perorangan 

ataupun oleh developer. 

Melihat peluang tersebut, dengan berbekal pengalaman memimpin 

perusahaan tegel milik keluarga selama kurang lebih 12 tahun serta dengan modal 

yang cukup maka beliau mendirikan perusahaan sendiri. 

Sebelum mendirikan UD. Dege Mandiri Lumajang, Bapak H. Verga 

Suprapto adalah direktur pada perusahaan keluarga dengan nama perusahaan 

Tegel Daya Guna Lumajang yang berada di pusat kota Lumajang. Selama kurang 

lebih 12 tahun memimpin perusahaan Tegel Daya Guna milik keluarganya, 

akhirnya pada tahun 2002 Bapak H. Verga Suprapto memutuskan untuk 

mendirikan perusahaan bahan bangunan  sendiri dengan nama UD. Dege Mandiri 
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Lumajang dan menyerahkan usaha perusahaan tegel keluarga kepada adik 

kandung Bapak H. Verga Suprapto. 

Meskipun berada dalam satu industri bahan bangunan, Bapak H. Verga 

Suprapto tetap menjaga hubungan baik dengan perusahaan tegel milik keluarga 

dengan memilih lokasi perusahaan jauh dari pusat kota Lumajang karena segmen 

pasar yang dituju adalah masyarakat pinggiran kota.  

Dengan bekal pengalaman memimpin serta pengetahuan dalam industri 

tegel yang dimiliki oleh Bapak H. Verga Suprapto, perusahaan baru yang 

didirikannnya langsung berkembang pesat serta memiliki banyak pelanggan. 

Tidak seperti perusahaan tegel keluarga yang dipimpin sebelumnya, produk utama 

UD. Dege Mandiri Lumajang milik Bapak H. Verga tidak lagi memproduksi tegel 

melainkan eternit, batako, dan paving stone. Menurut Bapak H. Verga hal ini 

dilakukan karena keberadaaan tegel di pasaran saat ini kalah dengan industri 

keramik. Oleh sebab itu UD. Dege Mandiri Lumajang lebih fokus pada produksi 

eternit, batako dan paving stone. 

 

4.1.2. Lokasi Perusahaan 

Dalam proses pendirian perusahaan, pemilihan tempat dan kedudukan 

sangatlah penting dan membutuhkan beberapa pemikiran dan pertimbangan, 

karena pemilihan lokasi yang salah akan berakibat pada kelangsungan hidup 

perusahaan itu sendiri. 

Begitu pula dengan UD. Dege Mandiri Lumajang dalam memilih lokasi di 

Jalan Raya Wonokerto Km 6 Tekung-Lumajang. Terdapat beberapa alasan 

dipilihnya lokasi tersebut antara lain: 
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A. Faktor primer 

1. Bahan Baku 

Bahan baku merupakan aspek yang sangat berpengaruh dalam proses 

produksi suatu perusahaan. Kelancaran bahan baku berarti juga akan 

memperlancar proses produksi itu sendiri. Apabila suatu perusahaan didirikan 

jauh dari lokasi sumber bahan baku, makan akan dapat merugikan perusahaan 

baik dari segi finasial maupun dari segi waktu. 

UD. Dege Mandiri Lumajang dalam kaitannya dengan bahan baku 

sampai saat ini tidak mengalami hambatan yang berarti untuk proses produksi, 

karena bahan baku yang dibutuhkan sangat mudah didapat dan lancar serta 

didukung oleh pemilihan lokasi perusahaan yang strategis. 

2. Tenaga Kerja  

Tenaga kerja dapat diperoleh dengan cukup mudah karena daerah 

disekitar lokasi perusahaan merupakan daerah perkampungan yang padat 

penduduk. 

3. Trasportasi 

Jalan Raya Tekung merupakan jalan propinsi antara Kota Lumajang 

dengan Kota Jember, hal ini sangat menunjang kelancaran aktivitas 

perusahaan. 

4. Prasarana Pendukung 

Prasarana pendukung tenaga listrik, air dan telekominikasi di daerah 

Tekung tersebut sudah cukup baik, sehingga sangat menunjang kelancaran 

operasi perusahaan. 
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B. Faktor Sekunder 

Disekitar daerah perusahaan banyak lahan kosong yang dapat diambil alih 

oleh perusahaan dari pemiliknya, apabila suatu saat perusahaan merasa perlu 

untuk melakukan perluasan lahan. 

 

4.1.3. Struktur Organisasi 

Struktur organisasi sangat diperlukan oleh semua perusahaan baik 

perusahaan perorangan maupun perusahan kelompok. Demi mencapai tujuan 

perusahaan serta kelancaran aktivitasnya, maka diperlukan adanya sebuah struktur 

organisasi yang digunakan sebagai sarana untuk pendelegasian wewenang dan 

tanggung jawab dalam pelaksanaan pekerjaan serta mengatur hubungan antara 

fungsi-fungsi dalam organisasi. Dengan adanya struktur organisasi ini diharapkan 

setiap karyawan dapat bekerja dengan teratur dan produktif.  

Struktur organisasi yang gunakan pada UD. Dege Mandiri Lumajang 

adalah struktur organisasi berbentuk garis. Dalam sistem organisasi ini, pimpinan 

memberi wewenang secara langsung pada satuan-satuan  dibawahnya, sedangkan 

bagian yang diberi wewenang tersebut mempunyai wewenang pada bagian 

dibawahnya dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dari bawahannya 

kepada pimpinan perusahaan. Untuk lebih jelasnya, struktur organisasi UD. Dege 

Mandiri Lumajang digambarkan sebagai berikut: 
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Sumber : UD. Dege Mandiri Lumajang 2008 
 

Gambar 4.1. 
Struktur Organisasi UD. Dege Mandiri Lumajang 

 
 

Berikut ini akan dijelaskan mengenai job description masing-masing bagian 

yang ada dalam struktur organisasi pada UD. Dege Mandiri Lumajang: 

1. Pimpinan 

a) Mengelola dan mengendalikan seluruh aktivitas atau operasional 

perusahaan. 

b) Mengangkat, menilai, dan memberhentikan karyawan. 

c) Mewakili perusahaan dalam hubungannya dengan pihak luar. 

d) Mengendalikan kegiatan-kegiatan di dalam perusahaan. 

2. Bagian Administrasi 

a) Bertanggung jawab kepada pimpinan perusahaan. 

Bagian 
Produksi 

Bagian 
Pengawasan 

Bagian 
Teknik 

Karyawan Karyawan 

Pimpinan 

Bagian 
Administrasi 

Bagian 
Pemasaran 
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b) Melaksanakan pencatatan, pemasukan, dan pengeluaran keuangan 

perusahaan. 

c) Mempersiapkan dan mengatur masalah pegawai yang meliputi 

pemberian gaji dan penerimaan pegawai.  

d) Memberikan laporan secara periodik tentang posisi keuangan 

perusahaan. 

3. Bagian Produksi 

a) Mengendalikan dan mengawasi proses produksi, mulai dari proses 

awal hingga menjadi produk jadi.  

b) Bertanggung jawab atas kelancaran proses produksi. 

c) Bertanggung jawab atas kualitas dan kuantitas barang yang 

dihasilkan. 

4. Bagian Pemasaran 

a) Mengelola kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan 

penyampaian barang kepada konsumen. 

b) Mengusahakan daerah pemasaran baru dalam rangka meningkatkan 

volume penjualan. 

c) Merencanakan dan menentukan cara promosi dan penjualan. 

5. Bagian Pengawasan 

a) Bertanggung jawab pada bagian produksi atas wewenang yang 

diberikan. 

b) Mengawasi segala sesuatu yang berhubungan dengan proses 

produksi. 
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6. Bagian Teknik 

a) Bertanggung jawab pada bagian produksi atas wewenang yang 

diberikan. 

b) Bertanggung jawab atas kelancaran mesin. 

c) Melakukan perawatan dan pemeliharaan terhadap mesin- mesin. 

7. Karyawan 

a) Bertanggung jawab pada masing-masing bagian atas tugas yang 

dilaksanakan. 

b) Melaksanakan tugas yang diberikan dengan  penuh tanggung jawab. 

 

4.1.4. Visi, Misi dan Tujuan Perusahaan 

4.1.4.1. Visi Perusahaan  
Visi adalah cita-cita/harapan yang ingin capai oleh suatu perusahaan di 

masa depan. Penetapan visi sangatlah penting dalam proses perumusan strategi 

perusahaan. Dengan visi, perusahaan dapat merumuskan strategi untuk mencapai 

visi yang sudah ditetapkan. Visi UD. Dege Mandiri Lumajang adalah  

“ Menjadi perusahaan industri bahan bangunan yang unggul dan berkualitas.” 

4.1.4.2. Misi Perusahaan 

Misi perusahaan merupakan tindak lanjut dari visi yang nantinya 

digunakan untuk menetapkan strategi perusahaan. Misi dari UD. Dege Mandiri 

Lumajang adalah : 

1. Meningkatkan kinerja perusahaan. 

2. Menjaga kualitas dan mutu produk. 

3. Mengembangkan inovasi dan kreativitas. 

4. Memperluas jaringan pemasaran. 
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4.1.4.3. Tujuan Perusahaan 

Berikut ini adalah beberapa tujuan jangka panjang dan pendek yang telah 

ditetapkan oleh UD. Dege Mandiri Lumajang : 

Tujuan jangka pendek : 

1. Meningkatkan penjualan dan laba optimum. 

2. Menjaga kelancaran kegiatan operasional perusahaan. 

3. Meningkatkan keterampilan dan pengetahuan karyawan. 

Tujuan jangka panjang : 

1. Memperkuat dan memperluas daerah pemasaran.  

2. Melakukan inovasi dan pengembangan produk. 

 

4.1.5. Personalia 

4.1.5.1. Tenaga Kerja 

Dalam menjalankan aktivitasnya, perusahaan selain menggunakan tenaga 

mesin juga menggunakan tenaga manusia. Adapun perincian tenaga kerja UD. 

Dege Mandiri Lumajang dapat dilihat pada tabel berikut: 
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Tabel 4.1. 

Daftar Jumlah Karyawan 
UD. Dege Mandiri Lumajang Tahun 2008 

No. Jabatan Jumlah (orang) 

1. Pimpinan 1 

2. Bagian Administrasi 1 

3. Bagian produksi 1 

4. Bagian Pemasaran 2 

5. Bagian Pengawasan 1 

6. Bagian Teknisi 1 

7. Tukang atau Pekerja 45 

Jumlah 52 

Sumber: UD. Dege Mandiri Lumajang 2008 

4.1.5.2. Sistem Imbalan 

Terdapat dua bentuk sistem penggajian yang merupakan kebijaksanaan 

perusahaan dalam pengupahan yang diberikan kepada tenaga kerja yaitu upah 

mingguan dan upah borongan. Hal ini ditambah dengan insentif lain seperti 

tunjangan hari raya.  

4.1.5.3. Jam Kerja 

Jam kerja yang diberlakukan oleh UD. Dege Mandiri Lumajang adalah 

sebagai berikut: 

Hari Senin sampai Sabtu 

Jam kerja  : Pukul 07.00 – 16.00 WIB. 

Jam istirahat  : Pukul 12.00 – 12.30 WIB. 

 



 
 
 

66

 
Khusus hari Jum’at 

Jam kerja   : Pukul 07.00 – 16.00 WIB. 

Jam istirahat  : Pukul 11.00 – 13.00 WIB. 

 

4.1.6. Pemasaran 

4.1.6.1. Produk 
UD. Dege Mandiri Lumajang menghasilkan beberapa ragam paving 

(kotak, melati, dan segi enam), eternit (wajik, polos, dan bola api), dan batako 

(berlubang dan tidak berlubang). Dengan berbagai macam variasi produk tersebut 

perusahaan akan dapat bersaing dan konsumen dapat memilih sesuai dengan 

seleranya. 

4.1.6.2. Saluran Distribusi 

Saluran distribusi merupakan struktur yang menggambarkan sistem 

pemasaran yang dilakukan oleh perusahaan dalam menyalurkan produknya. 

Pemilihan saluran distribusi yang tepat akan sangat berpengaruh terhadap jalannya 

aktivitas pemasaran produk perusahaan. Dalam memasarkan produknya UD. Dege 

Mandiri Lumajang menggunakan saluran distribusi sebagai berikut: 

  Produsen    Konsumen 

  Produsen                Retailer  Konsumen 

4.1.6.3. Daerah Pemasaran  

UD. Dege Mandiri Lumajang dalam menjual atau memasarkan produk 

kepada konsumen telah mempunyai pangsa pasar tertentu yang dijadikan tempat 

untuk menjual produknya. Adapun daerah pemasaran UD. Dege Mandiri 

Lumajang adalah sebagai berikut: 
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1. Lumajang 

2. Jember 

3. Probolinggo 

 

4.1.7. Produksi 

4.1.7.1. Bahan Baku 

Bahan baku yang digunakan dalam proses produksi UD. Dege Mandiri 

Lumajang sebagai berikut: 

1. Bahan Pokok 

a. Pasir 

Pasir adalah bahan baku yang paling utama bagi perusahaan yang 

memproduksi paving dan eternit. Pasir yang digunakan oleh UD. 

Dege Mandiri Lumajang ada 2 jenis yaitu pasir halus dan pasir 

kasar. Pasir tersebut akan dicampur dengan bahan-bahan yang lain 

seperti semen, mill, benang sesuai dengan takaran untuk dijadikan 

eternit, batako, ataupun paving. 

b. Semen 

Semen juga merupakan bahan baku utama seperti halnya tegel. 

Fungsi dari semen adalah untuk menyatukan serta memadatkan 

campuran bahan. 

c. Air 

Air digunakan untuk mencampur adonan agar semua bahan dapat 

menyatu. 
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d. Benang halus 

Benang halus berfungsi untuk memperkuat hasil produksi agar 

tidak mudah patah. Benang biasanya digunakan pada produk yang 

tipis dan lembut misalnya eternit. 

e. Mill  

Mill adalah teraso yang dipecahkan agar menjadi butiran teraso 

seperti semen. Mill berfungsi sebagai penguat dan perekat 

campuran. 

2. Bahan Pembantu 

a. Cat Warna 

Cat warna digunakan untuk memberi warna pada paving sesuai 

dengan pesanan pelanggan. 

b. Obat Poles 

Berfungsi sebagai bahan pemoles pada permukaan paving. 

4.1.7.2. Alat Produksi 

a. Mesin press 

Berfungsi sebagai alat pencetak paving yang disesuaikan dengan 

bentuk dan ukurannya. Mesin press yang digunakan ada dua jenis yaitu 

mesin press manual dan mesin press hidrolis. 

b. Mesin pencampur (Mullen) 

Berfungsi sebagai tempat untuk mencampur dan mengaduk bahan- 

bahan. 
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c. Slender 

Slender hanya digunakan untuk proses pembuatan eternit saja. 

Fungsinya adalah untuk membentuk dan mengurangi kadar air yang 

ada pada campuran bahan eternit. 

d. Papan Cetak 

Berfungsi sebagai tempat mencetak dan mengeringkan eternit. 

e. Karung Goni 

Karung goni digunakan untuk menyerap air dan mencegah campuran 

lengket dengan slender. 

f. Rak pengering 

Berfungsi untuk meletakkan dan menjemur paving yang baru selesai 

dicetak. 

4.1.7.3. Proses Produksi 

Terdapat tiga (3) produk yang dihasilkan oleh UD. Dege Mandiri 

Lumajang yaitu: paving, eternit dan batako. Adapun proses pembuatan ketiga 

produk tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Paving 

Adapun tahap-tahap proses pembuatan paving adalah sebagai berikut: 

1. Proses pencampuran 

Seluruh bahan yang diperlukan (semen, pasir, cat warna, dan air) 

dicampur sampai merata dengan takaran dan perbandingan yang 

sudah ditentukan. 
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2. Proses pencetakan 

Dalam tahap ini adonan yang sudah tercampur rata dituangkan 

kedalam alat cetak yang dikehendaki dan kemudian dilakukan 

pengepresan. 

3. Proses Penyiraman 

Pada tahap terakhir ini, hasil cetakan yang sudah jadi kemudian 

ditata rapi dan dijemur serta dilakukan penyiraman setiap hari 

selama 5 hari. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar cetakan 

menjadi keras dan kuat. Setelah itu paving siap untuk dipasarkan.  

2. Eternit 

Proses pembuatan eternit yaitu dengan mencampurkan semen, benang 

halus, mill putih, dan air sampai merata. Kemudian dimasukkan 

kedalam papan cetak untuk di press menggunakan slender. Setelah itu 

hasil cetakan di angin-anginkan selama satu minggu. 

3. Batako 

Bahan dan proses dalam pembuatan batako sama dengan pembuatan 

paving. Hanya saja pada pembuatan batako tidak memerlukan cat 

warna. Selain itu jenis cetakan batako hanya ada dua yaitu berlubang 

dan tidak berlubang (penuh). 

 

4.1.8. Keuangan 

Menurut pemilik selama tiga tahun terakhir kondisi keuangan perusahaan 

cukup stabil. Hal ini dapat dilihat dari pendapatan laba bersih tahun 2005 yang 

mencapai Rp. 400.000.000,- per tahun dan mengalami peningkatan sekitar 10% 



 
 
 

71

 
menjadi Rp. 440.000.000,- di tahun berikutnya. Namun pada akhir tahun 2007 

laba perusahaan mengalami sedikit penurunan sekitar 5% menjadi Rp. 

422.000.000,- yang diakibatkan oleh penurunan penjualan produk.  

 

4.2. Pembahasan 

4.2.1. Analisis Lingkungan Eksternal 

4.2.1.1. Analisis Lingkungan Jauh  

Lingkungan jauh merupakan komponen di luar perusahaan yang dapat 

mempengaruhi perkembangan perusahaan tersebut. Lingkungan jauh merupakan 

lingkungan yang tidak dapat dikendalikan secara langsung oleh perusahaan. 

Perubahan kondisi lingkungan jauh akan mempengaruhi  kinerja  UD. Dege 

Mandiri. Oleh karena itu, sangat penting bagi perusahaan untuk mengetahui dan 

menganalisis dengan tepat faktor-faktor dalam lingkungan jauhnya. Adapun faktor 

lingkungan jauh yang akan dilakukan analisis adalah sebagai berikut: 

a. Ekonomi 

Kondisi ekonomi merupakan salah satu elemen yang harus diperhatikan 

oleh perusahaan dalam merencanakan suatu strategi. Dengan pertumbuhan 

ekonomi yang cenderung meningkat akan meningkatkan permintaan pada 

konsumsi barang dan jasa, dan juga sebaliknya pertumbuhan ekonomi yang 

cenderung menurun akan menurunkan permintaan konsumsi barang dan jasa. 

Faktor ekonomi mempunyai cakupan yang luas, tetapi pada prinsipnya kekuatan 

besar yang mempengaruhi daya beli dan pola pembelian konsumen adalah 

pertumbuhan ekonomi, PDB, dan inflasi. 
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1) Pertumbuhan Ekonomi dan PDB 

Secara keseluruhan, perkembangan ekonomi Indonesia sepanjang 

tahun 2007 menunjukkan kinerja yang membaik. Hal ini dapat dilihat 

dari stabilnya kondisi ekonomi Indonesia secara luas serta peningkatan 

pertumbuhan ekonomi tertinggi pascakrisis.      

Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2007 sampai triwulan II-2008 

menunjukkan peningkatan dibandingkan dengan tahun 2006, secara 

keseluruhan perekonomian berkembang menuju kondisi yang lebih 

baik meskipun masih dihadapkan pada sejumlah permasalahan yang 

bersumber baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri.  

Struktur perekonomian Indonesia secara spasial masih didominasi 

oleh pulau Jawa yang memberikan kontribusi terhadap PDB nasional 

sebesar 57,5 persen kemudian diikuti oleh pulau Sumatera sebesar 24,2 

persen, pulau Kalimantan 9,9 persen dan pulau sulawesi 4,1 persen dan 

sisanya sebesar 4,3 persen. Kinerja perekonomian Indonesia yang 

digambarkan pada perkembangan PDB atas dasar harga konstan tahun 

2000, pada triwulan II-2008 meningkat sebesar 2,4 persen jika 

dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Peningkatan ini terjadi 

pada semua sektor ekonomi. 

PDB Indonesia pada triwulan II-2008 bila dibandingkan dengan 

triwulan II-2007 mencerminkan perubahan tanpa dipengaruhi faktor 

musim (y-on-y). Secara total PDB Indonesia meningkat sebesar 6,4 

persen. Sektor pertanian meningkat sebesar 4,6 persen, sektor industri 

pengolahan 4,1 persen, sektor listrik, gas dan air bersih 11,2 persen, 
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sektor kontruksi 8,0 persen, sektor perdagangan, hotel dan restoran 7,9 

persen, sektor pengangkutan dan komunikasi 19,6 persen, sektor 

keuangan, real estate dan jasa perusahaan 8,7 persen, sektor jasa-jasa 

6,5 persen. Sedangkan sektor pertambangan dan penggalian 

mengalami perlambatan sebesar minus 0,9 persen. 

Tabel 4.2. 

 
Sumber : Badan pusat Statistik 

 

Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa dari periode tahun 

2006 sampai dengan triwulan II-2008 kondisi ekonomi makro 

Indonesia secara umum mengalami peningkatan. Peningkatan dan 

penurunan kondisi ekonomi suatu negara akan mempengaruhi 

permintaan pasar terhadap barang dan jasa, termasuk juga terhadap 

permintaan produk UD. Dege Mandiri Lumajang.  

2) Inflasi  

Inflasi merupakan suatu proses meningkatnya harga-harga secara 
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umum dan terus-menerus. Dengan kata lain, inflasi juga merupakan 

proses menurunnya nilai mata uang. Tingkat inflasi yang tinggi sangat 

tidak menguntungkan bagi para pelaku bisnis, apalagi inflasi yang 

cenderung fluktuatif akan menyebabkan kondisi perekonomian yang 

tidak stabil, terjadi resesi ekonomi, dan pada akhirnya akan 

menghambat perkembangan perusahaan. Berikut ini disajikan data 

mengenai laju inflasi di Indonesia antara tahun 2007 samapai 

September 2008. 

Tabel 4.3. 

 
Sumber : Badan Pusat statistik 

Perkembangan harga berbagai komoditas pada bulan September 

2008 secara umum menunjukkan adanya kenaikan sebesar 0.97 persen 

atau terjadi kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 112,16 pada 

bulan Agustus 2008 menjadi 113,25 pada September 2008. Laju inflasi 

tahun kalender 2008 yaitu 10,47 persen, sedangkan inflasi “year on 

year” (September 2008 terhadap September 2007) sebesar 12,14 

persen. 
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Inflasi terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh 

kenaikan indeks pada hampir seluruh kelompok-kelompok barang dan 

jasa. Kelompok-kolompok tersebut diantaranya : kelompok bahan 

makanan 0,38 persen ; kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan 

tembakau 0,16 persen ; kelompok perumahan, air, listrik, gas dan 

bahan bakar 0,30 persen ; kelompok sandang 0,02 persen ; kelompok 

kesehatan 0,02 persen ; kelompok pendidikan, rekreasi dan olahraga 

0,05 persen dan kelompok transport, komunikasi dan jasa keuangan 

0,04 persen. 

Dengan data kenaikan inflasi di atas, akan mempengaruhi kondisi  

keuangan UD. Dege Mandiri. Karena inflasi daya beli masyarakat akan 

menurun dan pendapatan perusahaan akan berkurang juga. Oleh karena 

itu UD. Dege Mandiri harus bisa mengurangi dampak inflasi nasional  

terhadapa kondisi perusahaan dengan membuat terobosan-terobosan 

baru yang membuat konsumen tertarik untuk membeli produknya. 

b. Sosial 

Kondisi sosial budaya masyarakat merupakan salah satu faktor yang harus 

diperhatikan dalam pengambilan keputusan perusahaan. Dengan demikian 

perusahaan dituntut untuk lebih peka terhadap perkembangan kondisi sosial 

budaya masyarakat di sekitar perusahaan. Perubahan pola pikir masyarakat yang 

terus berkembang akan memberi pengaruh pada gaya hidup dan nilai yang dianut 

oleh masyarakat sehingga akan mempengaruhi pola konsumsi masyarakat. 

Perubahan-perubahan inilah yang perlu diperhatikan oleh UD. Dege Mandiri agar 

dapat mengantisipasi berbagai dampak yang mungkin ditimbulkannya.  
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Salah satu faktor yang bisa analisis adalah pertumbuhan penduduk. 

Penduduk Indonesia saat ini sekitar 225 juta jiwa atau nomor empat di dunia 

setelah China, India dan Amerika Serikat (AS), persoalan kependudukan 

khususnya pertumbuhan penduduk yang saat ini mencapai 1,39 persen per tahun 

masih menjadi permasalahan, atau setiap tahun penduduk Indonesia  bertambah  

sekitar 3,5 juta jiwa. 

Menurut Badan Pusat Statistik hasil proyeksi jumlah penduduk Indonesia 

selama dua puluh lima tahun mendatang terus meningkat yaitu dari 205,1  juta 

pada tahun 2000 menjadi 273,2 juta pada tahun 2025. Walaupun demikian, 

pertumbuhan rata-rata per tahun penduduk Indonesia selama periode 2000-2025 

menunjukkan kecenderungan terus menurun. Dalam dekade 1990-2000, penduduk 

Indonesia bertambah dengan kecepatan 1,49 persen per tahun, kemudian antara 

periode 2000-2005 dan 2020-2025 turun menjadi 1,34 persen dan  0,92 persen per 

tahun. Turunnya laju pertumbuhan ini ditentukan oleh turunnya tingkat kelahiran 

dan kematian, namun penurunan karena kelahiran lebih cepat daripada penurunan 

karena kematian. Crude Birth Rate (CBR) turun dari sekitar 21 per 1000 penduduk 

pada awal proyeksi menjadi 15 per 1000 penduduk pada akhir periode proyeksi, 

sedangkan Crude Death Rate (CDR) tetap sebesar 7 per 1000 penduduk dalam 

kurun waktu yang sama. Berikut ini adalah tabel proyeksi laju pertumbuhan 

penduduk di Indonesia sampai dengan tahun 2025. 
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Tabel 4.4. 

Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Provinsi 2000-2025 
Propinsi 2000 2005 2010 2015 2020 2025 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
1. NANGGROE ACEH 

DARUSSALAM 3,929.3 4,037.9 4,112.2 4,166.3 4,196.5 4,196.3
2. SUMATERA UTARA 11,642.6 12,452.8 13,217.6 13,923.6 14,549.6 15,059.3
3. SUMATERA BARAT 4,248.5 4,402.1 4,535.3 4,693.4 4,785.4 4,846.0
4. RIAU 4,948.0 6,108.4 7,469.4 8,997.7 10,692.8 12,571.3
5. JAMBI 2,407.2 2,657.3 2,911.7 3,164.8 3,409.0 3,636.8
6. SUMATERA SELATAN 6,210.8 6,755.9 7,306.3 7,840.1 8,369.6 8,875.8
7.    BENGKULU 1,455.5 1,617.4 1,784.5 1,955.4 2,125.8 2,291.6
8.    LAMPUNG 6,730.8 7,291.3 7,843.0 8,377.4 8,881.0 9,330.0
9.    KEPULAUAN BANGKA 

BELITUNG 900.0 971.5 1,044.7 1,116.4 1,183.0 1,240.0
10.  DKI JAKARTA 8,361.0 8,699.6 8,981.2 9,168.5 9,262.6 9,259.9
11.  JAWA BARAT 35,724.0 39,066.7 42,555.3 46,073.8 49,512.1 52,740.8
12.  JAWA TENGAH 31,223.0 31,887.2 32,451.6 32,882.7 33,138.9 33,152.8
13.  D I YOGYAKARTA 3,121.1 3,280.2 3,439.0 3,580.3 3,694.7 3,776.5
14.  JAWA TIMUR 34,766.0 35,550.4 36,269.5 36,840.4 37,183.0 37,194.5
15.  BANTEN 8,098.1 9,309.0 10,661.1 12,140.0 13,717.6 15,343.5
16.  B A L I 3,150.0 3,378.5 3,596.7 3,792.6 3,967.7 4,122.1
17.  NUSA TENGGARA      

BARAT 4,008.6 4,355.5 4,701.1 5,040.8 5,367.7 5,671.6
18.  NUSA TENGGARA 

TIMUR 3,823.1 4,127.3 4,417.6 4,694.9 4,957.6 5,194.8
19.  KALIMANTAN BARAT 4,016.2 4,394.3 4,771.5 5,142.5 5,493.6 5,809.1
20.  KALIMANTAN TENGAH 1,855.6 2,137.9 2,439.9 2,757.2 3,085.8 3,414.4
21.  KALIMANTAN SELATAN 2,984.0 3,240.1 3,503.3 3,767.8 4,023.9 4,258.0
22.  KALIMANTAN TIMUR 2,451.9 2,810.9 3,191.0 3,587.9 3,995.6 4,400.4
23.  SULAWESI UTARA 2,000.9 2,141.9 2,277.2 2,402.8 2,517.2 2,615.5
24.  SULAWESI TENGAH 2,176.0 2,404.0 2,640.5 2,884.2 3,131.2 3,372.2
25.  SULAWESI SELATAN 8,050.8 8,493.7 8,926.6 9,339.9 9,715.1 10,023.6
26.  SULAWESI TENGGARA 1,820.3 2,085.9 2,363.9 2,653.0 2,949.6 3,246.5
27.  GORONTALO 833.5 872.2 906.9 937.5 962.4 979.4
28.  M A L U K U 1,166.3 1,266.2 1,369.4 1,478.3 1,589.7 1,698.8
29.  MALUKU UTARA 815.1 890.2 969.5 1,052.7 1,135.5 1,215.2
30.  PAPUA 2,213.8 2,518.4 2,819.9 3,119.5 3,410.8 3,682.5
Sumber : Badan Pusat Statistik 

Dari tabel laju pertumbuhan penduduk tersebut dapat dilihat propinsi Jawa 

Timur merupakan pasar yang potensial bagi UD. Dege Mandiri Lumajang untuk 

mengembangkan usahanya.  
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c. Politik 

Kondisi politik suatu negara merupakan salah satu faktor yang 

menentukan terhadap perkembangan usahanya. Kondisi politik Negara yang stabil 

akan membuat dunia usaha merasa aman untuk menjalankan kegiatan perusahaan 

dan akan menarik investor baik dalam maupun luar negeri.  

Secara umum, untuk melihat kondisi politik suatu negara biasanya 

digunakan beberapa parameter, antara lain, stabilitas pemerintah, konflik internal 

dan eksternal, korupsi, hukum dan penegakan hukum, serta kebijakan pemerintah. 

Semua elemen tersebut harus dicermati oleh perusahaan untuk mengantisipasi 

peluang dan ancaman yang mungkin timbul dari adanya resiko politik. Oleh sebab 

itu pelaku bisnis harus jeli didalam membaca perkembangan politik yang terjadi 

sekarang dan yang akan datang.  

d. Teknologi 

Kemajuan teknologi akan sangat menunjang kelangsungan perusahaan. 

Dalam beberapa dekade terakhir, teknologi semakin canggih dan modern dalam 

mendukung perusahaan. Dengan kemajuan teknologi diharapkan akan semakin 

meningkatkan kualitas maupun kuantitas output perusahaan. Dan dengan 

kemajuan teknologi diharapkan akan menekan biaya produksi sehingga 

meningkatkan pendapatan perusahaan. 

Faktor teknologi sangat berpengaruh dalam kemajuan UD. Dege Mandiri. 

Dengan peralatan yang modern proses produksi akan lebih cepat dan dapat 

meningkatkan kualitas dan kuantitas produk. 
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e. Kebijakan Pemerintah 

Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah juga harus dijadikan bahan 

pertimbangan oleh perusahaan dalam menjalankan usahanya. Kebijakan yang 

dikeluarkan pemerintah kadang kala ada yang menguntungkan dan ada pula yang 

merugikan perusahaan.  

Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang 

Pemerintahan Daerah,  merupakan peluang untuk mengembangkan  UD. Dege 

Mandiri Lumajang. UU tersebut  berisi tentang pemberian wewenang pemerintah 

daerah untuk mengurus dan mengembangkan wilayahnya sendiri atau yang 

biasanya dikenal dengan Otonomi Daerah. Hal ini akan mempengaruhi 

perkembangan UD. Dege Mandiri Lumajang karena dengan UU Nomor 22 Tahun 

1999 akan semakin banyak pembangunan di Kabupaten Lumajang. 

4.2.1.2. Analisis Lingkungan Industri 

Di dalam dunia bisnis, perusahaan dihadapkan kepada lima permasalahan 

yang harus dihadapi terkait dengan keberhasilan perusahaan dalam menerapkan 

strategi untuk memenangkan persaingan. Kelima faktor tersebut adalah ancaman 

masuk pendatang baru, ancaman produk subtitusi, kekuatan tawar-menawar 

pembeli, kekuatan tawar menawar pemasok, dan persaingan sesama perusahaan 

dalam industri. Lingkungan industri memiliki efek yang lebih langsung terhadap 

daya saing strategis dan profitabilitas perusahaan. Untuk menyusun rancangan 

strategi menghadapi permasalahan tersebut, perusahaan harus memahami 

bagaimana cara kerja kekuatan tersebut dalam industri dan bagaimana 

pengaruhnya terhadap perusahaan. Berikut ini disajikan uraiannya. 
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1. Ancaman masuk pendatang baru 

Masuknya pendatang baru ke suatu industri akan membawa 

dampak pada perusahaan lama dalam  perebutan market share, pemasok 

bahan baku dan lain sebagainya.  

Pendatang baru dalam industri pembuatan tegel, paving, dan bahan 

bangunan saaat ini semakin banyak. Tidak hanya berasal dari kota 

lumajang saja, perusahaan dari luar kota pun ikut meramaikan industri ini. 

Ini menunjukkan bahwa ancaman masuknya pendatang baru dalam 

industri tegel dan bahan bangunan sangat besar untuk beberapa masa yang 

akan datang. 

2. Ancaman produk substitusi 

Munculnya produk pengganti juga akan mempengaruhi 

perkembangan UD. Dege Mandiri Lumajang. Saat ini semakin banyak 

produk subtitusi yang harus diperhitungkan, misalnya keramik, harplex 

dan bahan fiberglass. 

Untuk mengurangi ancaman dari produk subtitusi, UD. Dege 

Mandiri Lumajang dituntut untuk terus meningkatkan kualitas produk dan 

dan menjaga hubungan baik dengan konsumen. Dengan demikian 

diharapkan konsumen tidak beralih pada barang subtitusi.  

3. Daya tawar pemasok 

Pemasok bahan baku utama pasir UD. Dege Mandiri Lumajang 

berasal dari wilayah selatan kabupaten Lumajang. Stok pasir di kota 

Lumajang sangat melimpah, hal ini disebabkan karena di kota Lumajang 

terdapat Gunung Semeru. Gunung Semeru merupakan gunung yang masih 
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aktif hingga sekarang yang selalu rutin mengeluarkan material seperti pasir 

dan batu. Dengan kondisi ini kekuatan tawar menawar UD. Dege Mandiri 

Lumajang dengan pemasok sangat kuat. 

4. Daya tawar pembeli 

Semakin banyaknya perusahaan tegel dan bahan bangunan 

membuat konsumen memiliki banyak pilihan produk. Konsumen memiliki 

banyak alternatif pilihan untuk menentukan produk mana yang akan 

mereka beli. Namun UD. Dege Mandiri Lumajang terus berusaha menjaga 

kualitas produk dan meningkatkan pelayanan kepada konsumen.  

5. Persaingan antar anggota dalam industri 

Persaingan yang terjadi antar industri tegel dan bahan bangunan 

cukup tinggi. Persaingan yang timbul semakin terasa ketika masing-

masing perusahaan berusaha menjual produknya. Setiap perusahaan 

berusaha agar produknya laku terjual dipasaran dengan harga yang 

kompetitif. 

Persaingan yang dihadapi UD. Dege Mandiri Lumajang secukup 

tinggi, perusahaan harus bersaing dengan pemain lama dan pendatang baru 

misalnya perusahaan tegel tertua di kota Lumajang PT. Daya Guna, 

Perusahaan Maju Jaya, Perusahaan Tunggal Jaya dan Perusahaan Jaya 

Sakti. 

4.2.1.3. Analisis Lingkungan operasional 

1. Pelanggan 

Pelanggan dari UD. Dege Mandiri Lumajang terdiri dari berbagai 

kalangan, mulai dari kalangan bawah hingga kalangan menengah ke atas. 
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Pelanggan utama UD. Dege Mandiri Lumajang ini adalah toko bahan 

banguan, usaha material, dan kontraktor-kontraktor proyek.  

2. Kreditur 

Sebagaimana perusahaan pada umumnya, UD. Dege Mandiri 

Lumajang juga mempunyai hubungan dengan lembaga keuangan (bank) 

maupun non bank untuk menjaga kondisi keuangan perusahaan. Bank 

nasional pemerintahan telah lama menjalin hubungan dengan perusahaan 

dan menjadi partner yang menguntungkan. 

3. Pesaing 

Mengenali pesaing dan segala interaksinya dalam industri 

memegang peranan penting bagi perusahaan untuk menilai posisi 

bersaingnya dalam industri. Tidak sedikit perusahaan yang salah 

mengidentifikasi pesaing dengan segala actionnya berakhir dengan 

kekalahan yang menyakitkan. 

  Berdasarkan data dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan 

Kabupaten Lumajang jumlah perusahaan tegel dan sanitair tahun 2004 

sampai tahun 2008 jumlahnya selalu mengalami peningkatan. Sampai 

tahun 2008 jumlah perusahaan perusahaan tegel dan sanitair mencapai 82 

perusahaan. Dari jumlah tersebut terdapat beberapa perusahaan yang 

merupakan pesaing utama UD. Dege Mandiri Lumajang diantaranya PT. 

Daya Guna, Perusahaan Maju Jaya, Perusahaan Tunggal Jaya dan 

Perusahaan Jaya Sakti. 
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4. Tenaga kerja 

Ketersediaan sumber daya dengan kemampuan dan keahlian yang 

memadai menjadi salah satu perhatian perusahaan. Sumber daya manusia 

yang berkualitas tentu saja merupakan input utama penggerak perusahaan 

yang dapat menunjang kelangsungan hidup dan keberhasilan perusahaan.  

Tenaga kerja UD. Dege Mandiri Lumajang semua berasal dari kota 

Lumajang dan umumnya merupakan penduduk disekitar perusahaan. Ini 

tentu saja dilakukan agar biaya tenaga kerja yang dikeluarkan tidak terlalu 

membebani kondisi keuangan perusahaan. 

5. Pemasok 

Kualitas produk dan harga yang ditawarkan oleh perusahaan sangat 

ditentukan oleh pemasok. Pemasok ini berperan dalam menjamin kualitas 

bahan baku, ketepatan pengiriman ataupun harga yang ditawarkan kepada 

perusahaan. Hubungan pemasok bahan baku utama (pasir) dengan UD. 

Dege Mandiri Lumajang saat ini terjalin dengan sangat baik. Melimpahnya 

bahan baku pasir di Kabupaten Lumajang membawa dampak yang positif 

bagi UD. Dege Mandiri Lumajang karena perusahaan dapat memilih 

pemasok yang berkualitas dan harganya lebih murah. 

 

4.2.2. Peluang dan Ancaman 

Berdasarkan hasil pengidentifikasian terhadap kondisi lingkungan 

eksternal UD. Dege Mandiri Lumajang, maka dapat diketahui faktor-

faktor lingkungan eksternal yang memberikan peluang dan ancaman bagi 

posisi strategis perusahaan. 
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4.2.2.1. Peluang 

1. Pertambahan jumlah penduduk 

Pertambahan jumlah penduduk yang terus meningkat dari tahun ke tahun 

merupakan peluang bagi UD. Dege Mandiri Lumajang, karena dengan semakin 

banyaknya jumlah penduduk maka semakin besar pula kesempatan untuk dapat 

memasarkan produk yang dimiliki. Adanya pertambahan penduduk juga akan 

meningkat kebutuhan akan perumahan, hal ini sangat menguntungkan UD. Dege 

Mandiri Lumajang yang bergerak dalam industri bahan bangunan. 

2. Kondisi politik yang stabil 

Masa peralihan dari masa orde baru ke masa reformasi  membuat situasi 

politik Indonesia menjadi tidak stabil. Demonstrasi yang disertai dengan 

kerusuhan terjadi dimana-mana. Situasi ini berdampak pada perkembangan dunia 

usaha saat itu.  

Namun setelah  Susilo Bambang Yodhoyono memenangkan pemilihan 

presiden secara langsung untuk yang pertama kali, situasi politik Indonesia secara 

perlahan mulai stabil. Kecenderungan membaiknya kondisi politik ini sangat 

mempengaruhi perkembangan dunia usaha utamanya bagi investor-investor asing 

maupun perusahaan-perusahaan yang ingin menanamkan modalnya di Indonesia. 

3. Pasar yang potensial 

Semakin banyaknya kebutuhan akan perumahan serta adanya otonomi 

daerah peluang perluasan pangsa pasar akan semakin besar, karena pemerintah 

daerah mempunyai wewenang untuk membangun dan mengembangkan 

daerahnya. Keadaan ini akan sangat menguntungkan UD. Dege Mandiri 
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Lumajang untuk memperluas pasar baik di dalam kota maupun ke luar kota 

Lumajang. 

4. Kemajuan teknologi 

Dengan semakin pesatnya perkembangan teknologi saat ini, merupakan 

suatu peluang tersendiri bagi UD. Dege Mandiri Lumajang untuk dapat 

memanfaatkan seoptimal mungkin, hal ini bertujuan untuk mendukung 

operasional kerja perusahaan dalam rangka peningkatan kualitas dan kuantitas 

produk perusahaan dengan menekan biaya produksi. 

5. Hubungan yang baik dengan pemasok 

Kekuatan integrasi yang terjalin sangat baik dengan pemasok menjadikan 

perusahaan memiliki peluang yang sangat prospektif untuk dapat memberikan 

pelayanan yang berkualitas kepada konsumen, hal ini terjadi karena sinergi yang 

baik antara pemasok dengan perusahaan yang saling menguntungkan satu sama 

lain. 

4.2.2.2. Ancaman 

1. Persaingan yang kompetitif 

Persaingan di bidang paving stone dan eternit saat ini semakin tinggi. 

Tingginya intensitas persaingan ditunjukkan dengan banyaknya perusahaan yang 

sekarang terjun dalam bidang usaha ini. Masing-masing perusahaan tentunya 

memiliki kapabilitas yang berbeda-beda misalnya jenis produk, kualitas produk 

ataupun tingkat harga yang ditawarkan kepada konsumen. Hal ini ditambah 

dengan kemungkinan adanya pendatang baru baik lokal maupun asing yang 

umumnya melihat bahwa pasar di Indonesia sangat potensial dan tentunya 

memiliki potensi keuntungan yang besar pula. Keadaan ini jelas nantinya akan 
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meningkatkan kadar persaingan di bidang paving stone dan eternit. Untuk 

mengatasinya UD. Dege Mandiri Lumajang harus meningkatkan kualitas produk 

dan pelayanannya untuk mendapatkan pangsa pasar dan merebut hati pelanggan. 

2. Kebijakan pemerintah  

Kebijakan pemerintah yang menaikkan harga BBM menjadi salah satu 

ancaman UD. Dege Mandiri Lumajang. Perusahaan dihadapkan pada kenaikan 

biaya produksi yang semakin tinggi mulai dari kenaikan bahan baku sampai 

kenaikan gaji karyawan. Dan perusahaan harus berpikir lagi untuk menaikkan 

harga jual produk dengan resiko pelanggan akan berkurang. 

3. Struktur permodalan yang kurang 

Modal yang pas-pasan menjadi salah satu penghambat perkembangan UD. 

Dege Mandiri Lumajang. Meskipun sasat ini sudah banyak lembaga perbankan 

yang menawarkan dana pinjaman, namun tingkat suku bunga yang tinggi sangat 

membebani perusahaan. 

4. Potensi masuknya pendatang baru 

Pangsa pasar yang cukup menjanjikan menjadi daya tarik munculnya 

pendatang baru dalam bisnis usaha ini, hal ini akan semakin menjadikan tingkat 

persaingan semakin tinggi dan kompetitif sehingga menjadi ancaman yang serius 

yang perlu untuk segera diatasi. 

5. Kekuatan tawar menawar pembeli 

Banyaknya pemain di industri bahan bangunan menyebabkan konsumen 

mempunyai lebih banyak alternatif dalam memilih produk yang sesuai dengan 

keinginannya. Pembeli yang memiliki bargaining power tinggi mempunyai 
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kemampuan untuk menekan harga, menuntut kualitas lebih tinggi dan pelayanan 

yang lebih baik.  

4.2.3. Kekuatan Dan Kelemahan 

Kekuatan dan kelemahan yang akan diuraikan di bawah ini merupakan 

hasil analisa lingkungan internal UD. Dege Mandiri Lumajang yang nantinya 

dapat digunakan sebagai keunggulan bersaing perusahaan. 

4.2.3.1. Kekuatan 

1. Produk yang berkualitas 

Dibandingkan dengan produk sejenis yang ada dipasaran, kualitas produk 

perusahaan  Dege Mandiri Lumajang berkualitas tinggi. Produk yang kuat dan 

tahan lama dihasilkan dari tingginya pengawasan dan kedisiplinan karyawan 

selama proses produksi. 

2. Harga produk yang kompetitif 

Dengan banyaknya produk pesaing yang beredar di pasaran, UD. Dege 

Mandiri Lumajang menyadari bahwa agar dapat bersaing di pasar, salah satu 

faktor yang menentukan adalah bagaimana menghasilkan produk dengan harga 

yang kompetitif namun tetap berkualitas baik. Selain terus menerus melakukan 

pengawasan terhadap proses produksi dan biaya produksi, selama ini perusahaan 

dalam menetapkan harga jualnya selalu memperhatikan harga umum yang berlaku 

di pasar dan harga jual produk dari pesaing.  

Harga jual paving UD. Dege Mandiri Lumajang berkisar antara Rp. 

26.000,00 sampai Rp. 36.000,00/m , pada umumnya untuk produk Eternit Rp. 

5.000,00 sampai Rp. 6.000,00/ biji, sedangkan untuk harga batako dipatok Rp. 

2.000,00 sampai Rp. 2.500,00. Harga jual produk dari UD. Dege Mandiri 

3
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Lumajang tidak jauh berbeda dari harga jual produk yang ditetapkan oleh pesaing 

seperti perusahaan Daya Guna dan Jaya Sakti. Namun UD. Dege Mandiri 

Lumajang lebih berani memberikan potongan pembelian yang lebih besar dari 

para pesaingnya. 

3. Keterampilan karyawan 

UD. Dege Mandiri Lumajang mempunyai kualitas karyawan yang cukup 

memadai. Dengan sumber daya manusia yang profesional, maka akan 

meningkatkan kualitas produk serta pelayanan  UD. Dege Mandiri Lumajang 

kepada pelanggannya. 

4. Lokasi yang strategis 

Pemilihan tempat dan kedudukan perusahaan sangatlah penting dan 

membutuhkan beberapa pemikiran dan pertimbangan, karena pemilihan lokasi 

yang salah akan berakibat pada kelangsungan hidup perusahaan itu sendiri. 

Dengan pemilihan lokasi UD. Dege Mandiri Lumajang di Jalan Raya Wonokerto 

Km 6 Tekung-Lumajang ini, transportasi dan bahan baku menjadi lancar. 

5. Pelayanan yang baik 

Kualitas pelayanan yang baik menjadi salah satu kekuatan yang dimiliki 

UD. Dege Mandiri Lumajang. Dengan pelayanan yang ramah membuat konsumen 

tertarik untuk membeli produk perusahaan. 

6. Hubungan ketenagakerjaan 

Lingkungan kerja yang kondusif dalam suatu perusahaan dapat memberi 

manfaat berupa tambahan motivasi dan produktifitas. Inilah yang diterapkan UD. 

Dege Mandiri Lumajang untuk dapat terwujud setiap saat. Untuk mewujudkan hal 

itu, selama ini hubungan antara pimpinan dengan karyawan terjalin dengan baik. 
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Selain interaksi dan komunikasi yang lancar, hubungan yang baik antara pimpinan 

perusahaan dengan karyawan terbantu dengan sistem gaji, upah ataupun tunjangan 

yang baik kepada para karyawan sehingga kesejahteraan mereka terjamin.   

4.2.3.2. Kelemahan 

1. Promosi 

Promosi merupakan seluruh aktifitas perusahaan untuk menginformasikan 

suatu produk termasuk didalamnya usaha untuk mempengaruhi konsumen dengan 

membujuk, maupun mengingatkan konsumen akan keberadaan produk mereka. 

Bauran promosi dapat dilakukan dengan lima komunikasi utama yaitu : 

- Periklanan 

- Promosi penjualan 

- Hubungan masyarakat dan publisitas 

- Penjualan secara pribadi, dan 

- Pemasaran langsung 

Promosi diperlukan untuk mengenalkan dan memberi informasi produk 

kepada masyarakat agar mereka tertarik untuk membeli produk yang tawarkan 

perusahaan. Apabila promosi kurang, perusahaan akan mengalami kesulitan untuk 

mempertahankan dan meningkatkan penjualan produknya. 

Promosi yang dilakukan UD. Dege Mandiri Lumajang hanya dilakukan 

pada awal berdirinya perusahaan dan terbatas pada surat kabar lokal saja. Hal ini 

yang membuat perusahaan kurang begitu dikenal baik di dalam kota maupun 

diluar kota Lumajang. 
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2. Mesin dan peralatan 

Kualitas produk yang dihasilkan tentu saja tidak hanya tergantung dari 

bahan baku yang digunakan tetapi tergantung juga kepada mesin dan peralatan 

yang mengolahnya. Meski sampai saat ini mesin dan peralatan dapat beroperasi 

dengan baik tetapi dinilai kurang ekonomis karena mesin yang digunakan masih 

sangat sederhana sehingga masih memiliki banyak kekurangan. Mesin dan 

peralatan yang digunakan masih belum mampu memenuhi kualitas dan kuantitas 

yang diharapkan.  Hal ini jika dibiarkan terus tentu saja berdampak pada turunnya 

kuantitas dan kualitas produk yang dihasilkan.  

3. Penelitian dan pengembangan 

Selama ini produk yang dihasilkan UD. Dege Mandiri Lumajang baik 

motif maupun bentuknya mengikuti produk yang sudah ada di pasar. Perusahaan 

belum melakukan terobosan-terobosan baru yang menjadi ciri khas perusahaan. 

4. Tingkat pendidikan karyawan 

Tingkat pendidikan karyawan yang rata-rata lulusan SLTP terutama pada 

bagian produksi menjadi salah satu kelemahan UD. Dege Mandiri Lumajang. 

Karyawan cenderung hanya menggunakan kekuatan jasmani sehingga 

kreatifitasnya sangat rendah. 

5. Saluran distribusi 

Distribusi produk yang dilakukan UD. Dege Mandiri Lumajang masih 

kurang. Jumlah distributor ini sekarang ini dirasa sangat kurang khususnya untuk 

menjangkau daerah-daerah pemasaran yang potensial. Agen ataupun retailer yang 

bekerja sama dengan perusahaan selama ini hanya ada di pusat kota, itupun hanya 
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di wilayah tertentu sehingga wilayah seperti desa atau dusun di pelosok sangat 

sulit terjangkau oleh produk perusahaan.  

 

4.2.4. Analisis Matrik EFE (External Factor Evaluation) 

Setelah mengidentifikasi berbagai peluang dan ancaman apa saja yang 

mampu mendukung serta menghambat perusahaan dalam mencapai tujuannya, 

maka langkah berikutnya adalah penyusunan profil peluang dan ancaman yang 

terdapat dalam lingkungan eksternal dengan menggunakan alat analisis EFE. 

Melalui analisis ini, penentuan faktor eksternal yang dipilih berdasarkan 

kemungkinan pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap posisi strategis potensial 

perusahaan atau yang disebut critical success factors. Selanjutnya menentukan 

bobot (weight) dan rating dari critical success factors dilanjutkan dengan 

mengalikan nilai bobot dengan ratingnya untuk mendapatkan skor tertimbang 

semua critical success factors. Bobot menunjukkan relative importance dari 

setiap faktor untuk berhasil atau membawa kesuksesan bagi perusahaan dalam 

industri, sedang rating menunjukkan kondisi tiap-tiap critical success factor yang 

ada. Adapun langkah terakhir adalah menjumlahkan skor total untuk mendapatkan 

total skor tertimbang. 
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Tabel 4.5. 

Matrik EFE (External Factor Evaluation) 
UD. Dege Mandiri Lumajang 

Critical Success Factors Bobot Rating Skor  
Peluang (Opportunity)    
Pertambahan jumlah penduduk 0,20 4 0,80 
Kondisi politik yang stabil 0,05 2 0,10 
Pasar yang potensial 0,10 2 0,20 
Kemajuan teknologi 0,15 2 0,30 

Hubungan yang baik dengan pemasok 0,10 3 0,30 
Ancaman (Threat)    
Persaingan yang kompetitif 0,15 4 0,60 
Kebijakan pemerintah 0,05 3 0,15 

Struktur permodalan yang kurang 0,05 3 0,15 
Potensi masuknya pendatang baru 0,10 4 0,40 
Kekuatan tawar menawar pembeli 0,05 2 0,10 
 1,00  3,10 
          Sumber: Data diolah 2008 

 
Bobot : 0,00 s/d 0,05  = Tidak berpengaruh  Rating : 1 = Jelek 

: >0,05 s/d 0,10 = Kurang berpengaruh            : 2 = Rata-rata 
: > 0,10 s/d 0,15 = Cukup berpengaruh   : 3 = >rata-rata 
: > 0,15 s/d 0,20 = Berpengaruh    : 4 = Superior  
: Lebih dari 0,20 = Sangat berpengaruh  

     

Keterangan : 

Penjelasan hasil analisis Matrik EFE diatas dapat dijelaskan sebagai 

berikut: 

1. Pada faktor peluang, bobot 0,20 dengan rating 4 pada “pertambahan 

jumlah penduduk” berpengaruh terhadap kesuksesan UD. Dege Mandiri 

Lumajang dan menjadikan peluang yang cukup besar bagi usaha 

pembuatan paving stone dan eternit dalam industri bahan bangunan.               
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2. Pada faktor ancaman, persaingan yang kompetitif dengan bobot 0,15 dan 

rating 4 manandakan bahwa faktor ini memberikan pengaruh yang besar 

bagi perkembangan perusahaan.  

3. Total skor 3,10 yang diperoleh perusahaan hasil analisis EFE 

menunjukkan bahwa UD. Dege Mandiri Lumajang sudah diatas rata-rata 

dalam memanfaatkan peluang serta siap menghadapi mengantisipasi 

ancaman di lingkungan eksternalnya dengan baik. 

4.2.5. Analisis Matrik IFE (Internal Factor Evaluation) 

Alat analisis ini digunakan untuk melihat kondisi internal perusahaan 

dalam menentukan faktor-faktor keunggulan strategis yang dimiliki perusahaan. 

Tahapan dalam analisis IFE pada dasarnya adalah sama dengan tahapan pada 

analisa EFE. Pembobotan dalam analisa ini didasarkan pada relative importance 

tiap-tiap faktor untuk berhasil dalam industri yang dimasuki perusahaan, 

sedangkan pemberian skala rating didasarkan atas kondisi masing-masing critical 

success factor yang ada.  Adapun kriteria dari bobot dan rating yang diberikan 

adalah: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

94

 
Tabel 4.6. 

Matrik IFE (Internal Factor Evaluation) 
UD. Dege Mandiri Lumajang 

Critical Success Factors Bobot Rating Skor  

Kekuatan (Strength)    

Produk yang berkualitas 0,20 4 0,80 

Harga produk yang kompetitif 0,10 3 0,30 

Keterampilan karyawan 0,05 2 0,10 

Lokasi yang strategis 0,05 2 0,10 

Pelayanan yang baik 0,10 2 0,20 

Hubungan ketenagakerjaan 0,10 3 0,30 

Kelemahan (Weakness)    

Promosi 0,10 4 0,40 

Mesin dan peralatan 0,10 2 0,20 

Penelitian dan pengembangan 0,05 3 0,15 

Tingkat pendidikan karyawan 0,10 2 0,20 

Saluran distribusi 0,05 2 0,10 

 1,00  2,85 
        Sumber: Data diolah 2008 

 
Bobot : 0,00 s/d 0,05  = Tidak berpengaruh  Rating : 1 = Jelek 

: >0,05 s/d 0,10 = Kurang berpengaruh            : 2 = Rata-rata 
: > 0,10 s/d 0,15 = Cukup berpengaruh   : 3 = >rata-rata 
: > 0,15 s/d 0,20 = Berpengaruh    : 4 = Superior  
: Lebih dari 0,20 = Sangat berpengaruh  

Keterangan : 

Penjelasan hasil analisis Matrik IFE diatas dapat dijelaskan sebagai 

berikut: 

1. Pada faktor kekuatan, bobot 0,20 dengan rating 4 pada ”produk yang 

berkualitas” berarti bahwa kualitas produk sangat berpengaruh terhadap 
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kemajuan perusahaan dalam industri bahan bangunan dan faktor tersebut 

memberikan modal kekuatan bagi UD. Dege Mandiri Lumajang untuk 

meraih kesuksesan. 

2. Pada faktor kelemahan, faktor promosi dengan bobot 0,10 dengan rating 4 

menunjukkan bahwa faktor ini termasuk sangat berpengaruh dalam 

menghasilkan kesuksesan perusahaan, dan faktor tersebut menjadi 

kelemahan perusahaan.  

3. Hasil analisis IFE pada UD. Dege Mandiri Lumajang yang disajikan 

dalam tabel 4.6. menunjukkan skor total perusahaan sebesar 2,85. Ini 

menunjukkan bahwa kondisi internal perusahaan rata-rata baik. 

4.2.6. Analisis CPM (Competitive Profile Matrix) 

Untuk mengetahui persaingan suatu perusahaan dengan perusahaan pesaing 

utamanya diperlukan suatu alat analisis persaingan yaitu matriks profil kompetitif. 

Matriks ini mengevaluasi posisi bersaing perusahaan dengan pesaing utamanya. 

Matriks ini disusun dengan memberikan bobot kekuatan dan kelemahan pada 

faktor penentu keberhasilan produk dipasar terutama pada faktor yang 

berhubungan dengan penerimaan produk oleh konsumen. Dalam penelitian ini 

matriks profil kompetitif digunakan untuk mengetahui posisi persaingan UD. 

Dege Mandiri Lumajang dengan perusahaan bahan bangunan yang lain yang 

berada dalam persaingan satu jenis. Posisi persaingan ini ditinjau dari faktor kunci 

internal dan eksternal UD. Dege Mandiri Lumajang untuk mengetahui keunggulan 

strategis yang dimiliki oleh perusahaan. Berikut ini disajikan matrik profil 
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kompetisi pada UD. Dege Mandiri Lumajang dengan Perusahaan Daya Guna dan 

juga dengan Perusahaan Jaya Sakti. 

Tabel 4.7. 
Matriks CPM (Competitive Profile Matrix) 

UD. Dege Mandiri Lumajang 
Persh. DEGE 

MANDIRI 

Persh. DAYA 

GUNA 

Persh. JAYA 

SAKTI 

Faktor penentu 

keberhasilan 

bobot 

pering

kat 

nilai pering

kat 

nilai pering

kat 

nilai 

Kualitas produk 0,20 4 0,80 4 0,80 4 0,80 

Daya saing harga 0,25 3 0,75 3 0,75 3 0,75 

Loyalitas pelanggan 0,15 4 0,60 3 0,45 3 0,45 

keuangan 0,25 2 0,50 3 0,75 2 0,50 

Market share 0,15 3 0,45 4 0,60 2 0,30 

Total    3,10  3,35  2,80 
Sumber: Data diolah 2008 
  Bobot : 0,00 s/d 0,05  = Tidak berpengaruh  Rating : 1 = Jelek 

: >0,05 s/d 0,10 = Kurang berpengaruh            : 2 = Rata-rata 
: > 0,10 s/d 0,15 = Cukup berpengaruh   : 3 = >rata-rata 
: > 0,15 s/d 0,20 = Berpengaruh    : 4 = Superior  
: Lebih dari 0,20 = Sangat berpengaruh  

Berikut disajikan hasil analisis Matrik Profil Kompetitif produk UD. Dege 

Mandiri Lumajang. 

Keterangan: 

1. Faktor penentu didapatkan dari analisis  kualitatif melalui wawancara dan 

observasi secara langsung dilapangan yang kemudian didiskusikan dengan 

pimpinan dan elemen perusahaan. 

2. Bobot diberikan atas dasar analisis kualitatif dengan pengamatan secara 

langsung terhadap UD. Dege Mandiri Lumajang dan perusahaan pesaing 

utama. Kemudian disesuaikan dengan hasil wawancara dengan pimpinan, 
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karyawan perusahaan maupun konsumen. Bobot adalah tingkat pengaruh 

faktor terhadap industri yang berkaitan dengan perusahaan. 

3. Peringkat atau rating pada UD. Dege Mandiri Lumajang dan perusahaan 

lain yang menjadi pesaing utama yang didapat dari hasil pengamatan 

kualitatif yang obyektif berdasar respon perusahaan. Peringkat atau rating 

juga diperoleh dari hasil diskusi dengan pimpinan, karyawan dilingkungan 

UD. Dege Mandiri Lumajang dan juga dengan konsumen. 

4. Dari analisis matriks CPM diatas dapat diketahui bahwa faktor utama yang 

menentukan keberhasilan persaingan adalah faktor daya saing harga dan 

kondisi keuangan perusahaan dengan bobot 0,25.  

5. Dari matrik CPM di atas didapat total nilai pada masing-masing 

perusahaan yaitu pada urutan pertama Perusahaan Daya Guna (3,35), 

selanjutnya pada nomor dua yaitu UD. Dege Mandiri Lumajang. 

( 3,10) dan pada yang ketiga yaitu Perusahaan Jaya Sakti (2,80). Hal ini 

menunjukkan bahwa pesaing utama UD. Dege Mandiri Lumajang adalah 

Perusahaan Daya Guna. 

6. Dari analisis CPM di atas dapat diketahui bahwa faktor yang merupakan 

keunggulan UD. Dege Mandiri Lumajang adalah kualitas produk dan 

loyalitas pelanggan dengan rating masing-masing nilainya 4.    

7. Dari hasil analisis diatas keuangan UD. Dege Mandiri Lumajang masih 

lebih rendah dibandingkan Perusahaan Daya Guna. 
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4.2.7. Analisis Matrik TOWS (Threat Opportunity Weaknes Strength) 

Setelah penggunaan analisis EFE dan IFE sebagai input stage, selanjutnya 

digunakan analisis matrik TOWS sebagai analisis awal matching stage. Matrik 

TOWS merupakan alat analisis lanjutan yang penting dalam menentukan dan 

mengembangkan alternatif strategi yang tepat. Dalam hal ini adalah menentukan 

strategi yang tepat bagi UD. Dege Mandiri Lumajang. Berikut ini disajikan matrik 

TOWS pada UD. Dege Mandiri Lumajang. 

Tabel 4.8. 
Matrik TOWS (Threat Opportunity Weaknes Strength) 

UD. Dege Mandiri Lumajang 

Sumber: Data diolah 2008 

 Kekuatan (S) 
1. Produk yang berkualitas  
2. Harga produk yang 

kompetitif 
3. Keterampilan karyawan. 
4. Lokasi yang strategis 
5. Pelayanan yang baik 
6. Hubungan ketenagakerjaan 

Kelemahan (W) 
1. Promosi 
2. Mesin dan peralatan 
3. Penelitian dan 

pengembangan  
4. Tingkat pendidikan 

karyawan 
5. saluran distribusi 

Peluang (O) 
1. Pertambahan jumlah 

penduduk. 
2. Kondisi politik yang stabil 
3. Pasar yang potensial 
4. Kemajuan teknologi 
5. Hubungan yang baik 

dengan pemasok 

Strategi SO 
1. Menjaga kualitas produk 

perusahaan. 
2. Memperluas distribusi 

pemasaran ke berbagai 
daerah yang potensial 

3. Meningkatkan hubungan 
dan kerja sama dengan 
pemasok 

Strategi WO 
1. Mengadakan pelatihan 

karyawan  
2. Meningkatkan promosi  
3. Memanfaatkan teknologi 

untuk meningkatkan 
kualitas dan kuantitas 
produk. 

Ancaman (T) 
1. Persaingan yang kompetitif  
2. Kebijakan pemerintah 
3. Struktur permodalan yang 

kurang  
4. Potensi masuknya 

pendatang baru  
5. Kekuatan tawar menawar 

pembeli 

Strategi ST 
1. Menjaga harga produk agar 

dapat tetap bersaing di 
pasar. 

2. Meningkatkan peyanan    
kepada konsumen 

 

Strategi WT 
1. Melakukan penelitian dan  

pengembangan produk 
2. Mengoptimalkan mesin 

dan peralatan yang ada. 
 

Matrik ini akan dapat menyusun gambaran strategi menyeluruh perusahaan 

yang didasarkan pada kekuatan dan kelemahan internal dan pada peluang dan 

ancaman eksternal. Key success factors yang digunakan pada matrik TOWS 
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adalah key success factors dari analisis lingkungan eksternal dan internal 

perusahaan berdasarkan kekuatan (strength), kelemahan (weakness), peluang 

(opportunity) dan ancaman (threat). 

Dari analisis Matrik TOWS diatas, pencocokan kekuatan (S), kelemahan 

(W), peluang (O) dan ancaman (T) perusahaan menghasilkan beberapa alternatif 

strategi yaitu strategi SO, ST, WO dan strategi WT. Adapun pedoman pemilihan 

alternatif strategi tersebut adalah : 

a. Strategi SO (Strength-Opportunity) dipilih kalau perusahaan 

mempunyai kekuatan-kekuatan dalam memanfaatkan berbagai peluang 

yang ada. 

b. Strategi ST (Strength-Threats) dipilih kalau perusahaan mempunyai 

kekuatan-kekuatan dalam menghadapi berbagai ancaman yang ada. 

c. Strategi WO (Weaknesses-Opportunity) dipilih kalau perusahaan 

berusaha mengatasi kelemahan yang dipunyai dengan memanfaatkan 

berbagai peluang yang ada. 

d. Strategi WT (Weaknesses-Threats) dipilih kalau perusahaan berusaha 

mengatasi kelemahan sekaligus menghindari ancaman yang 

dihadapinya. 

Berdasarkan informasi dari Matrik TOWS perusahaan dapat menggunakan 

strategi SO sebagai wujud ancangan agresif strategi SO adalah strategi yang tepat 

bagi perusahaan karena terdapat banyak peluang dan perusahaan memiliki 

berbagai kekuatan untuk memanfaatkannya. 
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4.2.8.  Analisis Matrik Internal-Eksternal 

Penggunaan analisa Matriks Internal-Eksternal adalah untuk mengetahui 

posisi strategis dan alternatif strategi suatu perusahaan, dengan mempergunakan 

total skor hasil analisis EFE dan total skor hasil analisis IFE. Selanjutnya 

berdasarkan posisi tersebut dapat diketahui strategi apa yang tepat bagi UD. Dege 

Mandiri Lumajang. Berikut ini hasil perhitungan matriks  Internal-Eksternal. 

 
Total Skor IFE 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V VI IV 

I III II 

2,0 1,0 

Rendah 

3,0 2,85

Rata-rata Tinggi 

Tinggi 

4,0 

IX VIIIVII 

3,10

3,0 
Rata-rata 

Total 
Skor 
EFE 

2,0 

Rendah 

1,0  
 

Sumber: Data diolah 2008 
Gambar 4.2. 

Matriks Internal-Eksternal UD. Dege Mandiri Lumajang 

 

Dari analisis Matrik Internal-Eksternal UD. Dege Mandiri Lumajang 

berada pada sel II yang dapat dikelola dengan strategi tumbuh dan membangun. 
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Alternatif strategi yang dapat digunakan pada kondisi ini yaitu Strategi intensif 

dengan melakukan pengembangan pasar dan pengembangan produk. Perusahaan 

harus melakukan inovasi produk sehingga dapat menarik konsumen. 

 

4.2.9. Analisis Matrik Grand Strategy 

Perumusan strategi utama atau umum pada sebuah perusahaan merupakan 

suatu langkah yang menjadi prioritas dalam manajemen strategi. Untuk 

menentukan strategi umum, perusahaan dapat menggunakan Matrik Grand 

Strategy yang terdiri dari empat kuadran dan ada dua kriteria utama yang 

mendasarinya yaitu 1). Tujuan utama strategi umum dan 2). Pilihan pengutamaan 

intern atau ekstern untuk tujuan perusahaan. Berikut ini disajikan hasil analisis 

matrik Grand Strategy UD. Dege Mandiri Lumajang. 

     Pertumbuhan Pasar Cepat 
 

  
 

                      
 
   II    I 
 
 Posisi        Posisi 

Persaingan        Persaingan  
Lemah        Kuat  

  

   III    IV 

 
 

posisi UD. Dege 
Mandiri 

Pertumbuhan Pasar Lemah 
Sumber: Data diolah 2008 

Gambar 4.3. 

Matrik Grand Strategy UD. Dege Mandiri Lumajang 

Berdasarkan hasil pengamatan, perusahaan saat ini berada pada kuadran I, 

yang berarti perusahaan berada pada posisi strategi yang excellent. Perusahaan 
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harus berkonsentrasi pada pasar saat ini dengan melaksanakan strategi yang sesuai 

seperti Market Penetration, Market Development, dan Product Development. 

Strategi penetrasi pasar (Market Penetration) dapat dengan menambah biaya 

iklan, meningkatkan hubungan dengan distributor, dan promosi penjualan. 

Strategi pengembangan pasar (Market Development) dapat dilakukan dengan 

menambah saluran distribusi dan meningkatkan kapasitas produksi. Strategi 

pengembangan produk (Product Development) dapat dilakukan dengan membuat 

divisi penelitian dan pengembangan sehingga mampu menciptakan terobosan-

terobosan baru. 

4.2.10. Alternatif Strategi 

Agar lebih obyektif dalam mengevaluasi dan memilih alternatif strategi 

yang terbaik bagi perusahaan, maka digunakan suatu matrik evaluasi alternatif 

strategi, yaitu Matrik QSPM (Quantitative Strategic Planning Matrix). 

Berdasarkan beberapa analisis sebelumnya, alternatif strategi yang dipilih adalah 

Penetrasi Pasar, Pengembangan Produk, dan Pengembangan Pasar dimana ketiga 

strategi inilah yang paling mungkin dilaksanakan oleh perusahaan. Pemberian 

bobot dan nilai AS pada analisis QSPM diperhitungkan secara obyektif dengan 

mempertimbangkan hasil wawancara maupun kuesioner dengan pihak 

perusahaan. Nilai bobot sama dengan pemberian bobot pada Matrik EFE dan IFE. 

Attractive Score merupakan nilai yang menunjukkan kemenarikan relatif untuk 

masing-masing strategi. Adapun nilai total TAS diperoleh dengan cara 

mengalikan bobot dengan nilai AS. 
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Tabel 4.9. 

Matrik QSPM (Quantitative Strategy Planning Matrix ) 
UD. Dege Mandiri Lumajang 

     Alternatif Strategi  
Keterangan   

Pengembangan 
Produk 

Penetrasi 
Pasar 

 
Pengembangan 

Pasar 
 

Peluang 

 
 
Bo- 
Bot 

AS    TAS     AS TAS     AS   TAS 
Pertambahan  Jumlah 
penduduk  
 

0,20 3 0,60 4 0.80 4 0,80 

Kondisi politik yang stabil 0,05 2 0,10 3 0,15 3 0,15 

Pasar yang potensial 0,10 3 0,30 3 0,30 2 0,20 

Kemajuan teknologi 
 

0,15 4 0,60 1 0,15 2 0,30 

Hubungan yang baik 
dengan pemasok 

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

Ancaman 
 

 

Persaingan yang kompetitif 0,15 3 0,45 2 0,30 3 0,45 

Kebijakan pemerintah 0,05 2 0,10 2 0,10 2 0,10 

Struktur permodalan yang 
kurang 

0,05 4 0,20 3 0,15 4 0,20 

Potensi masuknya 
pendatang baru 

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

Kekuatan tawar menawar 
pembeli 

0,05 2 0,10 2 0,10 3 0,15 
 

Kekuatan  
Produk yang berkualitas 0,20 3 0,60 3 0,60 3 0,60 

Harga produk yang 
kompetitif 

0,10 3 0,30 3 0,30 4 0,40 

Skill karyawan 0,05 3 0,15 1 0,05 2 0,10 

Lokasi yang strategis 0,05 3 0,15 2 0,10 2 0,10 

Pelayanan yang baik 0,10 2 0,20 2 0,20 2 0,20 

Hubungan ketenagakerjaan 0,10 1 0,10 1 0,10 1 0,10 

Kelemahan  

Promosi 
 

0,10 4 0,40 3 0,30 3 0,30 

mesin dan peralatan 0,10 3 0,30 2 0,20 1 0,10 

Penelitian dan 
pengembangan 

0,05 4 0,20 2 0,10 1 0,05 

Tingkat pendidikan 
karyawan 

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

Saluran distribusi 0,05 2 0,10 3 0,15 2 0,10 

Sumber: Data diolah 2008 5,65  5,05  5,10 
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Keterangan: 

1. Bobot diberikan atas dasar analisis kualitatif pengamatan secara langsung 

terhadap UD. Dege Mandiri Lumajang yang disesuaikan dengan hasil 

wawancara dengan pimpinan maupun elemen perusahaan yang lain. Bobot 

atau tingkat pengaruh faktor terhadap perusahaan muncul akibat analisis 

lingkungan eksternal dan internal perusahaan. 

2. Nilai daya tarik (AS) adalah untuk mempertimbangkan pengaruh yang akan 

diberikan oleh faktor eksternal dan internal terhadap alternatif strategi yang 

ditawarkan, dimana nilai daya tarik tersebut diperoleh dari penilaian kualitatif 

dan wawancara dengan pimpinan dan karyawan di lingkungan UD. Dege 

Mandiri Lumajang. 

3. Dari analisis dengan menggunakan matriks QSPM diatas didapatkan bahwa 

TAS tertinggi dari ketiga alternatif strategi yang ditawarkan adalah strategi 

Pengembangan Produk dengan nilai 5,65. Saat ini produk yang dihasilkan oleh 

UD. Dege Mandiri Lumajang adalah paving (kotak, melati, dan segi enam), 

eternit (wajik, polos, dan bola api), dan batako (berlubang dan tidak 

berlubang).  

Semua produk yang dihasilkan UD. Dege Mandiri Lumajang umumnya 

sudah ada di pasar dan diproduksi juga oleh perusahaan sejenisnya. Selama ini 

produk yang dihasilkan UD. Dege Mandiri Lumajang hanya mengikuti 

perkembangan produk bahan bangunan yang sudah ada di pasar. Situasi ini 

akan sangat merugikan bagi perusahaan karena tidak memiliki produk yang 

menjadi ciri khas UD. Dege Mandiri Lumajang.  
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UD. Dege Mandiri Lumajang dapat memulai dengan membuat divisi 

penelitian dan pengembangan atau bekerja sama dengan pihak luar untuk 

melakukan penelitian dan pengembangan produk. UD. Dege Mandiri 

Lumajang juga dapat menampung saran ataupun ide dari konsumen dan 

distributor sebagai reverensi perusahaan dalam mengembangakan produknya. 

Dilihat dari segi lingkungan eksternal jumlah penduduk yang terus meningkat 

menjadi potensi bagi UD. Dege Mandiri Lumajang untuk mengembangkan 

produknya sehingga dapat menjangkau semua segmen masyarakat. 

Kemajuan teknologi yang sangat pesat juga dapat dimanfaatkan oleh UD. 

Dege Mandiri Lumajang untuk menciptakan inovasi produknya. Pesatnya 

kemajuan teknologi diharapkan akan dapat mempermudah perusahaan dalam 

mengembangkan produk yang sudah ada ataupun menciptakan produk yang 

benar-benar baru. 

Dari segi lingkungan internal UD. Dege Mandiri Lumajang keterampilan 

karyawan menjadi salah satu faktor penunjang kasuksesan strategi 

pengembangan produk. Untuk itu keterampilan karyawan harus terus 

ditingkatkan dengan pelatihan-pelatihan atau peningkatan standar lulusan pada 

rekruitmen karyawan baru. 

Strategi pengembangan produk juga akan lebih baik jika didukung dengan  

peningkatan promosi produk UD. Dege Mandiri Lumajang, dengan harapan 

inovasi produk ataupun peluncuran produk baru dapat dikenal masyarakat luas 

dan meningkatkan volume penjualan UD. Dege Mandiri Lumajang. 

 
 



BAB V 

PENUTUP 

5.1. Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil analisis lingkungan internal dan eksternal UD. Dege 

Mandiri Lumajang berada dalam kondisi baik dan siap untuk menghadapi 

ancaman dengan memanfaatkan kekuatan yang dimilikinya. Pertambahan jumlah 

penduduk yang terus meningkat menjadi peluang bagi UD. Dege Mandiri 

Lumajang untuk memperluas usahanya. Harga produk yang kompetitif serta 

didukung oleh produk yang berkualitas menjadi salah satu kekuatan UD. Dege 

Mandiri Lumajang dalam menghadapi ketatnya persaingan.  

Hasil dari analisis IFE dan EFE juga menunjukkan bahwa pendatang baru 

merupakan ancaman yang harus diwaspadai oleh  UD. Dege Mandiri Lumajang. 

Sedangkan  aspek promosi merupakan kelemahan UD. Dege Mandiri Lumajang.  

Analisis Profil Kompetitif pada UD. Dege Mandiri Lumajang 

menunjukkan bahwa UD. Dege Mandiri Lumajang mampu bersaing dengan para 

pesaing terdekatnya. Pesaing utama UD. Dege Mandiri Lumajang adalah 

Perusahaan Daya Guna Lumajang. 

Hasil matrik internal-eksternal menunjukkan UD. Dege Mandiri Lumajang 

berada pada kuadran II dan strategi yang tepat adalah strategi tumbuh dan 

membangun. Alternatif strategi yang dapat digunakan adalah strategi intensif 

(pengembangan pasar, pengembangan produk, dan penetrasi pasar) dan strategi 

integrasi (integrasi ke depan, integrasi ke belakang, dan integrasi horizontal). 

Hasil dari matrik TOWS, matrik IE dan matrik grand strategy 

menunjukkan bahwa UD. Dege Mandiri Lumajang dapat menggunakan strategi 
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SO sebagai wujud ancangan agresif dengan memanfaatkan peluang dan kekuatan 

yang dimiliki UD. Dege Mandiri Lumajang. Alternatif pilihan strategi yang tepat 

untuk UD. Dege Mandiri Lumajang yaitu strategi tumbuh dan membangun 

dengan menerapkan strategi intensif yaitu strategi penetrasi pasar, strategi 

pengembangan pasar dan strategi pengembangan produk.  

Hasil dari matrik QSPM menunjukkan bahwa dari tiga alternatif yang 

ditawarkan yaitu strategi pengembangan produk, strategi pengembangan pasar dan 

strategi penetrasi pasar, strategi pengembangan produk menjadi alternatif pilihan 

utama UD. Dege Mandiri Lumajang. 

 

5.2. Saran  

 Berdasarkan hasil beberapa analisis yang telah dijalankan serta kesimpulan 

yang berhasil diperoleh, UD. Dege Mandiri Lumajang  diharapkan mampu untuk 

menerapkan strategi pengembangan produk yang awali dengan membentuk divisi 

Riset and Development yang bertugas untuk menciptakan inovasi dan 

pengembangan produk baru sehingga dapat menambah keunggulan kompetitif 

perusahaan. Ketrampilan tenaga kerja juga harus ditingkatkan dengan pelatihan-

pelatihan dan mengusahakan perekrutan karyawan baru yang profesional. UD. 

Dege Mandiri Lumajang juga diharapkan mengikuti perkembangan kemajuan 

teknologi dan lebih banyak menggunakan mesin dalam proses produksi yang 

dapat meningkatkan kualitas serta kuantitas produk Selain itu untuk menunjang 

keberhasilan  usahanya, UD. Dege Mandiri Lumajang diharapkan terus 

meningkatkan kegiatan promosi sehingga produk perusahaan dapat lebih dikenal 

konsumen dan meningkatkan penjualan perusahaan.  
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