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ABSTRAKSI

Perusahaan pasti mempunyai tujuan yang ingin dicapai dalam jangka waktu
tertentu. Usaha yang dilakukan perusahaan untuk mewujudkan hal itu umumnya
tidak lepas dari kondisi lingkungan yang dinamis baik itu lingkungan eksternal
maupun internal perusahaan. Strategi merupakan salah satu cara yang dapat
digunakan perusahaan untuk menjawab tantangan perubahan lingkungan atau
sekedar mengantisipasinya. Perumusan strategi yang merupakan tahapan proses
manajemen strategi oleh perusahaan dapat dijadikan sebagai alat untuk
menghasilkan strategi yang efektif dan efisien. Dengan perumusan strategi yang
baik diharapkan follow-up berupa implementasi dan evaluasi serta pengendalian
strategi dapat berjalan dengan baik dalam mendukung pencapaian tujuan
perusahaan.

Salah satu perusahaan yang dituntut untuk selalu mengantisipasi kondisi
lingkungan yang dinamis dengan jalan menghasilkan strategi yang tepat melalui
perumusan strategi yang baik adalah PT. Kharisma Banjarharum Malang.
Perusahaan ini bergerak dalam industri pengembang properti (perumahan).

Perumusan strategi yang dilakukan adalah model manajemen strategi dari Fred
R. David melalui tiga tahapan yaitu Input Stage, Matching Stage dan Decision
Stage. Input Stage terdiri dari Matrik EFE dan IFE yang menjadi input utama 2
tahapan selanjutnya. Matching Stage terdiri dari Matriks I-E, Matriks TOWS,
Matriks SPACE, Matriks BCG dan Matriks Grand Strategy yang nantinya akan
menghasilkan berbagai alternatif strategi yang dapat digunakan oleh perusahaan.
Pemilihan terhadap alternatif strategi terjadi pada tahap Decision Stage yang
menggunakan Matriks QSPM sebagai alat bantunya. Hasil Matriks IFE sebesar
3,35 menunjukkan bahwa perusahaan telah cukup baik dalam mengambil
keuntungan dari peluang dan berhasil menghindari dampak dari ancaman yang
ada. Adapun dari lingkungan internal, hasil Matriks EFE sebesar 3,63
menunjukkan keadaan internal perusahaan yang kuat. Matriks TOWS
menghasilkan beberapa alternatif strategi yaitu strategi SO, WO, ST dan WT yang
dapat digunakan sesuai dengan situasi yang dihadapi perusahaan. Posisi
Aggresive adalah hasil yang ditunjukkan dalam Matriks SPACE dimana Penetrasi
Pasar dan Pengembangan Produk sebagai alternatif strategi. Adapun alternatif
strategi yang ditawarkan oleh hasil analisis Matriks Grand Strategy adalah
Strategi Backward Integration. Matriks I-E berada pada sel I dengan strategi
intensif (strategi market development, strategi market penetration, dan strategi
produt development). Hasil Matriks QSPM menghasilkan pilihan terbaik pada
strategi Strategi Backward Integration Strategy. Dengan strategi ini, perusahaan
nantinya diharapkan dapat menghadapi situasi persaingan yang ketat yang terjadi
industri dengan tujuan jangka pendek yaitu mencapai stabilitas dan untuk jangka
panjangnya yaitu mencapai target pasar. Implementasinya melalui usaha
kemitraan dengan perusahaan pemasok.

Kata kunci : IFE Matriks, EFE Matriks, TOWS Matriks, SPACE Matriks, BCG
Matriks, I-E Matriks, Grand Strategy Matriks, DAN QSPM Matriks
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dewasa ini, di negara-negara sedang berkembang seperti Indonesia,

barang-barang konsumsi (terutama bahan konsumsi, makanan, pakaian, dan

perumahan) merupakan bagian yang paling penting di dalam keberhasilan

ekonomi. Pembangunan ekonomi tidak saja akan meningkatkan pendapatan

dan daya beli masyarakat, melainkan akan meningkatkan jumlah maupun jenis

barang dan jasa yang di tawarkan di pasaran. Hal ini ditandai dengan

timbulnya perusahaan-perusahaan baru yang mengasilkan produk-produknya

dan melakukan strategi yang hampir sama. Kondisi yang demikian membuat

konsumen di hadapkan pada berbagai alternatif pemilihan pembelian.

Sementara itu dari perusahaan akan membuat iklim persaingan yang semakin

tinggi dalam usaha mendapatkan pangsa pasar. Dari realita-realita tersebut,

menyebabkan semakin banyaknya langkah dari para pelaku bisnis untuk

menciptakan suatu peluang usaha guna pemenuhan kebutuhan masyarakat dan

sebagai usaha memberikan kemudahan-kemudahan yang dapat menjadi daya

tarik bagi setiap orang.

Bagaimana mengkomunikasikan produk perusahaan dengan baik kepada

konsumen potensial merupakan masalah yang sering di hadapi oleh sebagian

perusahaan, tidak terkecuali untuk industri di bidang properti. Bisnis properti

merupakan salah satu bidang usaha yang membutuhkan pembiayaan yang cukup

besar, baik dari pihak investor maupun dari konsumen atau user nya.
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Hal ini terjadi mengingat barang yang di perjualbelikan merupakan barang

yang memiliki nilai jual relatif mahal jika di bandingkan dengan barang-

barang kebutuhan lainya. Sedangkan disisi lainya, pada masa otonomi daerah

seperti masa sekarang ini, menyebapkan perputaran ekonomi di daerah-daerah

semakin tinggi sehingga disarankan daerah-daerah untuk dapat membuat

daerahnya semakin sedemikian rupa menarik untuk di jadikan lahan bisnis.

Aktifitas perbankan yang sudah menaikkan tingkat suku bunga khususnya

untuk kredit kepemilikan rumah (KPR) dari 12% menjadi level kisaran 15%

sampai 16%, ini akan memberikan pengaruh dalam pertumbuhan industri

properti. Namun hingga saat ini sistem KPR inilah yang menjadi pilihan bagi

banyak konsumen untuk memperoleh rumah dengan budget yang tidak terlalu

tinggi, dan inilah yang bisa menjembatani antara kepentingan konsumen dan

produsen.

Melihat prospek yang bagus usaha di bidang properti, sekarang telah

banyak di bangun kompleks-kompleks perumahan untuk di jadikan wisma

idaman untuk setiap pemiliknya. Tidak ketinggalan dengan Kota Malang,

sekarang ini telah banyak di bangun untuk melengkapi kebutuhan masyarakat

Kota Malang, seiring dengan cukup pesatnya perkembangan di Kota Malang

(dibidang sarana dan prasaran perekonomian) maka timbullah standart

kebutuhan masyarakat yang meningkat akan kebutuhan pokok yang harus di

penuhi adalah tempat tinggal yang layak bagi masing-masing individu ataupun

keluarga. Fenomena seperti ini di indikasikan oleh fakta yang menunjukkan

semakin meningkatnya pertumbuhan jumlah penduduk yang pada akhirnya

berpengaruh pada bertambahnya permintaan akan kebutuhan tempat tinggal.
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Saat ini orang membeli rumah tidak hanya sekedar untuk berteduh dari

sengatan matahari ataupun dari derasnya hujan. Tetapi dapat merupakan

wujud prestise, pencapaian prestasi hidup, investasi, dan bahkan telah menjadi

sarana untuk membangun keluarga yang di idam-idamkan. Dilain pihak

tuntutan konsumen akan kebutuhan penyediaan perumahan yang berkualitas

dan dengan harga terangkau sangatlah mendesak, sehingga perusahaan di

tuntut untuk dapat memenuhinya.

PT. Kharisma Banjarharum Malang, sebagai salah - satu pengembang

properti khususnya di bidang perumahan dengan salah - satu produknya

adalah perumahan tipe real estate di Kota Malang. sehingga bisa di jadikan

pilihan untuk di pertimbangkan bagi para calon konsumen yang berkeinginan

membeli ataupun memiliki sebuah rumah.

Untuk penelitian ini, perumahan PT. Kharisma Banjarharum Malang di

tetapkan sebagai objek penelitian karena PT. Kharisma Banjarharum Malang,

merupakan salah satu pengembang di industri perumahan di Kota Malang

yang berusia cukup lama dan gencar dalam melakukan promosi. Dengan dasar

pertimbangan bahwa lokasi perumahan dilihat secara faktual agak jauh dari

pusat Kota, maka pihak manajemen perusahaan harus mempersiapkan strategi

market yang akurat. Di sisi lain PT. Kharisma Banjarharum Malang

mempunyai beberapa pesaing yang notabene baik pemain lama maupun

pemain baru. Beranjak dari keadaan yang demikian, maka di rasa sangat perlu

bagi PT. Kharisma Banjarharum Malang, untuk melakukan analisis

lingkungan guna menemukan strategi yang tepat dan meningkatkan kekuatan
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perusahaan guna unggul dalam persaingan untuk merebut pangsa pasar dan

sekaligus survive dalam lingkunganya,

Di dalam bisnis perumahan saat ini, persaingan dapat di katakan sangat

ketat. Ketatnya persaingan menjadikan fungsi strategi perusahaan sangatlah

menjadi bagian yang paling penting dalam aktifitas perusahaan tersebut. Agar

dapat memenangkan di dalam persaingan, maka suatu perusahaan harus dapat

memiliki suatu konsep strategi yang lebih baik dan lebih unggul di

bandingkan perusahaan pesaing serta mempunyai landasan bagi kegiatan

aktifitas perusahaan. Strategi yang handal dalam hal produksi, penjualan dan

pemasaran merupakan kunci untuk memenangkan persaingan dengan

perusahaan lain. Namun fakta menunjukkan bahwa strategi yang tepat dan

handal lah yang dapat mampu mendorong suatu perusahaan untuk tetap

survive dalam aktifitas dan lingkunganya.

Berdasarkan hal-hal di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan

merumuskan sebuah strategi di suatu perusahaan yang bergerak di bidang

perumahan dan memilih judul penelitian :

ANALISIS LINGKUNGAN PERUSAHAAN SEBAGAI DASAR
PERUMUSAN STRATEGI PADA PERUSAHAAN

PENGEMBANG PROPERTI
PT. KHARISMA BANJARHARUM MALANG

GUNA MENGATASI PERSAINGAN

1.1 Perumusan Masalah

Strategi perusahaan merupakan hal yang paling penting dalam serangkaian

aplikasi aktifitas perusahaan. Meskipun demikian, karena deraan iklim

persaingan yang semakin ketat dan semakin mahalnya kebutuhan bahan

material perusahaan, seringkali perusahaan mengesampingkan pentingnya
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akan sebuah penerapan strategi yang handal dan berkualitas. Namun,

bagaimana halnya bagi perusahaan yang bergerak dibidang bisnis perumahan,

bagaimanakah strategi yang tepat sehingga dapat menang dalam kondisi

persaingan dan survive di dalam lingkunganya.

Secara spesifik permasalahan yang diteliti terangkum dalam pernyataan

berikut ini :

”Bagaimanakah perumusan strategi pada perusahaan pengembang properti

PT. Kharisma Banjarharum Malang Guna mengatasi persaingan berdasarkan

analisis lingkungan eksternal dan internal ”

1.2 Tujuan Penelitian

1. Menganalisis aspek-aspek kondisi lingkungan internal dan eksternal yang

dapat mempengaruhi kondisi PT. Kharisma Banjarharum Malang secara

faktual.

2. Menyusun perumusan strategi yang tepat berdasarkan analisis lingkungan

internal dan eksternal Perusahaan.

1.3 Manfaat Penelitian

Pelaksanaan penelitian ini diharapkan dapat membawa manfaat bagi pihak-

pihak yang bersangkutan, yakni sebagai berikut :

1.Bagi Peneliti

Hasil studi ini berguna untuk mengetahui sejauh mana teori-teori yang

selama ini dipelajari diperkuliahan dapat diterapkan untuk mengetahui

strategi suatu perusahaan.
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2. Bagi Perusahaan

Dengan menganalisis posisi kelemahan, kekuatan, peluang dan

ancaman yang akan di hadapi oleh suatu perusahaan dalam menerapkan

sebuah strategi dapat dijadikan dasar pertimbangan guna mengambil

sebuah keputusan. Dan memperoleh masukan dari pihak lain diluar

organisasi yang dapat digunakan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan

perusahaan. Dan serta dapat melaksanakan salah-satu bentuk tanggung

jawab sosial organisasi atau lembaga kepada masyarakat.

3. Bagi Pihak Lain

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan

pertimbangan dan bahan referensi untuk penelitian di masa yang akan

datang.
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BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Strategi

Strategi bagi perusahaan merupakan seperangkat keputusan yang

dirumuskan dan dikembangkan berdasarkan tinjauan terhadap banyak faktor

baik internal maupun eksternal. Suatu strategi merupakan cara untuk

mengatasi dan mengantisipasi setiap masalah yang timbul serta pemanfaatan

kesempatan untuk masa depan. Memahami manajemen strategi tentunya harus

mendefinisikan strategi dalam ruang lingkup bisnis. Berikut ini akan disajikan

pengertian strategi menurut beberapa ahli.

Menurut John A. Pearce II dan R.B. Robinson, Jr. (1997:20), definisi

strategi sebagai berikut “Strategi diartikan oleh para manajer sebagai

rencana mereka yang berskala besar dan berorientasi ke masa depan untuk

berinteraksi dengan lingkungan guna mencapai sasaran-sasaran

perusahaan”.

Sedangkan menurut L.R Jauch dan W.F Glueck (1999:12) mendefinisikan

strategi sebagai berikut :

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

Dalam konteks bisnis, strategi menggambarkan arah bisnis yang mengikuti

lingkungan yang dipilih dan merupakan pedoman untuk mengalokasikan sumber

daya dan usaha suatu organisasi. Pernyataan strategi merupakan kunci
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keberhasilan dalam menghadapi perubahan lingkungan bisnis. Strategi

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

harus merupakan pernyataan yang jelas dan bersifat partisipatif.

J. David Hunger dan Thomas L. Wheelen (2003:16) mendefinisikan

“Strategi perusahaan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang

bagaimana perusahaan akan mencapai misi dan tujuannya. Strategi akan

memaksimalkan keunggulan kompetitif dan meminimalkan keterbatasan

bersaing”. Selain definisi-definisi yang bersifat umum ada juga yang lebih

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

Prahalad seperti yang dikutip oleh Husein Umar (2003:31) sebagaimana

berikut ini:

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

Dari uraian diatas, maka dapat diketahui bahwa strategi adalah rencana

yang disatukan untuk mencapai tujuan utama organisasi atau perusahaan baik

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

manajemen mengartikan rencana berskala dasar dan berorientasi ke masa

depan mereka untuk berinteraksi dengan lingkungan yang kompetitif untuk

mencapai tujuan organisasi yang merefleksikan kesadaran suatu organisasi

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

siapa organisasi harus bersaing, dan apa maksud organisasi bersaing. Beberapa
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perusahaan mungkin mempunyai tujuan yang sama, akan tetapi strategi yang

dipakai untuk mencapai tujuan tersebut dapat berbeda. Jadi suatu strategi

dibuat berdasarkan tujuan.

2.2 Pengertian Manajemen Strategi

Manajemen strategi merupakan bidang keilmuan yang tumbuh dan

berkembang dengan cepat. Bidang ini memandang sosok korporasi sebagai

suatu rangkaian serta mencoba menjelaskan bagaimana perusahaan

berkembang dan sukses, sedangkan yang lain stagnan bahkan ada juga yang

bangkrut. Untuk memahami manajemen strategi maka akan disajikan beberapa

pendapat dari pakar manajemen dan bisnis tentang defisi dari manajemen

strategi.

Menurut John A. Pearce II dan R.B. Robinson, Jr. (1997:20) : “Manajemen

strategi didefinisikan sebagai sekumpulan keputusan dan tindakan yang

menghasilkan perumusan (formulasi) dan pelaksanaan (implementasi)

rencana-rencana yang dirancang untuk mencapai sasaran-sasaran

perusahaan”.

Menurut L.R. Jauch dan W.F Glueck (1999:6) mendefinisikan

“Manajemen strategi (strategic management) adalah sejumlah keputusan dan

tindakan yang mengarah pada penyusunan suatu strategi atau sejumlah

strategi yang efektif untuk membantu mencapai sasaran perusahaan.”
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Sedangkan menurut pendapat J. David Hunger dan Thomas L. Wheelen

(2003:4) mendefinisikan manajemen strategi sebagai berikut:

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

Ciri khusus manajemen strategi adalah penekanan pada pengambilan

keputusan strategis. Keputusan strategis berhubungan dengan masa yang akan

datang dalam jangka panjang untuk organisasi secara keseluruhan.

Menurut J. David Hunger dan Thomas L. Wheelen (2003:3) keputusan

strategis mempunyai tiga karakteristik yaitu:

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

tidak dapat ditiru.

2. Consequential: keputusan-keputusan strategis yang memasukkan sumber

daya penting dan menuntut banyak komitmen.

3. Directive: keputusan-keputusan strategis yang menetapkan keputusan

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

masa yang akan datang untuk organisasi secara keseluruhan.

Dari beberapa definisi manajemen strategi diatas, dapat diketahui bahwa

pada dasarnya manajemen strategi adalah gabungan pola pikir strategis dengan

fungsi-fungsi manajemen. keterkaitan fungsi-fungsi manajemen yang meliputi

perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian dalam proses

manajemen strategi, menunjukkan bahwa dalam pengambilan dan pelaksanaan

keputusan maupun tindakan strategi membutuhkan penekanan dari peran serta
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seluruh organisasi. Selain itu, definisi yang beragam tersebut menunjukkan

bahwa manajemen strategi sangat menekankan pada pengamatan terhadap

lingkungan untuk mengantisipasi berbagai perubahan baik intern maupun

ekstern dalam rangka menentukan posisi perusahaan dalam industri di masa

yang akan datang.

Manajemen strategi merupakan suatu rangkaian proses pengambilan

keputusan strategi yang meliputi kerangka perumusan (formulating),

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

strategi ini meliputi rencana-rencana jangka panjang maupun pendek untuk

mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan. Jadi dalam hal ini strategi

merupakan parameter sebuah organisasi dalam pengertian menentukan tempat

bisnis dan cara bisnis.

2.3 Manfaat Manajemen Strategi

Dengan menggunakan ancangan manajemen strategi, perusahaan akan

mendapatkan manfaat. Menurut John A. Pearce II dan R.B. Robinson, Jr.

(1997:30) menjelaskan bahwa ada beberapa manfaat dari manajemen strategi

yaitu:

1. Kegiatan perumusan (formulasi) strategi memperkuat kemampuan

perusahaan mencegah masalah.

2. Keputusan strategi yang didasarkan pada kelompok mungkin sekali

dihasilkan dari alternatif yang terbaik yang ada.

3. Keterlibatan karyawan dalam perumusan strategi meningkatkan

pemahaman mereka akan adanya hubungan produktivitas-imbalan di
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setiap rencana strategi dan, dengan demikian, mempertinggi motivasi

mereka.

4. Senjang dan tumpang tindih kegiatan diantara individu dan kelompok

berkurang karena partisipasi dalam perumusan strategi memperjelas

adanya perbedaan peran masing-masing.

5. Penolakan terhadap perubahan berkurang.

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

beberapa manfaat yang diperoleh perusahaan jika mereka menerapkan

manajemen strategi, yaitu :

1) Memberi arah jangka panjang yang akan dituju.

2) Membantu perusahaan beradaptasi pada perubahan-perubahan yang

terjadi.

3) Membuat suatu perusahaan menjadi lebih efektif.

4) Mengidentifikasi keunggulan komparatif suatu perusahaan dalam

lingkungan yang beresiko.

5) Aktivitas pembuatan strategi akan mempertinggi kemampuan perusahaan

untuk mencegah munculnya masalah dimasa yang akan datang.

6) Keterlibatan karyawan dalam pembuatan strategi akan lebih memotivasi

mereka pada tahap pelaksanaanya.

7) Aktivitas tumpang tindih akan dikurangi.

8) Keengganan untuk berubah dari karyawan lama dapat dikurangi.

Dengan menggunakan manajemen strategi sebagai suatu kerangka kerja

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

untuk berpikir lebih kreatif dan secara strategis. Pemecahan masalah dengan
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menghasilkan dan mempertimbangkan lebih banyak alternatif yang dibangun

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

menguntungkan.

Pengaplikasian manajemen strategi sebagai suatu kerangka kerja untuk

menyelesaikan masalah yang dihadapi perusahaan, maka manajer diajak untuk

berpikir secara strategis. Pemecahan masalah dengan menghasilkan dan

mempertimbangkan lebih banyak alternatif penyelesaian masalah yang

dibangun dari analisis yang teliti tentunya akan memberikan hasil yang

menguntungkan. Hal ini karena pihak manajemen akan mepertimbangkan

prioritas-prioritas penyelesaian masalah dengan lebih efektif dan efesien.

2.4 Resiko Manajemen Strategi

Manajemen strategi juga membawa konsekuensi resiko jika diterapkan

dalam suatu perusahaan. Menurut John A. Pearce II dan R.B. Robinson, Jr.

(1997:31) menjelaskan ada tiga resiko manajemen strategi yaitu :

1. Waktu yang digunakan manajer untuk proses manajemen strategi dapat

menimbulkan dampak negatif atas tanggung jawab operasional mereka.

2. Jika para perumus strategi tidak terlibat secara dekat dalam

implementasinya, mereka mungkin akan mengelakkan tanggung jawab

individual atas keputusan yang diambil.

3. Para manajer strategi harus mampu mengantisipasi dan menanggapi

kekecewaan para bawahan yang berpartisipasi atas harapan-harapan yang

tidak menjadi kenyataan.
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Membuat para pembuat keputusan menjadi peka terhadap kemungkinan-

kemungkinan konsekuensi negatif ini dan menyiapkan mereka dalam cara-

cara efektif untuk meminimalkan konsekuensi negatif akan memperkuat

potensi manfaat perencanaan strategi dalam perusahaan.

2.5 Hirarki Strategi

Dalam perkembangan suatu perusahaan akan memiliki bisnis yang

multidivisional. Menurut J. David Hunger dan Thomas L. Wheelen (2003:24)

perusahaan bisnis multidivisional yang biasanya besar, memiliki tiga level

strategi yaitu:

1. Strategi korporasi menggambarkan arah perusahaan secara keseluruhan

mengenai sikap perusahaan secara umum terhadap arah pertumbuhan dan

manajemen berbagai bisnis dan lini produk untuk mencapai keseimbangan

portofolio produk dan jasa.

2. Strategi bisnis, disebut juga strategi bersaing, biasanya dikembangkan

pada level divisi, dan menekankan pada perbaikan posisi persaingan

produk barang atau jasa perusahaan dalam industri khusus atau segmen

pasar yang dilayani devisi tersebut.

3. Strategi fungsional menekankan terutama pada pemaksimalan sumber

daya produktivitas. Dalam batasan perusahaan dan strategi bisnis yang

berada di sekitar mereka, departemen fungsional mengembangkan strategi

untuk mengumpulkan bersama-sama berbagai aktivitas dan kompetensi

mereka guna memperbaiki kinerja.
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Berikut ini model hirarki strategi yang dikemukakan oleh J. David Hunger

dan Thomas L. Wheelen (2003:26) yang menunjukkan bagaimana setiap level

strategi membentuk lingkungan eksternal dari level berikutnya dalam

perusahaan.

Gambar 2.1
Hirarki Strategi

Sumber: J. David Hunger dan Thomas L. Wheelen ,Manajemen Strategis, (2003:26)
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Manajemen strategi merupakan serangkaian proses atau tahapan. Proses

manajemen strategi menyediakan kerangka gabungan bagi para manajer untuk

menangani berbagai masalah yang unik bagi perusahaan untuk

mengidentifikasi peluang baru dengan lebih mudah dan untuk memperkirakan

kekuatan yang dapat digunakan dan kelemahan yang harus diperbaiki.

Proses ini dimaksudkan untuk memadukan antara misi dan tujuan yang
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menentukan tercapainya strategi yang diinginkan. Banyak model manajemen

strategi yang dikemukakan oleh para ahli.

Proses manajemen strategik menurut Fred R. David (2004:19) terbentuk

dalam suatu kerangka manajemen strategi yang terdiri dari tiga tahap, yakni:

1. Strategic Formulation; terdiri dari audit internal dan eksternal, pernyataan

visi dan misi, tujuan, pemilihan alternatif strategi.

2. Strategic Implementation; terdiri dari pelaksanaan strategi berupa isu-isu

manajemen dan isu-isu fungsional.

3. Strategic Evaluation ; berupa pengukuran dan penilaian terhadap kinerja.

Gambar 2.2
Model Manajemen Strategi Fred R. David

Sumber: Fred R. David, Manajemen Strategis Konsep, (2004:19)
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2.7. Penetapan Misi, Tujuan, dan Profil Perusahaan

2.7.1 Penetapan Misi

Perusahaan dapat berjalan dengan baik apabila memiliki misi yang jelas,

yang memberikan penjelasan tentang maksud keberadaan perusahaan dan

bidang yang membedakannya dari perusahaan lain. Penetapan misi

merupakan langkah awal di dalam proses manajemen strategi, sehingga

pemahaman tentang misi menjadi krusial dalam keberhasilan proses

manajemen strategi.

Menurut John A. Pearce dan Richard B Robinson (1997:55p), misi

dinyatakan sebagai:

“Misi merupakan pernyataan tentang tujuan mendasar (fundamental

purpose) yang membedakan suatu perusahaan lain yang sejenis dan

yang menjelaskan cakupan operasinya dalam bentuk produk dan

pasar.”

Sedangkan menurut W.F. Glueck dan L.R. Jauch (1999:8p), definisi misi

adalah:

“Suatu pernyataan misi menentukan alasan dasar untuk keberadaan

suatu organisasi dan membantu mengabsahkan fungsinya di dalam

masyarakat.”

Husein umar (2002:23p) menyatakan misi sebagai:

“Penjabaran tertulis mengenai visi agar visi menjadi mudah

dimengerti atau jelas bagi seluruh staf perusahaan.”



18

Oleh karena itu, sebelum memulai perumusan misi yang baik hendaknya

cita-cita masa depan yang ada dalam benak pendiri yang kira-kira mewakili

seluruh anggota perusahaan yang tercantum dalam konsep visi.

Sasaran misi yang efektif menurut King dan Cleland dalam Pearce dan

Robinson (1997:55p), dijabarkan sebagai berikut:

1. Memastikan kesamaan tujuan (purpose dalam organisasi)

2. Menjadi landasan untuk memotivasi pemanfaatan sumber daya

organisasi.

3. Mengembangkan landasan, atau standar, untuk pengalokasian sumber

daya organisasi.

4. Menetapkan warna umum iklim organiasi; misalnya, mengisyarakatkan

operasi yang bersifat bisnis (business like operation).

5. Berfungsi sebagai titik focus mereka yang sepakat dengan tujuan umum

dan arah organisasi dan menghalangi mereka yang tidak sepakat dengan

itu agar tidak lagi melibatkan diri dengan kegiatan-kegiatan organisasi.

6. Memudahkan penerjemahan sasaran dan tujuan ke dalam suatu struktur

kerja yang mencakup penetapan tugas kepada elemen-elemen yang

bertanggung jawab dalam organisasi.

7. Menegaskan tujuan umum organisasi dan perwujudan tujuan umum ini

menjadi tujuan yang lebih spesifik sedemikian rupa sehingga parameter

biaya, waktu, dan kinerja dapat ditetapkan dan dikendalikan

2.7.2. Penetapan Tujuan

Penetapan tujuan merupakan proses bagaimana perusahaan mampu

bertahan dalam menghadapi lingkungan, dan pada selanjutnya adalah
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meningkatkan serta mencari peluang bagi investasi tambahan yang

menguntungkan perusahaan. Penetapan tujuan perusahaan berguna untuk

mengarahkan serta memberikan panduan bagi perusahaan untuk

melangkah lebih jauh, sehingga keputusan dalam penetapan tujuan harus

bersifat terukur (measureable).

Secara umum tujuan yang ingin dicapai oleh perusahaan seperti pada

Pearce dan Robinson (1997:60p) adalah:

1. Kelangsungan hidup (survival).

2. Pertumbuhan (growth).

3. Profitabilitas (profitability).

Alasan mengapa tujuan sangat penting dalam manajemen strategi

diungkapkan oleh Glueck & Jauch (1996:66) yaitu:

1. Tujuan membantu mendefinisikan organisasi dalam lingkungannya.

Sebagian besar organisasi perlu membenarkan keabsahan

eksistensinya, untuk mengabsahkan diri dalam pandangan pemerintah,

konsumen dan masyarakat luas. Dengan menetapkan tujuan,

perusahaan akan menarik orang yang mengenali tujuan ini sehingga

mau bekerja untuk mereka, jadi tujuan mendefinisikan perusahaan.

2. Tujuan membantu mengkoordinasi keputusan dan pengambilan

keputusan. Tujuan yang dinyatakan mengarahkan perhatian karyawan

kepada norma perilaku yang dikehendaki. Tujuan dapat mengurangi

pertentangan dalam pengambilan keputusan kalau semua karyawan

mengetahui tujuannya.



20

3. Tujuan menyediakan norma untuk menilai pelaksanaan prestasi

organisasi. Tujuan merupakan norma terakhir untuk organisasi menilai

dirinya. Tanpa tujuan, organisasi tidak mempunyai dasar yang jelas

untuk menilai keberhasilannya.

4. Tujuan merupakan sasaran yang lebih nyata daripada pernyataan misi.

Produk organisasi atau layanan yang diberikan (output) mungkin

merupakan istilah yang paling akrab bagi masyarakat dalam

kecenderungan mereka memikirkan tujuan dan sasaran.

2.7.3. Penetapan Profil Perusahaan

Penetapan profil perusahaan bertujuan untuk merangkum seluruh

kapasitas sumber daya yang dimiliki suatu perusahaan untuk dimanfaatkan

didalam pelaksanaan strategi. Selain itu profil juga menjabarkan tentang

sejarah perusahaan masa lalu sehingga dapat diramalkan kemampuan atau

kekurang mampuan perusahaan di masa yang akan datang.

Kemampuan strategik perusahaan diukur oleh para manajer puncak

berdasarkan peluang dan ancaman yang ada dalam lingkungan persaingan-

industri perusahaan. Profil ini turut mempertimbangkan aspek kekuatan

dan kelemahan dalam lingkungan usaha diperbandingkan dengan peluang

dan ancaman tersebut. Berdasarkan analisis profil inilah para manajer pada

akhirnya dapat mengembangkan serangkaian langkah strategik perusahaan

didalam mengantisipasi perubahan-perubahan lingkungan perusahaan.
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2.8. Analisis Lingkungan Perusahaan

Bagi para manajer puncak, menganalisis dan mendiagnosis secara efektif

terhadap lingkungan merupakan pekerjaan yang sangat penting. Manajer harus

menentukan faktor-faktor penting apa yang ada didalam lingkungan karena hal

ini akan mempengaruhi informasi yang akan dikumpulkan. Dengan informasi

ini selanjutnya dapat ditentukan strategi apa yang tepat dalam menghadapi

perubahan lingkungan organisasi.

Menurut L.R. Jauch dan W.F Glueck (1999:87) analisis lingkungan

didefinisikan sebagai berikut:

“Analisis lingkungan adalah analisis untuk menentukan peluang
dan ancaman yang mempunyai arti penting bagi perusahaan di
masa yang akan datang yang juga meliputi upaya penentuan
kekuatan dan kelemahan perusahaan pada waktu sekarang atau
yang mungkin berkembang”.

Langkah-langkah penting yang harus diambil oleh suatu organisasi agar

tetap kuat dalam menghadapi lingkungan yang berubah-ubah maka organisasi

harus melakukan analisis yang cermat mengenai suasana lingkungannya, baik

lingkungan sekarang maupun perkiraan lingkungan di masa yang akan datang.

Analisis lingkungan mutlak diperlukan seorang pembuat kebijakan strategi

sebagai dasar menentukan alternatif strategi. Hal ini dimaksudkan agar strategi

yang dibuat dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan perusahaan. Analisis

lingkungan dilakukan terhadap lingkungan internal maupun lingkungan

eksternal perusahaan

L.R. Jauch dan W.F Glueck (1999:89) mengemukakan alasan tentang

pentingnya analisis lingkungan sebagai berikut :
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1. Analisis lingkungan memberikan kesempatan pada perencana strategis

untuk mengantisipasi peluang dan membuat rencana untuk melakukan

tanggapan pilihan terhadap peluang ini.

2. Membantu perencana strategis untuk mengembangkan sistem peringatan

dini untuk menghindari ancaman atau mengembangkan strategi yang dapat

merubah ancaman menjadi keuntungan organisasi.

Dengan alasan yang tersebut diatas menyatakan bahwa analisis lingkungan

organisasi atau perusahaan penting untuk dilaksanakan agar dapat diramalkan

dampak perubahan lingkungan terhadap perkembangan organisasi. Oleh

karena itu agar PT. Kharisma Banjarharum Malang, mampu menghadapi

perubahan kondisi lingkungan tersebut maka diperlukan analisis lingkungan

yang berguna untuk memantau lingkungan perusahaan dan

mengidentifikasinya, dan yang pada akhirnya perusahaan dapat merumuskan

strategi yang tepat.

2.8.1 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 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
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dalam semua fungsinya. Organisasi dapat mengetahui kekuatan dan

kelemahannya melalui analisis lingkungan internal.

Menurut pendapat John A. Pearce II dan R.B. Robinson, Jr. (1997:229)

tentang definisi analisis lingkungan internal adalah: “Pengertian mengenai

pemikiran pencocokan kekuatan dan kelemahan intern perusahaan dengan

peluang dan ancaman yang terdapat dalam perusahaan.”

Istilah analisis lingkungan internal ini ada juga yang menyebutnya

“analsis keunggulan strategi”. L.R. Jauch dan W.F Glueck (1999:162)

memberikan definisi analisis lingkungan internal sebagai berikut :

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

Garis besar dari definisi diatas adalah bahwa di dalam melihat kelemahan

dan kekuatan internal organisasi, maka yang perlu diperhatikan adalah

pemasaran, operasional, keuangan, dan sumber daya manusia.

John A. Pearce II dan R.B. Robinson, Jr. (1997:234) membuat model

tahapan perusahaan untuk mengembangkan profil perusahaan. Profil

perusahaan menggambarkan kuantitas dan kualitas sumberdaya keuangan,

manusia dan fisik perusahaan. Dalam mengembangkan profil perusahaan

ada empat tahap yaitu:

1. Manajer menelaah aspek-aspek kunci dari operasi perusahaan, membidik

bidang-bidang kunci untuk penilaian lebih lanjut. Bidang tersebut adalah
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bidang yang dipandang penting bagi arah strategi perusahaan.

Karenanya, bidang-bidang ini dinamakan faktor-faktor strategik intern

(strategic internal factors).

2. Manajer mengevaluasi keadaan perusahaan dalam faktor-faktor ini

dengan membandingkan kondisi mereka sekarang dengan kondisi yang

lalu.

3. Manajer mencari pembanding yang terkait dengan kondisi pasar-industri

atau produk-pasar agar dapat secara lebih akurat menentukan apakah

kondisi suatu faktor strategi internal merupakan kekuatan atau

kelemahan.

4. Profil perusahaan yang telah dihasilkan dari langkah-langkah

sebelumnya menjadi masukan bagi proses manajemen strategi.

Tahapan dalam mengembangkan profil perusahaan digambarkan pada

gambar 2.3 berikut ini yang terdiri dari empat langkah :
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Gambar 2.3
Langkah-Langkah Dalam Mengembangkan Profil Perusahaan
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Menurut John A. Pearce II dan R.B Robinson, Jr. (1997:238) faktor

kunci internal suatu perusahaan dilihat dari ancangan fungsional

perusahaan adalah:

1. Pemasaran

2. Keuangan dan Akunting

3. Produksi, Operasi, Teknik.

4. Personalia.

5. Manajemen Mutu.

6. Sistem Informasi.

7. Organisasi dan Manajemen Umum

Faktor-faktor kunci inilah yang dijadikan acuan untuk dilakukan analisis

untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan yang dimiliki oleh perusahaan.

Sedangkan L.R. Jauch dan W.F Glueck (1999:194) menyatakan bahwa

faktor internal yang dianalisis dan didiagnosis adalah:

1. Manajemen faktor pemasaran dan dirtribusi.

2. Faktor penelitian dan pengembangan dan rekayasa.

3. Manajemen produksi dan operasi.

4. Sumber daya dan karyawan perusahaan.

Menurut J. David Hunger dan Thomas L. Wheelen (2003:11)

“lingkungan internal terdiri dari variabel (kekuatan dan kelemahan) yang

ada di dalam organisasi tetapi biasanya tidak dalam pengendalian jangka

pendek dari manajemen puncak”. Variabel tersebut membentuk suasana

dimana pekerjaan dilakukan. Variabel tersebut meliputi:



27

1. Stuktur, yaitu cara bagaimana perusahaan diorganisasikan yang

berkenaan dengan komunikasi, otoritas, dan arus kerja.

2. Budaya, yaitu pola keyakinan, pengharapan, dan nilai-nilai yang

dibagikan oleh anggota organisasi

3. Sumber daya adalah asset yang merupakan bahan baku bagi produksi

barang dan jasa organisasi. Aset itu meliputi keahlian orang, kemampuan,

dan bakat manajerial.

Menurut J. David Hunger dan Thomas L. Wheelen (2003:160) “Manajer

strategis dapat mengamati dan menganalisis variabel internal dengan

menggunakan salah satu atau kombinasi dari tiga pendekatan ini:

1. Analisis PIMS (Profit Impact of Market Strategy). Analisis dengan

pendekatan ini menggunakan data dari pasar tentang faktor internal yang

mempengaruhi keberhasilan suatu perusahaan.

2. Analisis Rantai Nilai. Sebagaimana dikemukakan oleh M.E Porter adalah

salah satu cara untuk menguji sifat dan tingkat sinergi, apabila ada,

diantara kegiatan-kegiatan internal perusahaan.

3. Analisis Fungsional. Cara ini merupakan yang paling sederhana dimana

analisis dilakukan dengan asumsi bahwa keahlian dan sumber daya

perusahaan dapat diatur ke dalam profil kompetensi sesuai dengan fungsi

bisnis seperti pemasaran, keuangan, penelitian dan pengembangan, dan

operasi.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan ancangan fungsional untuk

melakukan analisis internal pada PT. Kharisma Banjarharum Malang, untuk
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mengetahui kekuatan dan kelemahan yang dimiliki. Fungsional yang akan

dianalisis adalah sebagai berikut:

1. Pemasaran

2. Keuangan

3. Operasi, Teknik.

4. Personalia.

5. Sistem Informasi.

6. Organisasi dan Manajemen Umum

2.8.2 Analisis Lingkungan Eksternal

Lingkungan eksternal perusahaan terdiri dari semua keadaan dan

kekuatan yang mempengaruhi pilihan (opsi) strateginya dan menentukan

situasi persaingannya. Analisis lingkungan eksternal berfungsi untuk

memastikan usaha-usaha perusahaan untuk mencapai tujuan-tujuannya.

Analisis ini 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 J. David Hunger dan Thomas L. Wheelen (2003:9) “lingkungan

eksternal terdiri dari variabel-variabel (kesempatan dan ancaman) yang

berada di luar organisasi dan tidak secara khusus ada dalam pengendalian

jangka pendek dari manajemen puncak. Variabel-variabel tersebut

membentuk keadaan dalam organisasi dimana organisasi ini hidup.

Lingkungan eksternal memiliki dua bagian: lingkungan kerja dan

lingkungan sosial”
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Lingkungan kerja terdiri dari elemen-elemen atau kelompok yang secara

langsung berpengaruh atau dipengaruhi oleh operasi-operasi utama

organisasi. Beberapa elemen tersebut adalah pemegang saham, pemerintah,

pemasok, pelanggan,pesaing. Sedangkan lingkungan sosial terdiri dari

kekuatan umum yang kekuatan tersebut tidak berhubungan langsung dengan

aktifitas jangka pendek organisasi tetapi dapat dan sering mempengaruhi

keputusan jangka panjang. Lingkungan sosial terdiri dari kekuatan ekonomi,

sosiokultural, teknologi dan politik-hukum yang berhubungan dengan

lingkungan perusahaan.

Gambar 2.4
Pengamatan Lingkungan Eksternal

Sumber : J. David Hunger dan Thomas L. Wheelen , Manajemen Strategis, (2003:121)

Sedangkan menurut John A. Pearce II dan R.B Robinson, Jr. (1997:93)

“Ada banyak faktor ekstern yang mempengaruhi arah dan tindakan suatu

perusahaan dan, akhirnya, struktur organisasi dan proses internalnya. Faktor

lingkungan eksternal dibagi menjadi tiga sub kategori yang saling berkaitan:

Memilih Faktor-
faktor Strategis
 Kesemapatn
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Analisis lingkungan sosial:
Faktor-faktor Ekonomi, Sosiokultural, Teknologi-Hukum

Analisis Komunitas

Analisis Pasar
Analisis Pesaing

Analisis Pemasok

Analisis PemerintahanAnalisis Kelompok
Berkepentingan
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faktor dalam lingkungan jauh (remote), faktor dalam lingkungan industri,

dan faktor dalam lingkungan operasional.

Gambar 2.5
Lingkungan Eksternal Perusahaan
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Lingkungan jauh terdiri dari faktor-faktor yang bersumber dari luar,

biasanya tidak berhubungan dengan situasi operasional suatu perusahaan

tertentu. Lingkungan ini memberi peluang, ancaman, dan kendala bagi

Sumber: John A. Pearce II dan R.B Robinson, Jr. Manajemen Strategik. (1997:94).
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perusahaan, tetapi suatu perusahaan jarang sekali mempunyai pengaruh berarti

terhadap lingkungan ini. Lingkungan jauh ini meliputi:

1. Ekonomi

Faktor ekonomi berkaitan dengan sifat dan arah sistem ekonomi tempat

suatu perusahaan beroperasi. Karena pola konsumsi dipengaruhi oleh

kesejahteraan relative berbagai segmen pasar, dalam perencanaan

strateginya setiap perusahaan harus mempertimbangkan kecenderungan

ekonomi di segmen-segmen yang mempengaruhi indutrinya.

2. Sosial

Kekuatan sosial bersifat dinamis dan selalu berubah sebagai akibat

upaya orang untuk memuaskan keinginan dan kebutuhan mereka melalui

pengendalian dan penyesuaian diri terhadap faktor-faktor lingkungan.

Menerjemahkan perubahan sosial ke dalam ramalan mengenai dampak-

dampak terhadap bisnis merupakan proses yang sukar. Namun perkiraan

dampak dari perubahan seperti perubahan geografis dalam populasi dan

perubahan nilai kerja, standard etika dapat membantu perusahaan dalam

usahanya untuk tetap berjaya.

3. Faktor Politik.

Arah dan stabilitas politik merupakan pertimbangan penting untuk para

manajer dalam merumuskan strategi perusahaan. Faktor-faktor politik

menentukan parameter legal dan regulasi yang membatasi operasi

perusahaan. Karena itu, perusahaan harus mampu meramalkan perubahan

keputusan politik dalam lingkungan bisnis.
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4. Faktor Teknologi.

Perubahan teknologi membantu perusahaan untuk menghindari

keusangan dan mendorong inovasi, perusahaan harus mewaspadai

perubahan teknologi yang mungkin mempengaruhi industrinya. Kunci

peramalan kemajuan teknologi yang bermanfaat terletak pada dugaan yang

akurat mengenai kemampuan teknologi masa depan dan dampak yang

mungkin.

5. Faktor Ekologi.

Ekologi mengacu pada hubungan antara manusia dan mahluk hidup

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

Ancaman terhadap ekologi, bisnis sekarang memikul tanggung jawab

untuk meniadakan hasil efek samping beracun dari proses manufaktur

mereka dan untuk membersihkan kembali lingkungan yang telah tercemar

akibat ulah sebelumnya. Oleh karena itu, untuk menjaga agar beban biaya

pengendalian ekologi dapat terkurangi, maka diperlukan perencanaan

tentang pemeliharaan ekologi dalam lingkungan operasional bisnis.

Faktor kedua dalam lingkungan eksternal adalah lingkungan industri.

Konsep lingkungan industri masuk dalam pemikiran strategi dan

perencanaan usaha didasari oleh konsep dari Michael E. Porter tentang

lima kekuatan yang mempengaruhi persaingan dalam industri. Lingkungan

industri meliputi lima kekuatan berikut ini:

1. Pendatang Baru

Pendatang baru dapat menjadi ancaman bagi perusahaan karena mereka

membawa kapasitas produksi tambahan, sumber daya yang lebih baik dan
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keinginan kuat untuk memperoleh pangsa pasar yang lebih besar. Terlebih

lagi apabila jumlah permintaan tetap, maka perusahaan yang sudah ada

dapat terdesak oleh munculnya para pendatang baru tersebut.

Kemungkinan masuknya perusahaan baru kedalam suatu industri

dipengaruhi oleh hambatan masuk (entry barrier) yang terbentuk dari

skala ekonomi, diferensiasi produk, kebutuhan modal, biaya perpindahan,

akses ke saluran distribusi, dan peraturan pemerintah.

2. Kekuatan Tawar-Menawar Pemasok

Pemasok dapat memanfaatkan kekuatan tawar-menawarnya atas para

anggota industri dengan menaikkan harga atau menurunkan kualitas

barang dan jasa yang dijualnya. Pemasok yang kuat, karenanya, dapat

menekan kemampulabaan suatu industri yang tidak dapat mengimbangi

kenaikan biaya dengan menaikkan harganya sendiri.

3. Produk dan Jasa Substitusi

Penetapan batas harga tertinggi akan membatasi potensi produk atau

jasa substitusi suatu industri. Jika industri tidak mampu meningkatkan

kualitas produk atau mendefinsikannya, laba dan pertumbuhan industri

dapat terancam. Produk dan jasa substitusi tidak hanya membatasi laba

dalam masa-masa normal melainkan juga mengurangi laba maksimal yang

dapat diraih industri dalam masa keemasan.

4. Kekuatan Tawar-Menawar Pembeli

Pembeli memiliki kemampuan untuk menekan harga, menuntut kualitas

lebih tinggi atau layanan lebih banyak, dan mengadu domba sesama

anggota industri. Pembeli cenderung lebih peka harga jika mereka
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membeli produk yang tidak terdiferensiasi, relative lebih mahal terhadap

penghasilan mereka, dan jika kualitas tidak terlalu penting bagi mereka.

5. Persaingan Di Antara Para Anggota Industri

Persaingan sesama perusahaan dalam industri akan berpengaruh pada

penentuan strategi positioning perusahaan. Dalam situasi persaingan

monopoli dan oligopoli, perusahaan mempunyai kemampuan

mempengaruhi pasar, sedangkan dalam situasi persaingan sempurna,

perusahaan akan cenderung menjadi follower termasuk dalam hal

kebijakan harga. Hal-hal yang mempengaruhi tingkat persaingan antara

lain jumlah kompetitor, tingkat pertumbuhan industri, karakteristik

produk, biaya tetap yang besar, kapasitas dan hambatan keluar.

Gambar 2.6
Kekuatan-Kekuatan Yang Mempengaruhi Persaingan Industri
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Sumber : J. David Hunger dan Thomas L. Wheelen , Manajemen Strategis, 2003:123
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Lingkungan operasional terdiri dari faktor-faktor dalam situasi persaingan

yang mempengaruhi keberhasilan suatu perusahaan mendapatkan sumber daya

yang dibutuhkan atau dalam memasarkan produk dan jasanya secara

menguntungkan. Faktor-faktor tersebut adalah :

1. Posisi Bersaing.

Menilai posisi bersaing dapat meningkatkan kesempatan untuk

merancang strategi yang mengoptimalkan peluang yang muncul dari

lingkungan.

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

pemasoknya sangat penting bagi kelangsungan hidup dan pertumbuhan

jangka panjang perusahaan.

4. Kreditor.

Penilaian yang akurat atas kreditor sangat penting untuk evaluasi

lingkungan operasional perusahaan.

5. Sumber Daya Manusia.

Kemampuan perusahaan untuk menarik dan mempertahankan

karyawan yang berkemampuan sangat penting bagi keberhasilan suatu

perusahaan.
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Untuk membantu menduga peluang dan ancaman yang akan datang,

menurut John A. Pearce II dan R.B. Robinson, Jr. (1997:189) hendaknya

mengambil langkah-langkah berikut:

1. Memilih variabel-variabel lingkungan yang penting bagi perusahaan.

2. Memilih sumber informasi lingkungan yang penting.

3. Mengevaluasi teknik-teknik peramalan.

4. Mengintegrasikan hasil peramalan ke dalam proses manajemen strategik.

5. Memantau aspek-aspek penting dalam manajemen strategik.

2.9 Alternatif Strategi

Setelah perumus strategi menyelesaikan tahap analisis lingkungan eksternal

dan internal dari proses manajemen strategis, 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.

Bagi organisasi yang utamanya berada dalam satu lini bisnis, strategi

korporasi berkaitan dengan keputusan apakah akan berkonsentrasi hanya pada

lini bisnis tersebut atau melibatkan diri dalam bisnis lain yang terkait ataupun

tidak. Bagi organisasi yang sudah terlibat dalam beberapa lini bisnis, strategi

korporasi berkaitan dengan keputusan apakah akan menambah atau

mengurangi keterlibatan dalam suatu lini bisnis dan apakah akan melibatkan

diri dalam lini bisnis lain baik yang terkait atau tidak. Strategi korporasi dapat

menyediakan strategic platform, atau kapabilitas organisasi untuk mengatasi
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bisnis dalam lingkungan yang beragam dengan sekumpulan kemampuan

strategis

Menurut Fred R. David (2004:230) ada empat jenis strategi generik yaitu:

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

sector 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
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memilikinya. Banyak perusahaan dewasa ini menggunakannya sebagai

strategi pertumbuhan. Jadi, tujuan strategi ini adalah untuk

mendapatkan kepemilikan dan atau meningkatkan pengendalian para

pesaing.

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 mengembangkan

produk yang sudah ada.
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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

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.
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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.

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.

Peran strategi umum dalam suatu organisasi memang sangat penting

karena hal tersebut sangat diperlukan untuk mencapai sasaran jangka panjang.

Menurut John A. Pearce II dan R.B Robinson, Jr. (1997: 291), strategi umum

atau yang dikenal dengan Grand Strategi sering dinamai strategi induk

(master) atau strategi bisnis (business) memberikan arah bagi tindakan-

tindakan strategik yang harus dilakukan oleh suatu organisasi. Strategi Umum

merupakan dasar bagi tindakan terkoordinasi dan berkesinambungan yang

diarahkan untuk mencapai sasaran bisnis jangka panjang.

Menurut L.R. Jauch dan William F Glueck (1999:217-224) ada 4 pilihan

alternatif strategi induk yaitu :
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1. Strategi Stabilitas.

Merupakan strategi yang sifatnya berupaya untuk mencapai hasil

yang besarnya atau prosentase peningkatannya sama dengan waktu yang

lalu. Demikian pula dengan bentuk produk dan jasa yang dihasilkan

serupa dengan waktu yang lalu. Strategi ini dilakukan apabila

perusahaan menghadapi lingkungan dan masa depan yang tidak banyak

mengalami perubahan.

2. Strategi Pertumbuhan.

Merupakan strategi yang digunakan apabila organisasi memfokuskan

keputusan strategi pada peningkatan ukurannya dan melayani anggota

dan masyarakat dalam sektor atau jasa tambahan.

3. Strategi Penciutan.

Adalah yang dilakukan apabila kehidupan organisasi terancam dan

tidak bersaing secara efektif. Dalam strategi ini fokus keputusan

strateginya pada peningkatan fungsional melalui pengurangan kegiatan

dalam unit-unit yang mempunyai arus kas negatif.

4. Strategi Kombinasi.

Adalah strategi yang digunakan organisasi yang menghadapi

lingkungan yang berubah dengan kecepatan tidak sama dengan produk

perusahaan berada dalam siklus yang berbeda.

2.10 Pemilihan Strategi

Setelah alternatif-alternatif strategi dipelajari, pemilihan harus dilakukan.

Ini adalah keputusan untuk menerapkan satu dari strategi tersebut. Setelah
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penelaahan strategi secara menyeluruh, para pengambil keputusan strategi

sering dihadapkan pada beberapa alternatif yang layak dan bukan pada

pilihan yang jelas. Proses pemilihan strategi merupakan proses pengambilan

keputusan untuk memilih strategi yang terbaik dari sejumlah alternatif

strategi utama yang memungkinkan untuk dipilih. Pemilihan strategi erat

kaitannya dengan arah perusahaan dalam mengambangkan sumber daya

yang dimilikinya untuk meraih tujuan perusahaan. Dalam situasi ini,

beberapa faktor akan mempengaruhi penetapan strategi dimana menurut

John A. Pearce II dan R.B Robinson, Jr. (1997:368) terdapat 6 faktor utama

yaitu:

1. Peran strategi yang lalu.

2. Tingkat ketergantungan organisasi pada pihak luar.

3. Sikap terhadap resiko.

4. Pertimbangan politis internal.

5. Saat (timing).

6. Reaksi pesaing.

Sedangkan menurut Jauch Lawrence dan William F Glueck (1999:278-

283) keputusan pemilihan strategi mempertimbangkan beberapa faktor

pemilihan manajemen:

1. Persepsi manajemen tentang ketergantungan eksternal

Keberadaan perusahaan tidak dapat dipisahkan dari lingkungan

eksternal. Perusahaan tergantung pada pihak-pihak lain yang meliputi

pemilik, konsumen, pemerintah dan lingkungan. Semakin besar
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ketergantungan perusahaan pada pihak lain, semakin tidak fleksibel

perusahaan dalam pemilihan strategi.

2. Sikap manajemen terhadap resiko

Sikap manajemen dalam menghadapi resiko akan mempengaruhi

alternatif strategi yang akan dipilih. Semakin besar sikap manajemen

dalam menghadapi resiko maka semakin besar pula alternatif strategi yang

dapat dipilih, demikian pula sebaliknya.

3. Kesadaran manajemen tentang strategi perusahaan di masa lalu

Manajemen sering menganggap bahwa strategi masa lalu adalah titik

awal pemilihan strategi masa sekarang dan akibatnya mungkin

menghapuskan beberapa pilihan strategi yang lain. Hal ini disebabkan

karena penerapan stategi lama telah menghabiskan banyak waktu, sumber

daya dan perhatian, sehingga secara logis mereka akan lebih nyaman

dengan pilihan serupa atau dengan perubahan yang sedikit.

4. Hubungan kekuasaan

Hubungan yang harmonis antara pimpinan dan karyawan akan

membantu cepat terlaksananya pemilihan strategi, sejauh strategi tersebut

relevan dengan tujuan perusahaan.

2.11. Penetapan Strategi

Strategi yang diterapkan tidak bisa muncul begitu saja, diperlukan suatu

proses atau tahapan dalam memilih strategi-strategi yang ada. Adapun

proses pemilihan strategi dalam penelitian ini menggunakan kerangka kerja
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Fred R. David yaitu dengan melakukan tiga tahap (three stage) kerangka

kerja dengan matriks sebagai model analisisnya.

Tahap pertama disebut sebagai the input stage. Dalam tahap ini dilakukan

identifikasi terhadap faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhi

perusahaan. Faktor-faktor lingkungan internal dianalisa melalui IFE

(Internal Factor Evaluation) Matriks dan CP (Competitive Profile) Matrix,

adapun faktor-faktor lingkungan eksternal dianalisa melalui EFE (External

factor Evaluation).

Tahap kedua adalah matching stage. Dalam tahapan ini, hasil analisa

lingkungan baik internal maupun eksternal yang didapatkan baik dari input

stage maupun langsung dari matching stage akan dipadukan dalam satu alat

analisa yang pada akhirnya akan memberikan rekomendasi kepada

perushaan untuk menggunakan strategi tertentu. Alat analisa yang dapat

digunakan dalam The matching stage meliputi TOWS/ SWOT Matrix,

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

Tahap terakhir dari penentuan strategi menurut Fred R. David adalah

Decision Stage. Matriks yang biasa digunakan dalam tahap ini adalah

Quantitative Strategic Planning (QSP) Matrix. Dalam QSPM Matriks

ditunjukkan strategi-strategi alternatif yang telah direkomendasikan oleh

beberapa alat analisa pada matching stage, untuk kemudian dipilih strategi

apa yang paling sesuai dan menjadi prioritas bagi perusahaan dengan selalu

mempertimbangkan analisa lingkungan baik internal maupun eksternal yang

diperoleh dari input stage (lihat gambar 2.4).
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Gambar 2.7
Kerangka Kerja Analisis Perumusan Strategi

Tahap 1 : The Input Stage/Tahap Masukan
External Factor Internal Factor Competitive

Evaluation (EFE) Evaluation (IFE) Profil (CP)
Matrix Matrix Matrix

Tahap 2 : The Matching Stage/Tahap Pencocokan
Threat-Opportunity- Strategic Position & Boston Consul- Internal- Grand
Weakness-Strength Action Evaluation ting Group External Strategy
(TOWS) Matrix (SPACE) Matrix (BCG) Matrix) (IE) Matrix Matrix

Tahap 3 : The Decision Stage/Tahap Keputusan

Quantitative Strategic Planning Matrix (QSPM)

Sumber : Fred, R.David, Manajemen Strategis (2004:286)
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BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Lokasi Penelitian

Penelitian akan dilaksanakan dalam lingkungan PT. Kharisma

Banjarharum Malang dengan alamat Jl. Simpang Balapan No 1 Malang.

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. Sedangkan obyek

penelitian adalah PT. Kharisma Banjarharum Malang.

3.3. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, dimana penelitian ini

menurut Marzuki (2001:8) adalah hanya akan melukiskan keadaan obyek

atau persoalannya dan tidak dimaksudkan untuk mengambil atau menarik

kesimpulan yang berlaku umum. Adapun penelitian deskriptif yang akan

dilakukan adalah penelitian deskriptif eksploratif. Menurut Suharsimi

Arikunto (1993: 209), penelitian deskriptif eksploratif adalah metode

penggambaran dan penafsiran data mengenai keadaan di lapangan atau di

tempat penelitian. Melalui penelitian deskriptif eksploratif ini pula

diharapkan dapat menafsirkan kecenderungan yang akan terjadi pada masa

yang akan datang.
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Tujuan dari penelitian deskriptif eksploratif adalah untuk membuat

gambaran secara sistematis dan akurat mengenai fakta, sifat, dan hubungan

antar aspek yang diteliti baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Oleh

karena itu, penelitian dilakukan dalam upaya mengidentifikasi faktor

lingkungan perusahaan baik internal maupun eksternal.

3.1. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah:

1. Data kuantitatif; yaitu data yang berupa bilangan angka-angka yang

tercantum dalam laporan-laporan progresif area fungsional perusahaan.

2. Data kualitatif; yaitu data yang berupa informasi non angka atau simbol

huruf yang tercantum dalam gambaran umum perusahaan ataupun

catatan lain yang relevan dengan perusahaan.

Sumber data yang digunakan dalam proses pengumpulan data antara lain:

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

dan belum melalui proses pengolahan sebelumnya. Data primer pada

penelitian ini berasal dari hasil wawancara dan pengisian kuisioner

matriks IFAS dan EFAS yang ditujukan kepada Kepala Bagian (Kabag)

atau para pimpinan PT. Kharisma Banjarharum Malang, karena mereka

inilah yang terlibat dalam penentuan kebijakan strategi perusahaan

2. Data sekunder; yaitu data yang telah diolah sebelumnya dan diperoleh

melalui:

a) Data internal; data diperoleh dari lingkungan perusahaan secara

terpisah.
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b) Data eksternal; data yang diperoleh menyangkut perusahaan dari

referensi lain.

3.2. Metode dan Teknik Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data merupakan salah satu tahapan dalam penelitian

yang menentukan tingkat keakuratan hasil penelitian. Proses pengumpulan

data yang sistematis akan membantu dalam proses penelitian selanjutnya.

Proses pengumpulan data ditentukan oleh metode dan tehnik pengumpulan

data. Menurut Marzuki (2000:12p) terdapat tiga metode pengumpulan data,

yaitu sensus, sampling dan case study.

Metode pengumpulan data yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah

case study, yaitu metode pengumpulan data dengan mengambil beberapa

elemen dari PT. Kharisma Banjarharum Malang, yang kemudian masing-

masing elemen diselidiki secara mendalam. Data-data yang diperoleh dari

penelitian pada PT. Kharisma Banjarharum Malang difokuskan pada bidang

manajemen strategi. Khususnya formulasi dengan menggunakan alat-alat

analisis yang telah tersedia.

Tehnik pengumpulan data merupakan prosedur yang sistematis dan standar

untuk memperoleh data kuantitatif dan kualititatif. Adapun tehnik yang

digunakan antara lain:

1. Wawancara

Yakni dengan cara mengadakan wawancara atau tanya jawab lisan

secara langsung dengan pihak-pihak yang terkait terhadap permasalahan

yang diteliti.
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2. Dokumentasi

Yakni mencari data-data mengenai permasalahan yang diteliti melalui

catatan-catatan, laporan-laporan, edaran, dan lain-lain yang berkaitan

dengan obyek penelitian.

3. Studi pustaka

Yakni melakukan studi literature terhadap buku-buku yang relevan,

surat kabar, majalah, journal, artikel maupun penelitian atau tulisan ilmiah

yang berkaitan.

3.6. Variabel penelitian

Variabel secara singkat dapat diartikan sebagai hal-hal yang menjadi objek

penelitian dalam suatu kegiatan penelitian yang menunjukan variasi baik

secara kuantitatif maupun kualitatif. Variabel penelitian di PT. Kharisma

Banjarharum Malang, adalah sebagai berikut:.

a. Kondisi lingkungan internal

b. Kondisi lingkungan eksternal

c. Perumusan Strategi

3.7. Metode Pengolahan Data

Data-data yang telah diidentifikasi kemudian diolah untuk dianalisis.

Penentuan strategi utama berdasarkan Fred R. David (2004:286) diolah dan

dianalisa melalui beberapa matriks melalui serangkaian tahapan. Metode

pengolahan yang digunakan antara lain:
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1. Input Stage (Tahap Pengumpulan Data)

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

matriks ini bertugas mengumpulkan informasi dasar yang diperlukan

untuk merumuskan strategi-strategi.

2. Matching Stage (Tahap Analisis Data)

Hasil analisis IFE dan EFE diolah kedalam matriks Internal-

Eksternal. Kemudian ada matriks SPACE, BCG matriks dan matriks

Grand Strategy. Pada tahap ini berfokus pada pembuatan startegi-strategi

alternatif yang dapat dilaksanakan melalui penggabungan faktor internal

dan ekternal utama.

3. Decision Stage (Tahap Pengambilan Keputusan)

Tahap ini menggunakan Quantitative Strategik Planning Matrix

(QSPM) dimana digunakannya input informasi dari tahap I untuk

evaluasi strategi-strategi alternatif hasil dari tahap II. Tahap ini

memberikan suatu basis obyektif bagi pemilihan strategi yang tepat.

3.8. Metode dan Alat Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian diolah dengan menggunakan

metode-metode serta alat analisis sebagai berikut:

3.8.1. Analisis Kualitatif

1) Analisis IFE

Selain melakukan analisis terhadap berbagai peluang dan ancaman,

perusahaan harus juga melakukan analisis terhadap kelemahan dan
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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 analisis terhadap setiap faktor lingkungan internal yang

berpengaruh bagi perusahaan. Data dan informasi aspek internal

perusahaan didapatkan dari beberapa fungsional perusahaan, misalnya

dari aspek manajemen, keuangan, personalia, pemasaran, sistem

informasi, dan produksi atau operasi.

Langkah-langkah untuk menentukan Matriks Evaluasi Faktor Internal

(IFE) menurut Fred R. David (2004:217), antara lain:

1. Buatlah daftar critical success faktors (faktor-faktor utama yang

mempunyai dampak penting pada kesuksesan atau kegagalan

usaha) untuk aspek internal kekuatan (strengths) dan kelemahan

(weakness).

2. Tentukan bobot (weight) dari critical success factors tadi dengan

skala yang lebih tinggi bagi yang berprestasi tinggi dan begitu pula

sebaliknya. Jumlah seluruh bobot harus sebesar 1,0. nilai bobot

dicari dan dihitung berdasarkan rata-rata industrinya.

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

yang memiliki nilai:

1 = sangat lemah

2 = tidak begitu lemah

3 = cukup kuat

4 = sangat kuat
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Jadi, rating mengacu pada kondisi perusahaan, sedangkan bobot

mengacu pada industri di mana perusahaan berada.

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.

Tabel 3.1
Contoh Tabel Analisis IFE

Key Internal Factors Bobot Rating Skor

Kekuatan (stregth)

- isikan faktor-faktor kekuatan
intern

Kelemahan (weakness)

- isikan faktor-faktor
kelemahan intern

total 1
Sumber : Hussein Umar. Strategik Management in Action. 2002:251p.

2) Analisa EFE

Analisis EFE merupakan analisis terhadap faktor-faktor lingkungan

eksternal perusahaan yang dapat berpengaruh baik secara langsung

maupun tidak langsung, yaitu: faktor ekonomi, faktor politik, faktor

budaya, faktor teknologi, faktor demografi, dan faktor ekologi. Dengan

dilakukannya analisis EFE, maka akan dilakukan analisis menyeluruh

terhadap setiap faktor lingkungan eksternal yang berpengaruh bagi

perusahaan.

Menurut Fred R. David (2004:161) terdapat beberapa langkah, untuk

menentukan faktor strategi eksternal sebelum membuat Matriks Evaluasi

Faktor Eksternal (EFE), yaitu:
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1. Buatlah daftar critical success factors untuk aspek eksternal yang

mencakup perihal peluang (opportunities) dan ancaman (threats) bagi

perusahaan.

2. Tentukan bobot (weight) dari cirital success faktors tadi dengan skala

yang lebih tinggi bagi yang berprestasi tinggi dan begitu pula

sebaliknya. Jumlah seluruh bobot harus sebesar 1,0. nilai bobot dicari

dan dihitung berdasarkan rata-rata industrinya.

3. Tentukan rating setiap critical success faktors antara 1 sampai 4,

dimana:

1 = di bawah rata-rata

2 = rata-rata

3 = di atas rata-rata

4 = sangat bagus

Rating ditentukan berdasarkan efektifitas strategi perusahaan. Dengan

demikian, nilai didasarkan pada kondisi perusahaan.

4. Kalikan nilai bobot dengan nilai ratingnya untuk mendapatkan skor

semua critical success faktors.

5. Jumlahkan semua skor untuk mendapatkan skor total bagi perusahaan

yang dinilai.
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Tabel 3.2
Contoh Tabel Analisis EFE

Key Eksternal Factors Bobot Rating Skor

Peluang (opportunities)

- isikan faktor-faktor peluang
ekstern

Ancaman (threats)

- isikan faktor-faktor ancaman
ekstern

total 1
Sumber : Hussein Umar. Strategik Management in Action. 2002:250p.

3) Analisis Matriks TOWS

Menurut Fred R. 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 dibuat berdasarkan jalan pikiran, yaitu dengan

memanfaatkan seluruh kekuatan untuk merebut dan memanfaatkan

peluang sebesar-besarnya.

2. Strategi ST menggunakan kekuatan yang dimiliki perusahan untuk

mengatasi ancaman.

3. Strategi WO ini diterapkan berdasarkan pemanfaatan peluang yang

ada dengan cara meminimalkan kelemahan yang ada.
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4. Strategi WT ini didasarkan pada kegiatan yang bersifat defensive dan

berusaha meminimalkan kelemahan yang ada serta menghindari

ancaman.

Tabel 3.3
Matriks TOWS

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
1.
2.
3.
dst.

Strategi WO
1.
2.
3.
dst.

Threat (T)
1.
2. catat ancaman
3. eksternal yang ada
dst.

Strategi ST
1.
2.
3.
dst.

Strategi WT
1.
2.
3.
dst.

Sumber : Hussein Umar. Strategik Management in Action. 2002:258p

Tahapan kerja di dalam menyusun analisa Matriks TOWS adalah:

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

dihadapi perusahaan. Sel ini harus mempertimbangkan deregulasi industri

sebagai salah satu faktor strategis.

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

dihadapi perusahaan.

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

perusahaan (baik yang ada sekarang maupun yang akan datang).

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

perusahaan.

5. Buatlah kemungkinan strategis dari perusahaan berdasarkan pertimbangan

kombinasi empat set faktor strategis tersebut.
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4) Analisis Matriks SPACE (Strategic Plan and Action Evaluation)

Matriks SPACE bertujuan untuk melihat posisi dan arah

perkembangan perusahaan selanjutnya dengan menggunakan model

yang dipresentasikan dengan menggunakan sebuah diagram cartesius

yang terdiri dari empat kuadran dengan skala dan ukuran yang sama.

Masing-masing sumbu (axes) dari matrik SPACE menyatakan dua

dimensi, yaitu:

1. Dimensi internal yang terdiri dari financial strength (FS) dan

competitif advantage (CA).

2. Dimensi eksternal yaitu environmental stability (ES) dan industry

strength (IS).

Keempat faktor ini adalah faktor penentu yang paling penting untuk

menentukan posisi strategis perusahaan. Adapun langkah-langkah untuk

mengembangkan suatu matrik SPACE adalah :

1. Pilih sejumlah variabel untuk mengukur financial strength (FS),

competitive advantage (CA), environmental stability (ES) dan

industry strength (IS).

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

(paling baik) untuk variabel-variabel dari dimensi FS dan IS. Beri

tanda dengan angka berurutan dari -1 (paling baik) sampai -6 (paling

buruk) bagi variabel-variabel pada dimensi ES dan CA.

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

ES. Kemudian petakan nilai rata-rata FS, CA, IS dan ES pada sumbu

di matrik SPACE.
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4. Jumlahkan kedua nilai pada sumbu X dan petakan hasilnya pada

sumbu X. Juga jumlahkan kedua nilai pada sumbu Y dan petakan

hasilnya pada sumbu Y. Selanjutnya petakan perpotongan kedua titik

X dan Y tersebut.

5. Gambarlah arah vektor dari koordinat 0.0 melalui titik perpotongan

yang baru. Tanda panah ini memperlihatkan tipe strategi aggressive,

competitive, defensive atau conservative.

Diagram kartesius untuk matrik SPACE diperlihatkan dalam gambar

berikut ini.

Gambar 3.1
Matrik SPACE

Sumber : Husein Umar, Strategic Management In Action, 2002:230

Tiap-tiap kuadran hasil dalam matrik SPACE akan mempunyai pilihan

strategi yang dapat digunakan perusahaan. Kalau vektor penunjuk arah

perusahaan berada pada kuadran aggressive (kuadran kanan atas) maka

pilihan strategi yang dapat digunakan adalah penetrasi pasar, pengembangan

FS

Conservatif Aggressive

CA IS

Defensive Competitif

ES
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produk, pengembangan pasar, integrasi ke belakang, integrasi ke depan,

integrasi horizontal, diversifikasi konglomerat, divesifikasi kosentrik,

diversifikasi horizontal atau strategi kombinasi dari semua yang layak.

Vektor penunjuk arah mungkin muncul pada kuadran conservatif (kuadran

kiri atas), dimana strateginya adalah, penetrasi pasar, pengembangan pasar,

pengembangan produk dan diversifikasi kosentrik.

Strategi penghematan, divestasi, likuidasi dan diversifikasi kosentrik

dapat digunakan apabila perusahaan berusaha pada kuadran defensive.

Akhirnya, vektor penunjuk arah dapat terletak di kanan bawah atau kuadran

bersaing dari matrik SPACE menunjukkan strategi bersaing. Strategi

bersaing termasuk integrasi ke belakang, integrasi ke depan, integrasi

horizontal, penetrasi pasar, pengembangan pasar, pengembangan produk dan

usaha patungan.

5) Analisis BCG Matriks

Analisis matriks BCG secara grafik menggambarkan secara jelas

perbedaan di antara SBU melalui dua variabel, yaitu : posisi pangsa pasar

dan rata-rata pertumbuhan industrinya. BCG Matriks menghendaki

agar perusahaan yang memiliki beberapa SBU untuk menangani portofolio

bisnis yang ada, secara grafik menurut Husein Umar (2002; 238p) BCG

matriks di laksanakan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Posisis pangsa pasar relatif di letakkan pada sumbu X, titik tengah dari

sumbu X bernilai 0.5

2. Posisi tingkat pertumbuhan penjualan tingkat industri dalam persentase

antara -20 sampai + 20 persen, dengan 0.0 menjadi titik tengah
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Contoh dari BCG matriks dapat di lihat pada bagian si bawah ini :

Gambar 3.2
BCG Matriks

Sumber : Hussein Umar. Strategik Management in Action. 2002:241p

Penjelasan :

Terdapat empat kuadran dalam matriks BCG, yaitu:

a. Question Marks yang berada pada kuadran I memiliki pangsa pasar yang

relatif rendah dan bersaing dalam pasar industri yang pertumbuhannya

tinggi. Pada kuadran ini perusahaan harus memustuskan untuk

memperkuat dirinya dengan cara melaksanakan strategi intensif, yaitu

strategi-strategi market penetration, atau product development. Atau

menjual semuanya.

b. Stars. Bisnis terdapat pada kuadran II, menunjukkan perusahaan memiliki

kesempatan jangka panjang terbaik dalam pertumbuhan dan laba. Dengan

pangsa pasar yang relatif tinggi dan pertumbuhan pasar industri juga relatif

tinggi memerlukan investasi untuk memperkuat posisi mereka yang
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dominan. Strategi yang dapat digunakan pada kuadran II adalah Forward

integration, backward integration, horizontal integration, market

penetration, market development, product development, dan joint venture.

c. Cash Cows. Terletak pada kuadran III, dimana bisnis memiliki posisi

pangsa pasar yang relatif tinggi, tetapi mereka bersaing dalam

pertumbuhan pasar industri yang lambat. Disebut Cash Cows karena

menghasilkan uang atau keuntungan yang melebihi kebutuhannya. Posisi

Cash Cows biasanya berasal dari posisi Stars terlebih dahulu. Pada posisi

ini bisnis harus ditangani sebaik-baiknya agar berada pada posisi ini

selama mungkin. Strategi yang dapat digunakan adalah product

development atau concentric diversification, sedangkan jika posisinya

melemah dapat digunakan strategi retrenchment atau divestiture.

d. Dogs. Berada pada kuadran IV memiliki posisi pangsa pasar yang relatif

rendah, bersaing pada pasar industri yang pertumbuhannya rendah atau

bahkan tidak ada pertumbuhan. Karena berada pada posisi lemah baik

eksternal maupun internal, maka bisnis ini sering dilikuidasi dan

didivestasi melalui strategi retrenchment.

6) Analisis Matriks Internal-Eksternal

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

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

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

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

posisi internal adalah kuat.

5. Pada sumbu 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.

Gambar 3.3
Matriks Internal-Eksternal

Total Skor IFE

Kuat Rata-Rata Lemah

4.0 3.0 2.0 1.0

Sumber : Hussein Umar. Strategik Management in Action. 2002:235p.

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

dampak strategis berbeda.

I II III

VI V VI

VII VIII IX

3.0

2.0

1.0

Tinggi

Sedang

Lemah

T
otalSkor

EF
nyai

E
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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.

7) Analisis Matriks Grand Strategy

Satu pedoman yang berguna untuk menyeleksi strategi umum yang

tepat adalah Matrik Grand Strategy yang disajikan dalam gambar 3.3

Pemikiran dasar yang melandasi matrik ini disamping dari tujuan umum

strategi utama adalah bahwa ada empat variabel yang penting dalam

proses seleksi strategi, yaitu:

a. Posisi persaingan perusahaan yang lemah pada industri

b. Posisi persaingan perusahaan yang kuat pada industri

c. Pertumbuhan pasar yang lemah dan

d. Pertumbuhan pasar yang cepat
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Pertumbuhan Pasar Cepat

Pertumbuhan Pasar Lemah

Ancangan pemilihan strategi dalam matrik ini adalah berupaya

menyesuaikan keinginan akan pertumbuhan internal dan eksternal

dengan keinginan untuk mengatasi kelemahan dan memaksimalkan

kekuatan dengan lingkungan yang ada.

Gambar 3.4
Matriks Grand Strategy

Sumber : Husein Umar, Freed R David, Strategic Management In Action, 2003:245

Perusahaan dalam kuadran 1 mempunyai posisi excelent perusahaan

terus berkonsentrasi dengan terus pada pasar saat ini dengan melaksanakan

strategi yang sesuai seperti Market Penetration, Market Development, atau

Produtc Development. Tidaklah bijaksana perusahaan pada kuadran 1

mengubah strategi mereka jika perusahaan tengah unggul dalam persaingan.

Jika perusahaan mempunyai sumber daya lebih , maka Backward Strategy,

Forward, atau Horisontal Strategy dapat menjadi pilihan utama.

Posisi
Persaingan
Kuat

Posisi
Persaingan
Lemah

Kuadran 1
- Market Development
- Market Penetration
- Product Development
- Forward Integration
- Backward Integration
- Horisontal Integration

Kuadran 2
- Market Development
- Market Penetration
- Product Development
- Forward Integration
- Horisontal Integration
- Divestiture
- Liquidation
- Concentric Diversification

Kuadran 3
- Retrenchment
- Concentric Diversification
- Horisontal Diversification
- Conglomerate Diversification
- Divestiture
- Liquidation

Kuadran 4
- Concentrict Diversification
- Horisontal Diversification
- Conglomerate Diversification
- Joint Venture
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Perusahaan pada kuadran 2 perlu mengevaluasi pendekatan pada pasar

yang mereka lakukan dengan serius. Meski pasar industri mereka sedang

tumbuh, mereka sulit bersaing secara efektif mereka perlu mencari tahu

mengapa pendekatan memburuk dan bagaimana perusahaan perlu

mengadakan perubahan terbaik agar dapat meningkatkan dalam persaingan.

Karena perusahaan pada kuadran 2 berada pada industri yang pasarnya

bertumbuh dengan cepat, maka Strategi Intensive merupakan strategi utama

yang patut di pertimbangkan. Bagaimana pun juga jika perusahaan tidak

memiliki Competitive Advantage, maka Horisontal Integration dapat di

jadikan alternative pilihan strategi yang di anggap terbaik. Alternatif

terakhir, yakni Divestiture, atau Liquidation dapat di pertimbangkan,

Divestiture dapat memberikan memberikan dana yang lebih besar untuk

mengakuisisi perusahaan lain atau untuk membeli saham-saham. Namun itu

semua tergantung pada kondisi perusahaan.

Perusahaan pada kuadran 3 bersaing pada kondisi pertumbuhan industri

yang lambat dan memiliki posisi persaingan yang lemah. Perusahaan harus

mampu mengadakan perubahan – perubahan yang cukup drastis dan cepat

untuk menghindari kebangkrutan atau tindakan likuidasi. Mencegah

terjadinya pengeluaran biaya atau dana tunai yang besar dan penjualan aset

adalah pekerjaan yang penting di lakukan, strategi alternatif adalah

mengganti sumber daya dari bisnis yang ada sekarang ini ke area bisnis yang

lain berbeda. Jika dengan cara ini dan cara lain pun gagal, maka pilihan lain

perusahaan pada kuadran ke tiga adalah menjalankan strategi Divestiture
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atau Liquidation. Namun dari contoh alternatif strategi di atas di sesuaikan

dengan kondisi lingkungan perusahaan.

Terakhir adalah perusahaan-perusahaan dalam kuadran 4 memiliki posisi

persaingan yang kuat akan tetapi berada pada industri yang pertumbuhanya

lambat. Perusahaan-perusahaan pada kuadran ini mampu atau memiliki

kemampuan meluncurkan program-program diversifiakasi kedalam area-

area bisnis yang tumbuh dan menjanjikan. Perusahaan –perusahaan pada

kuadran ini mempunyai tingkat cash flow tinggi. Strategi yang di butuhkan

perusahaan – perusahaan pada kuadran ini adalah Concentric Horisontal,

atau Conglomerate Diversivikation dan Joint Venture. Namun dari contoh

alternatif strategi di atas di sesuaikan dengan kondisi lingkungan

perusahaan.

3.8.2 Analisis Kuantitatif

1) Analisis Matriks QSPM

Matriks perencanaan strategik kuantitatif merupakan alat untuk

melakukan evaluasi pilihan strategi alternatif secara objektif, berdasarkan

key success faktors internal maupun eksternal yang telah diidentifiaksi

sebelumnya. Jadi, tujuan analisis ini adalah untuk menetapkan

kemenarikan relative dari startegi-strategi yang bervariasi yang telah

dipilih, untuk menentukan strategi mana yang dianggap paling baik untuk

diimplementasikan.
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Tabel 3.4
Tabel Matriks QSPM

Faktor Utama Alternatif Strategi
Weight Strategi I Strategi II Strategi III

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

Faktor Internal
- Manajemen
- Pemasaran
- Keuangan
- Operasional
- Sistem Informasi

Sumber : Hussein Umar. Strategik Management in Action. 2002:245p.

Komponen-komponen utama dari QSPM terdiri dari: key factors,

strategic alternative, weights, attractiveness score, total attractiveness

score dan sum total attractiveness score. Berikut langkah-langkah dalam

pengembangan QSPM menurut Husein Umar (2002:246):

1. Buatlah daftar peluang, ancaman, kekuatan, dan kelemahan SBU

perusahaan di kolom sebelah kiri QSPM. Informasi ini diambil dari

matriks IFE dan matriks EFE. Minimal sepuluh external critical

success faktors dan sepuluh internal critical success faktors

dimasukkan ke dalam QSPM.

2. Beri weight pada masing-masing external dan internal key success

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

EFE.

3. Teliti matriks-matriks pada stage 2 dan identifikasikan strategi

alternatif yang pelaksanaannya harus dipertimbangkan perusahaan.

Catatlah strategi-strategi ini di bagian atas baris QSPM. Kelompokkan
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strategi-strategi tersebut ke dalam kesatuan yang saling

menguntungkan, jika memungkinkan.

4. Tetapkan Attractive Score (AS), yaitu nilai yang menunjukkan

kemenarikan relative untuk masing-masing strategi yang terpilih. AS

ditetapkan dengan cara meneliti masing-masing external dan internal

key success faktors. Tentukan bagaimana peran dari tiap faktor dalam

proses pemilihan strategi yang sedang dibuat. Batasan nilai AS adalah

1 = tidak menarik, 2 = agak menarik, 3 = secara logis menarik, 4 =

sangat menarik.

5. Hitunglah Total Attractive Score. TAS didapat dari perkalian weight

(tahap 2) dengan AS (tahap 4) pada masing-masing baris. TAS

menunjukkan relative attractiveness dari masing-masing alternatif

strategy.

6. Hitung Sum Total Attractiveness Score. Jumlahkan semua Total

Attractiveness Scores pada amsing-masing kolom QSPM. Dari

beberapa nilai TAS yang didapat, nilai TAS dari alternatif strategi

yang tertinggilah yang menunjukkan bahwa alternatif strategi itu yang

menjadi pilihan utama. Nilai TAS terkecil menjunjukkan bahwa

alternatif strategi ini menjadi pilihan terakhir.

2) Analisis Rasio Keuangan

Analisis rasio keuangan merupakan tehnik untuk mengetahui secara

cepat kinerja keuangan perusahaan. Tujuan dari penilaian kinerja

keuangan perusahaan adalah:
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1. Mengevaluasi situasi yang terjadi saat ini.

2. Memprediksi kondisi keuangan masa yang akan datang.

Adapun jenis-jenis rasio yang digunakan dalam proses penelitian

antara lain:

1. Rasio Likuiditas (liquidity ratio)

Tujuan rasio ini adalah untuk mengukur kemampuan perusahaan

dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya.

2. Rasio Aktivitas (activity ratio)

Tujuan rasio ini adalah untuk mengukur sampai seberapa jauh

efektifitas perusahaan dalam mengelola sumber dana perusahaan.

3. Rasio Hutang (solvability ratio)

Tujuan rasio ini adalah untuk mengukur sampai seberapa jauh

perusahaan dibiayai oleh pihak luar (dengan hutang).

4. Rasio Keuntungan (profitability ratio)

Tujuan rasio ini adalah untuk mengukur efektifitas keseluruhan

manajemen yang dapat dilihat dari keuntungan yang dihasilkan.

Analisis yang digunakan adalah :

1. Rasio Likuiditas

Current Ratio/Rasio Lancar =

Quick Ratio/Rasio Uji Cepat =

2. Rasio Solvabilitas

Debt to Total Asset/ Hutang Terhadap Total Aktiva =
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Debt to Equity/Hutang Terhadap Ekuitas =

3. Rasio Profitabilitas

Gross Profit Margin/Marjin Laba Kotor =

Net Profit Margin =

ROI/Pengembalian Investasi =

4. Rasio Aktivitas

Inventory Turnover/Aktifitas Persediaan =

Fixed Assets Turnover/Perputaran Aktiva Total =
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BAB IV

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Perusahaan

4.1.1 Sejarah Singkat PT. Kharisma Banjarharum Malang

PT. Kharisma Banjarharum Malang yang berlokasi di Jalan Simpang

Balapan No 1 Malang Telp. (0341) 321201 memiliki gedung yang

representatif baik dalam fasilitas maupun prasarananya. Merupakan anak

perusahaan dan dibawah naungan PT. PODO JOYO MASYUR dan

GROUP, sebagai induk perusahaan. Tetapi penulis disini akan melihat dan

membahas yang terdapat pada PT. Kharisma Banjarharum Malang, sebagai

anak perusahaan PT. PODO JOYO MASYUR dan GROUP. Sebagai salah

satu perusahaan pengadaan bangunan perumahaan di Kota Malang.

PT Kharisma Banjarharum Malang merupakan perusahaan yang

berbentuk PT (Perseroan Terbatas) dengan ijin usaha perdagangan dengan

nomor 186 / 13-8 / PB / III / 82 Tertanggal 23 Maret 1982. Perusahaan di

dirikan untuk yang pertama kalinya pada tahun 1982 yang berloksi di jalan

Raya Kertajaya Indah No 47 Blok F-310 Surabaya, sebagai kantor pusat

dan kantor yang berada di jalan Simpang Balapan No 1 Malang adalah

merupaka kantor cabang. Perlu di ketahui bahwa PT. Kharisma

Banjarharum Malang, tidak hanya bergerak di bidang pengadaan di bidang

bangunan perumahan (Real Estate) tetapi juga pemborong pekerjaan segala

macam bangunan lainya seperti rumah atau gedung, infrastruktur jalan,
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jembatan dan saluran irigasi, pemasangan intalasi listrik dan air minum, dan

lain lain pekerjaan di bidang teknik bangunan.

Berkat usaha dan keuletan dari pimpinan dan kerja sama yang baik dari

karyawan dengan atasan dan juga sesama karyawan sehingga perusahaan ini

dapat menjalankan aktifitasnya dengan cukup baik walaupun ada pasang

surutnya. Dan pada saat ini PT. Kharisma Banjarharum Malang menjadi

salah satu perusahaan pengadaan bangunan perumahan ternama di kota

Malang dan mempunyai prospek ke depan cukup baik.

4.1.2 Lokasi PT. Kharisma Banjarharum Malang

Lokasi perusahaan biasanya di bedakan atas dua pengertian, yaitu tempat

kediaman dan tempat kedudukan perusahaan. Adaupun yang di maksud

tempat kediaman yaitu dimana perusahaan melakukan aktifitas sehari hari ,

sedangkan tempat kedudukan dimana perusahaan melakukan aktifitas

administrasinya.

Untuk perusahaan pengadaan bangunan perumahan PT. Kharisma

Bajarharum Malang antara tempat kedudukan dan tempat kediaman

mempunyai lokasi yang sama yaitu terletak di Jalan Simpang Balapan No 1

Malang, untuk kantor cabang, sedangkan di Jalan Kertajaya Indah No 47

Blok F – 310 Surabaya adalah kantor pusat perusahaan. Alasan jalan

Simpang Balapan di jadikan tempat kantor cabang adalah dengan

pertimbangan - pertimbangan sebagai berikut :

a. Tenaga Listrik

Tenaga listrik yang di perlukan perusahaan sama sekali tidak

mengalami kesulitan untuk memperolehnya, karena di kota Malang
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pemerintah daerah memberikan fasilitas tenaga listrik kepada seluruh

perusahaan baik swasta maupun pemerintah.

b. Komunikasi

Sarana tranportasi di kota Malang sangat lancar sehingga

mempengaruhi kelancaran komunikasi antar daerah. Di pihak lain sarana

melalui telepon telah semakin banyak dan merupakan sarana yang baik.

Dengan demikian dapat membantu perusahaan dalam berkomunikasi

baik melalui darat, udara maupun via telepon tidak mengalami gangguan

dan kesulitan sedikit pun.

c. Tenaga Kerja

PT. Kharisma Banjarharum ini terhitung terletak pada wilayah

kotamadya Malang, sehingga telah di ketahui bahwa kota Malang banyak

tersedia sekali tenaga kerja berpendidikan tinggi, menengah, tenaga kasar

seperti hal nya yang di butuhkan oleh perusahaan, perusahaan tidak

mengalami kesulitan, perusahaan juga tidak perlu mencari tenaga kerja

dari daerah lain.

d. Transportasi

Kelancaran transportasi merupakan salah - satu faktor penunjang

kelancaran usaha perusahaan dalam mencapai tujuan perusahaan. Kota

Malang dan khususnya di jalan Simpang Balapan merupakan lokasi yang

strategis sehingga memudahkan perusahaan dalam menjalankan

aktifitasnya semisal transportasi yang di lakukan oleh perusahaan dalam

mengantar user perusahaan ke lokasi lapangan.
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e. Pemasaran

Masalah pemasaran adalah suatu hal yang sangat penting dalam

mendirikan perusahaan. Dengan mendekatkan lokasi kantor dengan

daerah pemasaran di harapkan dapat perusahaan dapat lebih mudah

dalam memasarkan proyeknya.

f. Peralatan Dan Perlengkapan

Sebagai perusahaan pengadaan pembangunan perumahan, maka PT

Kharisma Banjarharum Malang berusaha melengkapi perlengkapan dan

peralatan yang up to date supaya kegiatan administrasi yang di lakukan di

kantor perusahaan semuanya bisa berjalan dengan lancar dan tujuan yang

di inginkan bisa tercapai.

4.1.3 Visi, Misi, dan Core Value PT. Kharisma Banjarharum Malang

Penetapan visi dan misi dalam proses manajemen strategi merupakan

langkah yang penting. Dengan visi, misi dan tujuan yang telah ditetapkan

maka perusahaan akan menggunakan dan mengarahkan seluruh sumber

daya yang ada dalam mengorganisir kegiatan apa saja yang dilakukan baik

secara jangka panjang maupun jangka pendek.

 Visi PT. Kharisma Banjarharum Malang

Menjadi perusahaan pengembang pembangunan terkemuka dan

membantu seluruh elemen masyarakat dalam memperoleh perumahan

yang layak pakai dengan harga terjangkau.

 Misi PT. Kharisma Banjarharum Malang

1. Menjadi Perusahaan yang bertanggung jawab dan memberikan pelayanan

terbaik kepada nasabah.
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2. Menjadi Perusahaan pengembang pembangunan sebagai “Rumah” yang

sehat, aman, dan nyaman bagi stakeholder perusahaan.

3. Menjadi Perusahaan yang memiliki rasa tanggung jawab sosial yang

tinggi.

4. Menjadi Perusahaan berkinerja sehat di bidang keuangan, pemasaran,

aktuaria, dan underwriting.

5. Menjadi Perusahaan yang berkinerja di atas rata-rata industri.

 Core Values

1. Team work

2. Commitment to people

3. Professionalism

4. Synergy

5. Social responsibility

6. Love

4.1.4 Budaya Perusahaan PT. Kharisma Banjarharum Malang

Untuk mendukung pencapaian visi dan misi perusahaan maka diperlukan

adanya suatu budaya perusahaan yang mendukung dan dianut oleh seluruh

elemen dalam organisasi. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut maka PT.

Kharisma Banjarharum Malang menciptakan suatu budaya perusahaan yang

dianut oleh semua elemen perusahaan untuk kemajuan perusahaan sebagai

berikut:
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1. Pelayanan Pelanggan

Mengidentifikasi dan mengantisipasi kebutuhan pelanggan internal

(atasan, bawahan dan kolega) maupun eksternal dan memberikan produk

maupun jasa yang melebihi harapan mereka.

2. Kualitas

Memahami dan memenuhi standar-standar kualitas produk yang

diberikan kepada pelanggan internal maupun eksternal.

3. Komitmen

Menghormati dan memenuhi peran dan tanggung jawabnya.

4. Inovasi

Senantiasa memperbaiki kinerja individual, perusahan atau pelayanan

pelanggan dengan mengidentifikasi dan atau mengembangkan cara-cara

baru atau produk baru.

5. Kerjasama

Bekerja sama dan bekerja dalam kelompok, menghargai kontribusi

anggota kelompok yang berbeda-beda dan memberikan kontribusi atau

memfasilitasi produktifitas kelompok untuk tujuan akhir yang

menguntungkan semua pihak.

6. Integritas

Memahami dan melaksanakan etika-etika bisnis serta menunjukkan

konsistensi antara nilai-nilai yang dianut dengan tingkah laku dalam

membangun kepercayaan.

7. Tanggung jawab

Menjalankan dan menerima tanggung jawab yang diberikan.
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8. Berpikir positif

Memahami perubahan sebagai hal penting dalam pertumbuhan

perusahaan serta bersikap positif dalam menjalani proses perubahan

yang mungkin tidak menyenangkan, dengan menunjukkan kerjasama

dan fleksibilitas.

4.1.5 Tujuan Perusahaan

Setiap perusahaan dalam memacu perkembangannya mempunyai tujuan

sebagai berikut :

 Tujuan Jangka Pendek

Tujuan jangka pendek merupakan tujuan yang hendak di capai dalam

kurun waktu kurang dari satu tahun. Pencapaian tujuan jangka pendek

merupakan titik tolak untuk mencapai tujuan jangka panjang. Adapun yang

menjadi tujuan jangka pendek PT. Kharisma Banjarharum Malang yaitu :

 Meningkatkan volume penjualan

Tingkat penjualan yang tinggi merupakan suatu keadaan yang di

harapkan oleh setiap perusahaan. Disini perusahaan menginginkan

peningkatan volume penjualan yang lebih banyak untuk tahun yang akan

datang, sehingga dengan adanya peningkatan volume penjualan

diharapkan dapat meningkatkan keuntungan.

 Menjaga kontinuitas perusahaan.

Menjaga kontinuitas perusahaan maksudnya adalah kegiatan yang di

lakukan perusahaan tidak mengalami kemacetan, seperti dalam penjualan

kreditnya sehingga tujuan perusahaan akan lebih mudah di capai.
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 Tujuan Jangka Panjang

Tujuan jangka panjang merupakan kelanjutan dari tujuan jangka

panjang pendek dan merupakan tujuan yang hendak di capai perusahaan

dalam jangka waktu yang relatif panjang atau lama, yang biasanya lebih

dari satu tahun. Adapun yang menjadi tujuan jangka panjang PT. Kharisma

Banjarharum Malang yaitu :

 Mencapai Laba yang Maksimum

Mencapai laba yang maksimum merupakan tujuan perusahaan yang

paling utama, apabila suatu perusahaan belum mendapat laba yang

maksimum berarti perusahaan belum dapat dikatakan berhasil.

 Melakukan Perluasan

Perusahaan mengadakan perluasan tidak hanya perluasan bangunan

atau menambah lokasi perusahaan, tetapi meliputi perluasan di bidang

pemasaran maupun perluasan proyek.

 Menjaga Kelangsungan Hidup Perusahaan

Agar perusahaan dapat dipercaya oleh para konsumen, perusahaan

harus dapat menjaga reputasi dan nama baik perusahaan dengan cara

menjaga mutu bangunan dan fasilitas rumah serta organisasi dan

manajemen perusahaan sehingga konsumen tidak beralih ke perusahaan

pesaing.

4.1.6 Struktur Organisasi

Suatu struktur organisasi yang baik harus mempunyai struktur organisasi

dari yang atas sampai bagian yang bawah. Hal ini dikarenakan orang atau
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karyawan yang bekerja di perusahaan tersebut dapat bertugas atau bekerja

sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan.

Struktur organisasi perusahaan selalu disesuaikan dengan perkembangan

perusahaan, demikian pula dengan perusahaan pengadaan pembangunan

perumahan PT. Kharisma Banjarharum Malang adalah suatu organisasi

yang didalamnya terdapat beberapa karyawan yang menjalankan kegiatan

bekerja sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu.

Pada PT. Kharisma Banjarharum Malang, struktur organisasi yang selalu

diperbaikan dari tahun ke tahun. Sudah merupakan kewajiban bagi

manajemen PT. .Kharisma Banjarharum Malang untuk mempunyai struktur

organisasi yang baik dan rapi dan hal ini dapat mempermudah dan

memberikan kelancaraan para karyawan dalam menyelesaikan tugasnya

masing-masing serta dapat memberikan pelayanan yang baik kepada

konsumen. Struktur organisasi berbentuk struktur organisasi garis yaitu

bentuk struktur organisasi yang paling sederhana. Wewenang dan tanggung

jawab berjalan secara lurus dan vertikal melalui satuan tunggal. Masing-

masing bagian di bawah pengawasan satu tingkat dari jenjang di atasnya.

Struktur organisasi PT.Kharisma Banjarharum Malang dapat dilihat pada

gambar berikut ini;
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Gambar 4.1
STRUKTUR ORGANISASI

PT.KHARISMA BANJARHARUM MALANG

Sumber : PT. Kharisma Banjarharum Malang
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PT. Kharisma Banjarharum Malang merupakan anak cabang dari perusahaan

yang ada di surabaya. Di dalam struktur organisasi tersebut terdapat tugas dari

masing – masing bagian antara lain :

a) Dewan komisaris

Merupakan non efektif manajer yang terdiri dari wakil pemilik perusahaan,

tugas –tugasnya :

1. Mengikuti perkembangan pelaksanaan kebijakan – kebijakan yang

telah di tetapkan oleh pemimpin perusahaan dan melakukan

pengawasan secara teratur.

2. Memberikan saran saran atau nasihat mengenai pelaksanaan dan

perubahan kebijakan yang di perlukan oleh direktur.

b) Direktur utama

Tugasnya adalah :

1. Mengkoordinir semua aktifitas perusahaan.

2. Bertanggung jawab terhadap dewan komisaris atas terlaksana nya

rencana dan kebijakan yang telah di tetapkan.

3. Bertanggung jawab terhadap kegiatan yang telah di lakukan atas nama

perusahaan baik di dalam maupun di luar perusahaan.

c) Kepala divisi

Tugasnya adalah :

1. Pengambilan kebijakan dalam hal pemasaran produk perusahaan

2. Pengawas langsung jalanya aktifitas divisi (anak perusahaan)
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3. Memberikan laporan tertulis kepada direktur utama perihal pemasaran,

budget perusahaan, perkembangan proyek dan jumlah personal atau

karyawan.

4. Memutuskan atau menunjuk sub kontrator yang akan mengerjakan

pembangunan rumah.

d) Manajer Pemasaran

Tugasnya adalah :

1. Bertanggung jawab atas kelancaran tugas dan penjualan di kantor

pemasaran.

2. Pengambil kebijakan perusahaan di lapangan berdasarkan ijin kepala

divisi dalam hal pemasaran, budget perusahaan dan pengembangan

proyek

3. Mengevaluasi fungsi dan mengoptimalkan peran tim pemasaran.

4. Pemegang otoritas di kantor wilayah proyek

e) Wakil Manajer Pemasaran

Seorang manajer membutuhkan orang untuk dapat membantunya dalam

hal ini tugas wakil manajer pemasaran antara lain:

1. Memilih saluran distribusi dengan tepat untuk pemasaran serta

pengembangan proyek

2. Bertanggung jawab atas kelancaran pemasaran

3. Bertanggung jawab terhadap manajer pemasaran

f) Marketing

Tugasnya adalah :

1. Mencari pelanggan (user) sebanyak mungkin
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2. Memperkenalkan produk atau perumahan kepada calon pembeli

3. Mengarahkan dan membantu user untuk memilih kavling

4. Memberikan laporan untuk evaluasi bagi pembuatan format informasi

pemasaran kepada manajer

5. Menerima pembayaran tunai dari pelanggan atas pembayaran uang

muka dan booking fee serta mencatat dan menyetorkanya pada bagian

keuangan.

g) Staf KPR

Tugasnya adalah :

1. Mendata debitur yang akan mengambil KPR baik melalui BANK atau

perusahaan.

2. Mengadministrasikan persyaratan pemgabilan KPR dan sebelum

realisasi terlaksana.

h) Perijinan

Di dalam suatu perusahaan yang bergerak di bidang penjualan perumahan

atau sering di sebut developer pasti mempunyai bagian perijinan. Demikian

juga PT. Kharisma Banjarharum Malang, disini bagian perijinan mempunyai

tugas yaitu menangani segala sesuatu yang berkaitan dengan pengajuan ijin

dalam mendirikan bangunan (IMB) serta proses pengurusan sertifikat

i) Manajer Personalia

Tugasnya adalah :

1. Mengoordinasi, memotivasi dan mengarahkan seluruh kegiatan yang

menyangkut masalah sumber daya manusia.

2. Merencanakan perekrutan tenaga kerja yang di butuhkan perusahaan
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3. Bertanggung jawab atas masalah ketenaga kerjaan dan aktifitas

kepegawaian.

4. Melaksanakan sistem penggajian yang tepat.

5. Mengawasi dan menilai kinerja karyawan menampung keluhan dan

aspirasi para karywan dan memberikan nasihat untuk kebaikan

bersama.

j) Administrasi dan Umum

Tugasnya adalah:

1. Menyelenggarakan administrasi terhadap semua karyawan

2. Mempersiapkan dan mengamankan segala arsip – arsip dan dokumen -

dokumen yang di butuhkan oleh perusahaan.

k) Sekretaris

Tugasnya adalah :

1. Membuat surat yang berhubungan dengan kegiatan perusahaan

2. Mencatat surat yang masuk dan yang keluar dari perusahaan

3. Mengarsipkan berkas –berkas yang di butuhkan oleh perusahaan

4. Membaca dan mengarahkan surat masuk ke pimpinan unit sebelumnya

di tanda tangani kepala divisi

5. Melaporkan hasil kegiatan lain sesuai dengan perintah kepala divisi.

l) Karyawan Umum

Adapun tugas tugas karyawan umum ini adalah membantu kelancaran

aktifitas perusahaan dalam hal transportasi, keamanan kantor, kebersihan dan

penyediaan sarana operasional perusahaan. Karyawan umum ini terdiri dari :

1. Driver
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2. Satpam

3. Serba guna

m) Teknik

Tugasnya adalah :

1. Pengawas jalanya aktifitas proyek

2. Memberikan laporan kerja untuk di sesuaikan dengan anggaran atas

ijin manajer

3. Berkoordinasi dengan sub kontraktor dalam hal mutu bangunan desain

dan penyediaan bahan baku

4. Mengevaluasi kinerja dari sub kontraktor

5. Menerima komplain dari user dalam hal teknis seperti air, listrik dan

mutu bangunan.

n) Staf PDAM

Tugasnya adalah :

1. Mengatur keuangan dan penagihan air pelanggan

2. Membuat rekapan tentang banyaknya air yang di gunakan

3. Pemutusan bagi pelanggan yang menunggak

4. Pengurusan perijinan PDAM

o) Bagian Keuangan

Tugasnya adalah:

1. Menangani masalah keuangan perusahaan dalam kaitanya mengatur

penggunaan berproduksi.

2. Mengatur fungsi administrasi perusahaan dalam hal keuangan

perusahaan
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3. Membuat laporan keuangan bagi manajer dan direktur divisi untuk di

sampaikan ke direktur utama

p) Bagian Penagihan

Tugasnya adalah melakukan penagihan pada debitur yang telah jatuh tempo

membuat surat peringatan dan tagihan pada debitur yang telah menunggak

pembayaranya.

4.1.7 Organisasi dan Personalia

 Jumlah Karyawan

Karyawan yang bekerja pada PT. Kharisma Banjarharum Malang,

terdiri dari pekerja pria dan wanita sebanyak 27 orang, yang di bagi atas

dua golongan yaitu :

1. Karyawan tetap sebanyak 10 orang

2. Karyawan tidak tetap sebanyak 17 orang

Mengenai perincian tenaga kerja yang ada di PT. Kharisma

Banjarharum Malang dapat di lihat sebagaimana berikut:

Tabel 4.1
Data Jumlah Karyawan

PT.Kharisma Banjarharum Malang
No Jabatan Pendidikan Jumlah
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Direktur
Manajer Pemasaran
Wakil M.Pemasaran
Marketing
Staf KPR
Perijinan
Bagian Keuangan
Bagian Penagihan
Teknik
Staf PDAM
Manajer Personalia
Bagian Administrasi dan Umum:
a). Sekretaris
b). Karyawan Umum

Sarjana Ekonomi
Sarjana Ekonomi
Sarjana Ekonomi
Sarjana Ekonomi
Sarjana Ekonomi
Sarjana Ekonomi
Sarjana Ekonomi
Sarjana Ekonomi
Sarjana Teknik
Sarjana Teknik
Sarjana Hukum

Diploma 3
SLTP - SMU

1 orang
1 orang
1 orang
6 orang
1 orang
1 orang
1 orang
2 orang
1 orang
1 orang
1 orang

1 orang
9 orang
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Jumlah 27 orang
Sumber : PT. Kharisma Banjarharum Malang,

 Kualitas Karyawan

Karyawan pada perusahaan ini tingkatan pendidikan nya bervariasi mulai

dari SMP sampai perguruan tinggi atau sederajat. Hal ini bisa dilihat dari

komposisi tabel jumlah karyawan dibawah ini:

Tabel 4.2
Data kualitas karyawan

PT. Kharisma Banjarharum Malang
No Pendidikan Jumlah
1 Sarjana 17 orang
2 Diploma 1 orang
3 SMU 6 orang
4 SLTP 3 orang
5 Jumlah 27 orang

Sumber : PT. Kharisma Banjarharum Malang,2008.

 Sistem upah dan penggajian

Pemberian gaji merupakan balas jasa yang di berikan oleh perusahaan

kepada karyawan pada PT Kharisma Banjarharum Malang sistem

penggajiannya adalah gaji bulanan, artinya gaji yang dibagikan kepada

setiap karyawan pada akhir tiap bulan.

Selain gaji pokok, tiap bulan perusahaan juga memberikan beberapa

kesejahteraan bagi karyawannya, yakni antara lain:

1). Bonus

2). Tunjangan hari raya

3). Cuti hamil dan melahirkan

4). Karyawan di ikut serta kan dalam Jamsostek dan Askes

5). Menyediakan tempat ibadah
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 Ketentuan Jam Kerja

Hari dan jam kerja yang ditetapkan oleh PT. Kharisma Banjarharum

Malang adalah sebagai berikut:

Hari dan Jam Kerja:

Senin – Jum’at = 08.00 – 16.00 WIB

Sabtu = 08.00 – 12.00 WIB

Jam Istirahat :

Senin – Jumat = 12.00 – 13.00

Sabtu = Tanpa ada waktu istirahat

4.1.8 Pemasaran

 Segmen Pasar yang Dituju

Segmen pasar yang dituju oleh PT.Kharisma Banjarharum Malang

adalah golongan menengah ke atas, terutama untuk golongan atas yang

menginginkan rumah sebagai tempat peristirahatan dan rekreasi di akhir

pekan untuk golongan menengah PT. Kharisma Banjarharum Malang

menyediakan harga yang dapat di jangkau.

 Daerah Pemasaran

Daerah pemasaran PT.Kharisma Banjarharum Malang ini meliputi

daerah di dalam Jawa Timur saja, karena area kantor atau perusahaan

hanya berada di daerah Jawa Timur khususnya daerah Surabaya dan

Malang, gambaran nya adalah sebagai berikut:

 Daerah luar Surabaya dan Malang : Persentase 50%

 Daerah Surabaya : Persentase 25%

 Daerah Malang : Persentase 25%
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 Saluran Distribusi

Saluran distribusinya sebagaimana berikut:

1. Produsen Konsumen

Saluran distribusi yang di gunakan oleh PT. Kharisma Banjarharum

Malang, adalah menggunakan saluran distribusi langsung dari produsen ke

konsumen. Karena produk yang di jual oleh perusahaan adalah produk

perumahan.

 Promosi Penjualan

Sarana yang digunakan oleh prusahaan ini untuk meningkatkan volume

penjualan, maka kegiatan promosinya adalah sebagai berikut:

1). Pameran

2). Iklan media cetak :

- Surat kabar

- Brosur dan Spanduk

- Baliho

3). Iklan media elektronik

- Radio

- Internet

 Pesaing

Dalam memasarkan produknya PT.Kharisma Banjarharum Malang

menghadapi persaingan dengan perusahaan sejenis lainnya yakni semua

pengembang properti khususnya di kawasan Kota Malang, antara lain

seperti:
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 PT. Kharisma Karang Ploso ( Malang )

 PT. Karya Makmur ( Malang )

 PT. Unicora ( Malang )

 Penentuan Harga dan Kebijakan Penjualan

Penentuan harga jual tiap unit rumah di tetapkan berdasarkan biaya

pembelian tanah, biaya-biaya penyelesaian rumah dan ditambah dengan

laba yang diinginkan perusahaan.

4.1.9 Spesifikasi Produk

 Rumah

Spesifikasi :

1. Pondasi : Batu Kali
2. Struktur : Beton Bertulang
3. Genteng : Pres-Beton Dicat
4. Kusen : Kamper Finishing Duco
5. Lantai : Keramik Bermotif
6. Dinding : Bata Merah Diplester
7. Plafon : Enternet
8. Dapur : Kitchen Set Kayu Ramin Plitur
9. Set KM : Kloset Duduk Monoblock, Bak Mandi Pasangan Keramik,

Dinding Keramik.
10. Pagar : Pagar Keliling
11. Carport : Paving Block, Lebar 3 Meter
12. Taman : Taman Dan Disertai Lampu Taman
13. Ruang Tamu : Lampu Dinding Eksklusif

 Ruko

Spesifikasi :

1. Pondasi : Struktur-Plat Beton Batu Kali
2. Struktur : Rangka Beton
3. Dinding : Bata Merah, Diplester, Kemudian Dicat.
4. Genteng : beton dicat
5. Kusen : kamper finishing duco
6. Lantai : keramik
7. Plafon : enternit
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Selanjutnya baik ruko dan rumah tersebut telah di perdagangkan ke

konsumen dengan harga yang bervariasi menurut tipenya, untuk

mengetahui hal ini dapat di lihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.3
Luas Tanah dan Harga Jual Type Rumah

PT. Kharisma Banjarharum Malang
No Type Luas Tanah

M2
Harga Jual Uang Muka

1 36 / Edelwise / 90 90 Rp. 85.800.000 Rp. 17.800.000

2 36 / Rose / 90 90 Rp. 95.450.000 Rp. 20.450.000

3 45 / Melati / 108 108 Rp. 115.950.000 Rp. 27.950.000

4 54 / Sakura / 120 120 Rp. 135.850.000 Rp. 39.850.000

5 70 / Anggrek / 140 140 Rp. 170.800.000 Rp. 74.800.000

6 Miko / 50 50 Rp. 79.100.000 Rp. 19.100.000

7 36 / Edelwise 138 Rp. 125.600.000 Rp. 25.600.000

8 36 / Rose 138 Rp. 125.600.000 Rp. 28.550.000

9 45 / Melati 160 Rp. 134.550.000 Rp. 39.550.000

10 54 Sakura 192 Rp. 190.250.000 Rp. 72.250.000

11 70 / Anggrek 240 Rp. 219.800.000 Rp.124.800.000

Sumber : PT. Kharisma Banjarharum Malang,

 Kebijakan Penjualan

Dalam melakukan penjualan, perusahaan ini memiliki dua cara yakni

secara tunai dan kredit kepada konsumen. Kebijakannya adalah sebagai

berikut:

a). Penjualan tunai; konsumen datang ke kantor pemasaran dengan

membawa data pribadi, fotocopy KTP, dan kartu keluarga untuk di

gunakan dalam pengurusan surat-surat, konsumen membayar lunas

sesuai dengan harga yang ditetapkan sebelumnya setelah transaksi
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selesai maka perusahaan akan membuat kan sertifikat yang akan di

serahkan 1 minggu setelah transaksi.

b). Penjualan kredit; konsumen datang ke kantor pemasaran dengan

membawa data yang diminta ole perusahaan, data-data tersebut berupa:

1). Fotocopy KTP suami istri ( bagi yang sudah menikah )

2). Fotocopy kartu keluarga

3). Fotocopy surat nikah ( bagi yang sudah menikah )

4). Pas photo 4x6

5). Slip/ Daftar gaji

Setelah semua data yang diminta oleh perusahaan terlengkapi,

calon ( pembeli ) harus membayar uang senilai Rp.1.000.000,- sebagai

tanda jadi dan uang muka 1 kali yang dibayar maksimal 1 minggu

setelah pembayaran tanda jadi.

c). Prosedur Penjualan Kredit

Pada saat pembeli (user) datang ke kantor pemasaran, pembeli

akan melihat dan memilih kavling atau tipe rumah seperti yang

mereka inginkan kemudian setelah itu melakukan pemesanan dengan

memberikan kelengkapan data. Bagian marketing membuat FP atau

formulir pemesanan yang kemudian diserahkan ke bagian kredit untuk

dianalisis sesuai dengan kritera 5C. Setelah hal tersebut selesai bagian

kredit akan menandatangani persetujuan pengambilan kredit rumah.

Formulir pesanan dibuat 5 rangkap untuk kemudian didistribusikan

pada:

a). Lembar ke-1 : Arsip bagian marketing
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b). Lembar ke-2 : Pembeli

c). Lembar ke-3 : Bagian kasir

d). Lembar ke-4 : Bagian keuangan

e). Lembar ke-5 : Kantor pusat

Setelah FP diterima oleh user maka selanjutnya akan membayar

tanda jadi dan angsuran uang muka 1 kali kepada bagian kasir. Setelah

menerima uangnya maka membuatkan kwitansi pembayaran (KP)

sebagai bukti pembayaran. KP dibuat 3 rangkap kemudian

didistribusikan kepada:

a). Lembar ke-1 :Untuk pembeli

b). Lembar ke-2 : Untuk Arsip bagian kasir

c). Lembar ke-3 : Untuk bagian keuangan

Setelah pelanggan melakukan pembayaran uang tanda jadi dan

uang muka, maka bagian marketing akan membuatkan Surat

Perjanjian Jual Beli (SPJB) yang dibuat 3 rangkap:

a). Lembar ke-1 : Untuk pelanggan

b). Lembar ke-2 : Untuk arsip bagian marketing

c). Lembar ke-3 : Untuk kantor pusat

Bagian keuangan melakukan tugasnya yaitu melakukan kegiatan

pencatatan pada laporan penjualan kredit dan buku besar pembantu

piutang nama pelanggan tersebut, sesuai dengan formulir pesanan

(FP) dan kwitansi pembayaran (KP) setelah itu akan mencatatnya

dalam laporan keuangan. Bagan Alur penjualan kredit dapat dilihat

pada gambar 4.2 pada halaman selanjutnya
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Gambar 4.2
Flow Chart Penjualan kredit pada PT.Kharisma Banjarharum Malang

Pelanngan Marketing Bagian Kredit Kasir Bagian Keuangan Kantor Pusat
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4.1.10 Keuangan Perusahaan

a). Sumber Dana

Keuangan PT.Kharisma Banjarharum Malang berasal dari dua smber

yaitu:

1). Sumber Intern; Modal sendiri yang berasal dari pemilik modal dan laba

untuk tahun berjalan.

2). Sumber Ekstern; Bank-bank yang bekerjasama dengan perusahaan,

yakni seperti BANK BTN, BANK NIAGA, BANK BRI maupun

lembaga pembiayaan lainya.

b). Penggunaan Dana

Keuangan yang dimiliki digunakan untuk membiayai operasi

perusahaan dan membayar hutang jangka pendek perusahaan.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Analisis Lingkungan Internal

Lingkungan internal merupakan lingkungan yang dapat dikendalikan

perusahaan. Oleh karena itu, sangat penting bagi PT. Kharisma Banjarharum

Malang, untuk mengetahui kondisi lingkungan ini sehingga Perusahaan dapat

survive dan tumbuh berkembang dalam menghadapi kondisi lingkungan

eksternal yang dinamis. Analisis ini dilakukan berdasarkan pendekatan

fungsional dengan menganalisis faktor-faktor penting yang mempengaruhi

kinerja Perusahaan. Adapun yang perlu dianalisis adalah mencakup faktor

organisasi, pemasaran, personalia atau sumber daya manusia, operasional serta

keuangan perusahaan.
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4.2.1.1 Bidang Organisasi

Secara organisasional, PT. Kharisma Banjarharum Malang sudah

memenuhi standart struktur organisasi yang baik dan benar. Hal ini tampak

sekali dari struktur organisasi yang selalu diperbaiki dari tahun ke tahun

sehingga struktur organisasi bersifat up to date sesuai dengan perkembangan

perusahaan. Di mana hal ini dapat mempermudah para karyawan dalam

penyelesaian tugasnya masing-masing dan sekaligus dapat memberikan

kemudahan bagi karyawan dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada

konsumen. Struktur organisasi yang berbentuk sederhan wewenang dan

tanggung jawab berjalan secara lurus dan vertikal melalui saluran tunggal.

Masing-masing bagian di bawah pengawasan satu tingkat dari jenjang

diatasnya. Hal ini dapat memudahkan setiap karyawan perusahaan untuk

melakukan tugas dan wewenang masing-masing.

4.2.1.2 Bidang Personalia

Sumber daya manusia merupakan peran vital dalam menentukan

kesuksesan suatu organisasi. Sikap, kemampuan, pengetahuan dan tingkah

laku karyawan dapat menimbulkan dampak yang berarti terhadap kualitas

pelayanan dan tingkat kepuasan konsumen, yang pada gilirannya

mempengaruhi kinerja PT. Kharisma Banjarharum Malang. Untuk

memperbaiki dan meningkatkan produktivitas yang harus dilakukan adalah

menanamkan kembali visi, misi, dan budaya peusahaan. Oleh karena itu,

Perusahaan telah berusaha agar sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki

dapat menunjang kinerja perusahaan secara maksimal. Usaha-usaha yang

dilakukan antara lain :
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a. Menerapkan dan menanamkan Core Value atau Nilai Utama yang

mendasari kinerja perseroan, yaitu , Team Work, Commitment To People,

Professionalism, Synergy, Social Responsibility, Business Oriented, Dan

Love

b. Menerapkan prinsip budaya perusahaan yang baik di antaranya adalah:

 Pelayanan Pelanggan

Mengidentifikasi dan mengantisipasi kebutuhan pelanggan internal

(atasan, bawahan dan kolega) maupun eksternal dan memberikan

produk maupun jasa yang melebihi harapan mereka.

- Kualitas

Memahami dan memenuhi standar-standar kualitas produk yang

diberikan kepada pelanggan internal maupun eksternal.

- Komitmen

Menghormati dan memenuhi peran dan tanggung jawabnya.

- Inovasi

Senantiasa memperbaiki kinerja individual, perusahan atau

pelayanan pelanggan dengan mengidentifikasi dan atau

mengembangkan cara-cara baru atau produk baru.

- Kerjasama

Bekerja sama dan bekerja dalam kelompok, menghargai kontribusi

anggota kelompok yang berbeda - beda dan memberikan kontribusi

atau memfasilitasi produktifitas kelompok untuk tujuan akhir yang

menguntungkan semua pihak.
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- Integritas

Memahami dan melaksanakan etika - etika bisnis serta

menunjukkan konsistensi antara nilai-nilai yang dianut dengan tingkah

laku dalam membangun kepercayaan.

- Tanggung jawab

Menjalankan dan menerima tanggung jawab yang diberikan.

- Berpikir positif

Memahami perubahan sebagai hal penting dalam pertumbuhan

perusahaan serta bersikap positif dalam menjalani proses perubahan

yang mungkin tidak menyenangkan, dengan menunjukkan kerjasama

dan fleksibilitas.

c. Mengikutkan sejumlah karyawan tetap untuk mengikuti pendidikan dan

pelatihan karyawan yang dikoordinir oleh pusat. Sedangkan untuk

karyawan tidak tetap, dilakukan pembinaan oleh setiap cabang dengan

mengadakan pertemuan tiap bulan. Hal ini dilakukan untuk menyamakan

misi para pegawai agar sesuai dengan misi perusahaan.

d. Sebagai motivasi untuk meningkatkan produktivitas karyawan dalam

menjalankan tugas, PT. Kharisma Banjarharum Malang, juga memberikan

berbagai tunjangan dan bonus, disamping gaji pokok yang diperoleh

karyawan.

kualitas karyawan Persero 80% mempunyai pendidikan sarjana dan

diploma sehingga mempunyai kemampuan intelektual dan kemampuan teknis

dalam menjalankan aktivitas operasional perusahaan ini dapat dilihat pada

tabel 4.2 proporsi karyawan pada bagian profil perusahaan.
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4.2.1.3 Bidang Pemasaran

Pemasaran merupakan usaha yang dilakukan perusahaan untuk

mempengaruhi konsumen agar mereka menjadi tahu, tertarik, senang, dan

kemudian membeli akhirnya merasa puas terhadap barang yang dibelinya.

Dalam bidang pemasaran terdapat faktor-faktor yang menjadi perhatian

perusahaan, yaitu:

a. Produk

Pada dasarnya, produk yang dihasilkan setiap perusahaan dalam suatu

industri relatif sama, akan tetapi setiap produk mempunyai keunikan

tersendiri, ini akan mempengaruhi konsumen dalam memilih suatu produk.

secara umum produk PT. Kharisma Banjarharum Malang hampir sama

yaitu dengan klaster menengah keatas dan sampai ke bawah, varian tipe

nya yaitu : 70 / Anggrek, 36 / Rose / 90, 45 / Melati / 108, 54 / Sakura /

120, 70 / Anggrek / 140,Miko / 50, 36 / Edelwise, 36 / Rose, 45 / Melati, 54

Sakura, 36 / Edelwise / 90

Produk-produk ini dapat dikatakan sudah mampu bersaing dengan

produk perusahaan sejenis yang ada dipasaran, di karena kan produk ini

mampu menyerap pasar dan sekaligus dapat menjadi jawaban terhadap

kebutuhan konsumen. Akan tetapi perusahaan masih perlu meningkatkan

inovasi-inovasi terhadap produknya sesuai dengan permintaan konsumen

untuk meningkatkan pangsa penjualanya. Perusahaan juga harus

meningkatkan mutu dan kredibilitas perusahaan di mata masyarakat

karena hal inilah yang menjadi pertimbangan utama bagi konsumen dalam

memilih suatu produk.
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Tabel 4.4
Laporan Penjualan PT. Kharisma Banjarharum Malang

No Keterangan Unit Jenis Nilai Transaksi
1 Penjualan Tahun

2004
38 Semua Rp. 3.415.213.617

2 Penjualan Tahun
2005

56 Semua Rp. 6.728.859.952

3 Penjualan Tahun
2006

47 Semua Rp. 5.800.741.338

4 Penjualan Tahun
2007
Januari 5 Sakura, Anggrek, Rp. 343.483.000
Februari 5 Edelwise, Sakura Rp. 341.333.000
Maret 6 Miko, Melati Rp. 486.600.000
April 4 Edelwise, Miko Rp. 306.600.000
Mei 3 Melati, Anggrek Rp. 307.800.000
Juni 3 Rose, Miko Rp. 457.050.000
Juli 5 Edelwise, sakura Rp. 344.500.000
Agustus 5 Melati, Rose Rp. 325.000.000
September 7 Rose, Anggrek Rp. 519.750.000
Oktober 6 Anggrek, Miko Rp. 658.350.000
November 11 Edelwise, Melati Rp. 888.764.000
Desember 10 Anggrek, sakura Rp. 758.375.000
Total Penjualan 70 Rp. 7.975.432.000

5 Penjualan Tahun
2008
Januari 11 Miko, Melati Rp. 833.918.000
Februari 5 Sakura, Anggrek Rp. 456.287.000
Maret 11 Edelwise, Sakura Rp. 826.781.000
April 9 Rose, Miko Rp. 741.188.000
Mei 8 Anggrek, sakura Rp. 867.200.000
Juni 9 Edelwise, Melati Rp. 837.231.000
Juli 11 Edelwise, Miko Rp. 1.090.784.000
Agustus 7 Rose, Anggrek Rp. 646.310.000
September 3 Melati, Rose Rp. 264.000.000
Oktober 3 Melati, Anggrek Rp. 252.000.000
November 6 Sakura, Anggrek Rp. 395.550.000
Desember 6 Anggrek, Miko Rp. 300.000.000
Total Penjualan 90 Rp.11.711.999.000

Sumber : PT. Kharisma Banjarharum Malang, 2009
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b. Promosi

Promosi merupakan salah satu penentu keberhasilan pemasaran

perusahaan. Tujuan promosi adalah untuk menarik minat masyarakat agar

memanfaatkan dan mengenal produk yang ditawarkan. Selama ini kegiatan

promosi yang dilakukan oleh PT. Kharisma Banjarharum Malang yaitu

pameran, pembuatan billboard, baliho, brosur, koran, dan lewat media

elektronik TV dan internet.

c. Lokasi

Lokasi merupakan salah satu pendukung dalam kesuksesan pemasaran

suatu produk. Dengan berlokasi pada jalur utama Kota Malang dapat

dikatakan bahwa lokasi PT. Kharisma Banjarharum Malang cukup

strategis. Pemilihan lokasi perusahaan ini didasarkan atas alasan sebagai

berikut :

 Tenaga Listrik

Tenaga listrik yang di perlukan perusahaan sama sekali tidak

mengalami kesulitan untuk memperolehnya, karena di kota Malang

pemerintah daerah memberikan fasilitas tenaga listrik kepada seluruh

perusahaan baik swasta maupun pemerintah.

 Komunikasi

Sarana tranportasi di kota Malang sangat lancar sehingga

mempengaruhi kelancaran komunikasi antar daerah. Di pihak lain

sarana melalui telepon telah semakin banyak dan merupakan sarana

yang baik. Dengan demikian dapat membantu perusahaan dalam
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berkomunikasi baik melalui darat, udara maupun via telepon tidak

mengalami gangguan dan kesulitan sedikit pun.

 Tenaga Kerja

PT. Kharisma Banjarharum ini terhitung terletak pada wilayah

kotamadya Malang, sehingga telah di ketahui bahwa kota Malang

banyak tersedia sekali tenaga kerja berpendidikan tinggi, menengah,

tenaga kasar seperti halnya yang di butuhkan oleh perusahaan,

perusahaan tidak mengalami kesulitan, perusahaan juga tidak perlu

mencari tenaga kerja dari daerah lain.

 Transportasi

Kelancaran transportasi merupakan salah satu faktor penunjang

kelancaran usaha perusahaan dalam mencapai tujuan perusahaan. Kota

Malang dan khususnya di lokasi perusahaan tepatnya jalan Simpang

Balapan merupakan lokasi yang strategis yang terletak dalam jantung

kota dan dapat diakses dari segala arah baik menggunakan kendaraan

pribadi atau angkutan umum, sehingga memudahkan perusahaan

dalam menjalankan aktifitasnya semisal transportasi yang di lakukan

oleh perusahaan dalam mengantar user perusahaan ke lokasi lapangan.

 Pemasaran

Masalah pemasaran adalah suatu hal yang sangat penting dalam

mendirikan perusahaan. Dengan mendekatkan lokasi kantor dengan

daerah pemasaran yaitu Kota Malang dan sekitarnya di harapkan

perusahaan dapat lebih mudah dalam memasarkan proyeknya.
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 Peralatan Dan Perlengkapan

Sebagai perusahaan pengadaan pembangunan perumahan, maka PT

Kharisma Banjarharum Malang berusaha melengkapi perlengkapan

dan peralatan yang up to date supaya kegiatan administrasi maupun

operasional yang di lakukan di kantor maupun di lapangan, perusahaan

semuanya bisa berjalan dengan lancar dan tujuan yang di inginkan bisa

tercapai.

 Saluran Distribusi

Saluran distribusinya sebagaimana berikut:

Produsen Konsumen

Saluran distribusi yang di gunakan oleh PT. Kharisma

Banjarharum Malang, adalah menggunakan saluran distribusi

langsung yaitu dari produsen ke konsumen. Karena produk yang di

jual oleh perusahaan adalah produk perumahan.

d. Harga

Persaingan industri properti pada saat ini sudah menjurus pada

persaingan yanng tidak sehat, yaitu dengan menetapkan harga yang lebih

rendah untuk menarik lebih banyak konsumen. Oleh karena itu, PT.

Kharisma Banjarharum Malang, menetapkan harga produknya dengan

mempertimbangkan harga yang ditetapkan para pesaingnya. Dalam

menentukan harga jualnya, perusahaan mempunyai cara, yaitu:

Harga pokok produksi ditambah dengan prosentase keuntungan yang

diinginkan.
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Penentuan harga jual dari produk tersebut dihitung dalam satuan per unit.

Dimana besarnya harga jual yang di terapkan pada dasarnya tidak jauh

berbeda dengan harga jual yang di terapkan perusahaan pesaing.

4.2.1.4. Bidang Operasional

PT. Kharisma Banjarharum Malang merupakan perusahaan yang

bergerak di bidang pengembangan properti sehingga proses produksinya

sama dengan perusahaan yang memproduksi produk atau manufacture lain

nya. Tahapan proses produksi dalam perusahaan properti dimulai dari tahap

permintaan, pemenuhan prasyarat administrasi, pemilihan kavling,

pembangunan berikut penyerahan sertifikat hak milik atas bangunan dari

dari pihak developer ke user.

Kegiatan operasional PT. Kharisma Banjarharum Malang selama ini

tidak terdapat hambatan yang berarti karena semua didukung oleh sarana

komunikasi dan teknologi yang memadai seperti penggunaan komputer dan

berbagai fasilitas yang melengkapinya seperti modem, printer, scanner,

mesin foto copy, dan foto digital. Hambatan yang biasa dihadapi oleh

perusahaan adalah jika terjadi pemadaman aliran listrik maka kegiatan

produksi tidak dapat dilakukan karena otomotis komputer yang dijadikan

penopang data yang diperlukan tidak dapat digunakan.

4.2.1.5. Bidang Sistem Informasi

Dalam industri pengembangan properti, khususnya perumahan, aplikasi

teknologi informasi pada masa sekarang dituntut untuk dihadirkan secara

nyata. Apalagi ketika pengembangan di pasar semakin meluas dengan

produk yang semakin beragam, sementara itu kompleksitas pelayanan juga
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semakin meningkat. Dalam konteks inilah perusahaan, termasuk PT.

Kharisma Banjarharum Malang dituntut untuk menerapkan sistem teknologi

informasi dalam perusahaan untuk mendukung pelayanan yang sempurna

baik untuk nasabah maupun dalam pengembagan produk.

Secara umum, PT. Kharisma Banjarharum Malang Pada saat ini dalam

penggunaan sistem informasi yang terintegrasi dengan kantor pusat yang

dimanfaatkan untuk menopang proses otomatisasi dan pelayanan pelanggan

telah memberikan banyak keuntungan. Bagi perusahaan, jelas hal ini akan

memungkinkan proses bisnis akan lebih singkat.

Aplikasi yang lain adalah dibukanya website PT. Kharisma Banjarharum

Malang, (Persero) memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mencari

informasi tentang profil perusahaan, produk dan jasa yang ditawarkan,

fasilitas yang tersedia, penghargaan yang di peroleh, serta informasi lainya

yang berkaitan dengan perusahaan. Bagi nasabah, mereka akan lebih mudah

mengakses informasi tentang perusahaan.

Dengan sistem informasi yang dibangun dengan baik dapat memberikan

bantuan kepada pihak manajemen pusat dalam membuat suatu kebijakan

yang akan diterapkan kepada semua jaringannya secara cepat dan akurat

kerena sistem teknologi informasi yang dibangun dapat menunjang hal

tersebut. Dengan sistem informasi yang komunikatif diharapkan dapat

menumbuhkan loyalitas nasabah terhadap perusahaan. Begitu juga dengan

para karyawan diharapkan dengan mengetahui kondisi perusahaan secara

transparan guna dapat meningkatkan loyalitas dan kinerja mereka untuk

bersama-sama maju dan berkembang bersama perusahaan.



105

Dan teknologi yang di gunakan oleh perusahaan yang berkaitan langsung

dalam pengembangan produk yaitu perusahaan mengadopsi sistem

Computer Aided Design (Cad) yaitu memadukan komputer sebagai sarana

aplikasi sistem teknologi yang di gunakan maka dapat memudahkan dalam

mendesain produk guna menuangkan ide-ide kreatif pada perancangan

rumah dapat dikerjakan dengan mudah dan cepat, begitu juga dengan

software properti In Touch Reality, yang bisa dimanfaatkan untuk informasi

pemasaran dan penjualan produk properti selain itu teknologi komputer

lainya seperti teknologi di bidang kontruksi bangunan dan arsitektur juga

sangat penting. Jadi dapat di simpulkan bahwa perubahan teknologi harus

diikuti dan juga mendapat perhatian dari perusahaan.

4.2.1.6. Bidang Keuangan

Kondisi keuangan PT. Kharisma Banjarharum Malang, sangatlah penting

untuk dapat dinilai mengenai sejauh mana kinerja keseluruhan aktivitas

pada manajemennya dari sisi keuangan. Penilaian kinerja pada PT.

Kharisma Banjarharum Malang meliputi Neraca per 31 Desember periode

2005, 2006 dan 2007, serta Laporan Rugi Laba per 31 Desember periode

2005, 2006 dan 2007. Adapun yang dapat dievaluasi dari kedua data

keuangan PT. Kharisma Banjarharum Malang, tersebut antara lain

Pertumbuhan akumulasi rugi/laba, Analisis Likuiditas, Solvabilitas,

Profitabilitas, dan Aktivitas melalui rasio-rasio keuangan. Sehingga

diharapkan dapat diketahui tingkat efektifitas dan efesiensi pengelolaan

keuangan dan modal pada PT. Kharisma Banjarharum Malang. Adapun

hasil analisis keuangan tersebut sebagai berikut:
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1) Pertumbuhan Akumulasi (Rugi) Laba

Pada tahun 2005 PT. Kharismma Banjarharum Malang, memperoleh

pendapatan bersih sebesar Rp 4.770.453.141,00 dari total pendapatan penjualan

sebesar Rp 6.728.859.952.00, Sedangkan pada tahun 2006 pendapatan bersih

turun sebesar Rp 1.552.671.511 Hal ini tentunya menunjukkan terjadi

penurunan profit dari tahun 2005, disebapkan adanya kenaikan biaya

operasional dan kurangnya penjualan pada tahun 2006. Begitu juga pada tahun

2007 yang mana pada tahun ini perusahaan hanya bisa mencatat laba bersih

perusahaan hanya sebesar Rp. 742.985.654,00. Kondisi peningkatan

pendapatan penjualan yang kurang menguntungkan membuat kegiatan

operasional tidak dapat lagi menjadi efisien. Hal ini patut menjadi perhatian

terutama karena peluang yang dihadapi dalam industri properti oleh PT.

Kharisma Banjarharum Malang, masih sangat besar.

2) Analisis Rasio Keuangan

Analisis rasio keuangan digunakan untuk mengetahui secara cepat kinerja

keuangan PT Kharisma Banjarharum Malang. Adapun melalui analisis rasio

keuangan ini dapat digunakan untuk mengevaluasi situasi keuangan PT.

Kharisma Banjarharum Malang sekaligus menggambarkan kecenderungan

keuangan perusahaan dalam beroperasi untuk masa yang akan datang.
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Tabel 4.5
Rasio Keuangan PT. Kharisma Banjarharum Malang

No Jenis Rasio 2005 2006 2007 Keterangan
1 Rasio Likuiditas

a. Current Ratio 4.47 3.97 3.60 Turun
b. Quick Ratio 0.61 0.83 1.01 Naik

2 Rasio Solvabilitas

a. Debt to Total Asset 0.22 0.25 0.27 Naik
b. Debt to Equity 0.28 0.33 0.37 Naik

3 Rasio Profitabilitas

a. Gross Profit Margin
Ratio 0.91 0.44 0.21 Turun

b. Net Margin Profit
Ratio 0.70 0.26 0.09 Turun

c. ROI 0.20 0.07 0.03 Turun
4

Rasio Aktivitas

a. Inventory Turn Over 0.02 0.19 0.42 Naik

b. Fixed Asset Turn Over 0.29 0.27 0.38 Naik
Sumber : Data Diolah, 2009

Berdasarkan tabel rasio keuangan PT. Kharisma Banjarharum Malang diatas,

secara keseluruhan terlihat bahwa:

a. Rasio Likuiditas

Fluktuatuif nilai rasio likuiditas PT. Kharisma Banajarharum Malang, di

karenakan oleh kegiatan perusahaan yang kompleks dan struktur modal yang

terdiri dari sumber hutang dan modal sendiri, dan juga dapat di pengaruhi

kondisi kinerja perusahaan dan karakteristik industri. Dengan peroleh nilai 3.60

pada current rasio menunjukkan masih berada pada posisi baik dengan batasan

nilai terendah sebesar 2.75 pada industri properti real estate, semakin tinggi

current rasio semakin besar kemampuan perusahaan dalam memenuhi

kewajibanya.
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b. Rasio Solvabilitas

Dari nilai rasio hasil analisis solvabilitas diatas mengalami kenaikan dari

tahun ke tahun hal ini mengindikasikan bahwa pentingnya pendanaan hutang

bagi perusahaan yaitu dengan menunjukkan persentase aktiva perusahaan yang

didukung oleh pendanaan hutang sebesar 27% di tahun 2007 dan sisanya 73%

di peroleh dari modal sendiri, dari proporsi ini PT. Kharisma Banjarharum

Malang mempunyai struktur modal yang bagus, yang mana ini di tunjukan

pada besar rasio hutang perusahaan. Secara ringkas semakin besar rasio hutang

terhadap total aktiva, semakin besar resiko keuangan dan begitu sebaliknya.

Hal perlu diperhatikan agar tidak mengganggu operasional perusahaan.

c. Rasio Profitabilitas

Rasio profitabilitas atau laba menurun in di akibatkan adanya penurunan

jumlah penjualan pada tahun tersebut yang di sebapkan adanya banyaknya

jumlah pesaing.

d. Rasio Aktivitas

Nilai perputaran persediaan selalu meningkat menunjukkan adanya tingkat

persediaan yang sangat tinggi. Secara umum semakin tinggi perputaran

persediaan maka semakin efisien perputaran persediaan dan semakin liquid.

4.2.1.7 Kekuatan dan kelemahan Perusahaan

 Kekuatan

1) Reputasi perusahaan yang baik

PT. Kharisma Banjarharum Malang, merupakan pemain lama di

industri properti dengan reputasi yang baik ini dibuktikan dengan

eksitensi perusahaan dalam persaingan yang ketat, umur perusahaan
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yang sudah lama yaitu 27 tahun, produk-produk yang ditawarkan

perusahaan dapat diterima di masyarakat, dan berbagai penghargaan

yang diperoleh.

2) Jenis produk dan harga yang bervariasi

Sesuai dengan visi perusahaan segmen pasarnya, PT. Kharisma

Banjarharum Malang menyediakan produk perumahan yang bervariasi,

dengan range harga yang sangat terjangkau mulai dari Rp.

77.000.000,00 sampai Rp 219.000.000,00. Secara umum jenis produk

yang ditawarkan Perusahaan adalah sebagai berikut:

70 / Anggrek, 36 / Rose / 90, 45 / Melati / 108, 54 / Sakura / 120, 70 /

Anggrek / 140,Miko / 50, 36 / Edelwise, 36 / Rose, 45 / Melati, 54

Sakura, 36 / Edelwise / 90

3) Harga produk yang bersaing

Dengan banyaknya produk pesaing yang beredar di pasaran,

perusahaan menyadari agar dapat ikut bersaing di pasar, salah satu

faktor yang menentukan adalah bagaimana menghasilkan produk

dengan harga yang kompetitif. Selain terus menerus melakukan

perbaikan kualitas, perusahaan dalam menetapkan harga jualnya

selalu memperhatikan harga umum yang berlaku di pasar dan harga

jual produk dari pesaing. Harga produk-produk yang ditawarkan PT

Kharisma Banjarharum Malang, selama ini dapat dikatakan cukup

bersaing, harga produk kompetitif ini tentunya harus dijaga untuk

menjaga eksistensi produk di pasar terutama agar harga tersebut dapat

diterima di masyarakat.
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4) Karyawan yang terampil dan disiplin

Karyawan yang dimaksud disini adalah karyawan tetap dan tidak

tetap. PT. Kharisma Banjarharum Malang, mempunyai kualitas

karyawan yang cukup memadai, hal ini ditunjang dengan pelatihan dan

pendidikan yang dikoordinir oleh perusahaan, penerapan budaya dan

nilai inti perusahaan dalam menjalankan aktivitas perusahaan, dan

insentif khusus bagi karyawan yang berprestasi. Dengan sumber daya

manusia yang profesional, maka akan meningkatkan kualitas

pelayanan PT. Kharisma Banjarharum Malang, pada para pelangganya

sehingga akan menarik lebih banyak calon pelanggan baru lagi.

5) . Penguasaan teknologi

Kegiatan operasional PT. Kharisma Banjarharum Malang selama

ini didukung oleh sarana teknologi yang memadai. Kebutuhan akan

informasi dan pengolahan data yang cepat menyebabkan PT.

Kharisma Banjarharum Malang menggunakan media computer

network sebagai dasar dari proses pengelolaan informasinya. Melalui

computer network atau lebih dikenal sebagai local area network

memberikan nilai efesiensi dan efektifitas dalam melakukan aktivitas

perusahaan sehingga dapat mereduksi biaya produk. Aplikasi

teknologi informasi yang telah dilakukan antara lain secara fisik

(hardware) maupun non fisik (software). Aplikasi secara fisik antara

lain penggunaan jaringan modem sebagai pintu gerbang dalam

mengakses internet, telepon, printer, serta komputer.
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6) Fasilitas pendukung pelayanan

Banyaknya fasilitas yang diberikan oleh PT. Kharisma

Banjarharum Malang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan pada

para pelanggan. Diantaranya adalah tersedianya teknologi informasi

untuk mendukung pelayanan seperti di bukanya alamat website

internet perusahaan yang berguna untuk memudahkan calon pelanggan

untuk mengakses informasi.

Kelemahan

1) Promosi yang kurang efektif

Walaupun promosi yang di lakukan oleh PT. Kharisma

Banjarharum Malang sudah lengkap tapi jadwal promosinya kurang

terjadwal dengan baik, sehingga kegiatan promosi yang di lakukan

belum optimal.

2) Kegiatan operasional perusahaan

Kegiatan operasional perusahaan sering mengalami hambatan

ketika ada listrik padam, hal ini di karenakan perusahaan tidak

memiliki alat pembangkit listrik sementara atau yang biasa di sebut

gensete.

3) Wilayah pemasaran yang terbatas

Wilayah pemasaran yang di lakukan oleh PT. Kharisma

Banjarharum Malang, hanya meliputi daerah Kabupaten dan

Kotamadya Kota Malang dan sekitarnya saja.
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4) Adanya beban kerja pada karyawan

Masih adanya perangkapan tugas pada bagian tertentu seperti

marketing dan kasir, hal ini akan menyebapkan beban kerja yang

berlebihan pada bagian tertentu.

5) Jumlah karyawan relatif sedikit

Jumlah karyawan yang masih relatif sedikit membuat aktifitas

perusahaan kurang berjalan efekti dan efisien.

4.2.1.8. Analisis IFE

Alat analisis ini digunakan untuk melihat kondisi internal perusahaan

dalam menentukan faktor-faktor keunggulan strategis yang dimiliki

perusahaan. Tahapan dalam analisis IFE pada dasarnya sama dengan

tahapan dalam analisa EFE. Pembobotan dalam analisa ini didasarkan pada

seberapa besar kontribusi yang diberikan masing-masing faktor tersebut

terhadap tujuan PT. Kharisma Banjarharum Malang, sedangkan pemberian

skala rating didasarkan atas pengaruh faktor-faktor internal tersebut terhadap

posisi strategis PT. Kharisma Banjarharum Malang, serta perbandingan

kondisi perusahaan dengan rata-rata industri atau pesaing utama.

Berapapun banyaknya faktor yang dimasukkan dalam matriks IFE, total

skor berkisar antara yang terendah 1,0 dan tertinggi 5,0, dengan rata-rata 2.5

Total skor dibawah 2.5 menunjukkan organisasi yang buruk secara internal,

sementara total skor diatas 2.5 mengindikasikan kondisi internal yang baik.

Dari hasil analisis IFE tersebut, total skor adalah 3,35. Nilai ini

menunjukkan bahwa PT. Kharisma Banjarharum Malang, mempunyai

kondisi internal yang baik atau di atas rata-rata.
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Tabel 4.6
Analisis IFE Pada PT. Kharisma Banjarharum Malang

Sumber : Data Diolah, 2009.

Keterangan
Bobot :

0,00 s/d 0,05 = Tidak berpengaruh
> 0,05 s/d 0,10 = Kurang berpengaruh
> 0,10 s/d 0,15 = Cukup berpengaruh
> 0,15 s/d 0,20 = Berpengaruh
Lebih dari 0,20 = Sangat berpengaruh

Rating :
1. = sangat buruk
2. = buruk
3. = cukup baik
4. = baik
5. = sangat baik

Internal Factors Analysis Bobot Rating Skor keterangan

Kekuatan (Strength)

1) Reputasi perusahaan yang baik 0.06 4 0.24
Pemain lama dan meraih
berbagai penghargaan

2) Keunggulan produk
0,06 4 0,24 Sesuai dengan permintaan

segmen pasar

3) Lokasi yang strategis 0.07 4 0.28 Terletak pada jalur pusat kota

4) Penggunaan TI (teknologi informasi) 0.07 4 0.28 Computer Aided Design Cad)

5) Fasilitas pendukung pelayanan 0,07 4 0,28 Menggunakan teknologi terkini

6) Karyawan yang Terampil dan Disiplin
0,10 4 0,40 Pelatihan dan pengembangan

karyawan

7) Harga Produk yang Bersaing
0,07 4 0,28 Relatif terjangkau dengan tetap

menjaga kualitas

Kelemahan (Weakness)

1) Wilayah pemasaran yang terbatas 0.10 3 0.30 Penyebaran kurang merata

2) Promosi kurang 0.15 3 0.45 Kurang sering dan menyeluruh

3) Jumlah karyawan relatif sedikit 0.10 3 0.30 Hanya 27 orang

4) Adanya beban kerja pada karyawan 0.05 2 0.10 Adanya perangkapan tugas
antara bagian marketing dan
kasir

5) Kegiatan operasional perusahaan 0.10 2 0.20 Sering terjadi hambatan

Total 1 3.35
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4.2.2. Analisis Lingkungan Eksternal

Lingkungan eksternal merupakan lingkungan yang tidak dapat

dikendalikan perusahaan. Lingkungan ini memberikan peluang dan ancaman

bagi perusahaan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena

itu, PT. Kharisma Banjarharum Malang, dituntut adaptif, antisipatif, dan

responsif agar dapat mencapai tujuan yang ditetapkan oleh perusahaan. Agar

perusahaan mampu meminimalisir ancaman dan dapat memanfaatkan peluang

dengan baik, maka diperlukan analisis yang akurat terhadap faktor-faktor

lingkungan eksternal. Lingkungan eksternal yang akan dibahas adalah

lingkungan jauh, lingkungan industri, dan lingkungan operasional. Untuk

selanjutnya akan dibahas lebih rinci mengenai lingkungan eksternal

Perusahaan.

4.2.2.1. Analisis Lingkungan Jauh (Remote Environment)

Lingkungan jauh terdiri dari faktor-faktor yang berasal dari luar

perusahaan dan lingkungan ini memberikan peluang, ancaman, dan kendala

bagi perusahaan tetapi perusahaan jarang sekali mempunyai kendali

terhadap lingkungan ini. Oleh karena itu sangat penting bagi perusahaan

untuk mengetahui dan menganalisis dengan tepat faktor-faktor dalam

lingkungan jauhnya.

 Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi berkaitan dengan sifat dan arah sistem ekonomi tempat

suatu perusahaan beroperasi sehingga kondisi ekonomi dapat mempengaruhi

pengambilan keputusan yang bersifat strategis. Pertumbuhan ekonomi yang

cenderung meningkat akan meningkatkan meningkatkan permintaan pada
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konsumsi barang dan jasa, dan juga sebaliknya pertumbuhan ekonomi yang

cenderung menurun akan menurunkan pada pola konsumsi barang dan jasa.

Kebutuhan akan tempat tinggal merupakan kebutuhan pokok setiap individu

sehingga meningkatnya pertumbuhan ekonomi diharapkan akan

meningkatkan permintaan akan kebutuhan tempat tinggal atau perumahan.

a. Kondisi ekonomi makro Indonesia

1) Pertumbuhan Ekonomi dari sisi permintaan

Berikut ini disajikan Tabel Pertumbuhan Ekonomi Indonesia dari

sisi permintaan.

Tabel 4.7
Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Dari Sisi Permintaan

Tahun 2004 - 2007
Persen

Rincian 2004 2005 2006 2007
Total Konsumsi 4,9 4,3 3,9 4,9

Konsumsi Swasta 5,0 4,0 3,2 5,0
Konsumsi Pemerintah 4,0 6,6 9,6 4,0

Investasi 14,2 10,8 2,9 9,1
Permintaan Domestik 9,1 5,3 3,3 4,2
Nilai Ekspor 23,1 13,6 15,6 6,1

Ekspor Barang dan Jasa 11,1 16,4 9,2 8,0
Impor Barang dan Jasa 25,2 17,1 7,6 8,9

PDB 4,9 5,7 5,5 6,3
Distribusi PDB (%)
Total Konsumsi 68,2 67,3 66,3 65,4

Konsumsi Swasta 60,6 59,6 58,3 57,6
Konsumsi Pemerintah 7,6 7,7 8,0 7,8

Investasi 21,4 22,5 21,9 22,4
Ekspor Barang dan Jasa 41,1 45,2 46,8 47,8
Impor Barang dan Jasa 32,8 36,3 37,0 38,5

Sumber: BPS pada Laporan Perekonomian Indonesia tahun 2007.

www.bi.go.id

Secara keseluruhan, perkembangan ekonomi Indonesia sepanjang tahun

2007 menunjukkan kinerja yang membaik. Hal ini tercermin dari pencapaian

pertumbuhan ekonomi tertinggi pasca krisis yang di topang oleh stabilitas

makro ekonomi yang semakin kokoh dan terjaga baik. Dari sisi permintaan,

http://www.bi.go.id/
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akselerasi pertumbuhan tersebut terutama di dorong oleh tingginya

pertumbuhan konsumsi masyarakat dan investasi seiring dengan membaiknya

daya beli masyarakat dan prospek ekonomi. Meskipun sedikit melambat,

ekspor tetap tumbuh tinggi di tengah ancaman perlambatan ekonomi dunia.

Ekspansi di sisi permintaan tercermin pula pada peningkatan utilisasi

kapasitas produksi di hampir semua sektor ekonomi. Beberapa sektor utama

penopang pertumbuhan ekonomi seperti industri pengolahan, sektor

pertanian, sektor perdagangan, hotel dan restoran tumbuh membaik

dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Tingginya pertumbuhan ekonomi di

ikuti pula dengan penyerapan angkatan kerja yang lebih tinggi, pendapatan

per kapita yang meningkat dan indeks kedalaman serta keparahan kemiskinan

yang menurun.

Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2007 menunjukkan peningkatan di

bandingkan dengan tahun 2006, bahkan merupakan pencapaian tingkat

pertumbuhan tertinggi pascakrisis. Secara keseluruhan perekonomian

berkembang menuju kondisi yang lebih baik meskipun masih di hadapkan

pada sejumlah permasalahan yang bersumber baik dari sisi global maupun

domestik.

Dari sisi eksternal, dampak lonjakan harga minyak dan krisis subprime

mortgage di AS dapat di minimalkan sehingga stabilitas nilai tukar rupiah,

inflasi, dan defisit fiskal tetap terjaga. Terciptanya stabilitas makroekonomi di

dalam negeri serta perbaikan daya beli masyarakat memberikan landasan

yang kokoh dan kondusif bagi penguatan pertumbuhan ekonomi pada tahun

2007.
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Di sisi permintaan, peningkatan pertumbuhan ekonomi yang impresif

tercermin pada peningkatan pertumbuhan permintaan domestik serta relatif

tingginya ekspor. Pada paruh pertama tahun 2007, daya beli masyarakat, yang

menurun pada tahun 2006 pascakenaikan harga BBM tahun 2005, berangsur

membaik sehingga mendorong peningkatan konsumsi swasta. Investasi yang

sempat melambat sejalan dengan berkurangnya daya dorong permintaan

domestik, mulai menunjukkan peningkatan yang signifikan.

2) Produk Domestik Bruto berdasarkan Lapangan Usaha

Tingkat pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan yang dihitung dari PDB

merupakan skor dari pertumbuhan sektoralnya. Artinya, apabila suatu sektor

mempunyai kontribusi yang kecil dan pertumbuhannya lambat, maka hal itu

akan memperlambat pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan dan begitu

juga sebaliknya.

Di sisi sektoral, seluruh sektor tumbuh lebih tinggi dibandingkan dengan

tahun sebelumnya. Sektor-sektor yang tumbuh signifikan adalah sektor

Pertanian, pertambangan dan penggalian, Industri pengolahan, listrik, gas,

dan air bersih, bangunan, perdagangan, hotel, dan restoran, pengangkutan dan

komunikasi, keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan. Sementara itu,

proporsi PDB Non Migas selalu jauh lebih besar dari pada proporsi PDB

Migas.
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Tabel 4.8
PDB Menurut Lapangan Usaha

atas Harga Berlaku Tahun 2002-2006
(Dalam Miliar Rupiah)

Lapangan Usaha
(Sektor)

2002 2003 2004 2005 2006

Pertanian 298.876,8 305.783,5 329.124,6 363.928,8 430.493,9
Pertambangan dan
penggalian

161.023,9 167.572,3 205.252,0 308.339,1 354.626,9

Industri
pengolahan

553.746,6 591.597,6 644.342,6 771.724,0 936.361,9

Listrik, gas, dan air
bersih

15.391,9 19.144,2 23.730,3 26.693,5 30.398,5

Bangunan 101.573,6 125.337,1 151.247,6 195.775,9 249.127,8
Perdagangan,
hotel, dan restoran

314.646,7 335.100,4 368.555,9 430.154,2 496.336,2

Pengangkutandan
komunikasi

97.970,2 118.916,4 142.292,0 180.968,7 230.921,6

Keuangan,
persewaan, dan
jasa perusahaan

154.442,2 174.074,5 194.410,9 230.587,2 271.543,1

Jasa-jasa 165.602,9 198.825,9 236.870,3 276.789,0 338.385,8
Produk Domestik
Bruto

1.863.274,7 2.036.351,9 2.295.826,2 2.784.960,4 3.338.195,7

PDB Non Migas 1.700.522,6 1.840.854,9 2.083.077,9 2.467.957,7 2.976.677,3
PDB Migas 162.752,1 195.497,0 212.748,3 317.002,7 361.518,4

Sumber: BPS pada Laporan Perekonomian Indonesia tahun 2007. www.bi.go.id

Dari tabel 4.8 di atas dapat diketahui bahwa dari sembilan sektor,

kontribusi sektor keuangan, persewaan, dan jasa pada PDB menempati

peringkat ke-enam pada tahun 2002, posisi tersebut tidak berubah hingga

tahun 2006 walaupun nilai nominalnya mengalami peningkatan dari tahun

ketahun. Kondisi ini tentunya juga disebabkan oleh kinerja yang masih

lemah. PT. Kharisma Banjarharum Malang harus berusaha untuk

meningkatkan penjualannya agar mampu meningkatkan kontribusi

pendapatan pada kantor pusat sehingga pada akhirnya memberi meningkatkan

kontribusi sektor keuangan, persewaan,dan jasa pada PDB.

3) Laju Inflasi

Inflasi merupakan suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum

dan terus-menerus Dengan kata lain, inflasi juga merupakan proses

http://www.bi.go.id/
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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 pertumbuhan berbagai

sektor, termasuk sektor jasa. Berikut ini disajikan tabel laju inflasi di

Indonesia.

Tabel 4.9
Laju Inflasi di Indonesia

Tahun 1999-2007

Tahun Laju Inflasi (%)
1999 77,63
2000 2,01
2001 9,35
2002 12,55
2003 11,45
2004 5,06
2005 17,11
2006 13,3
2007 6,4

Sumber: www.bi.go.id, diolah

Dari data tersebut dapat kita lihat bahwa inflasi di Indonesia adalah

fluktuktuatif dari tahun ke tahun. Pada tahun 1999, laju inflasi sangat tinggi

yaitu 77,63%, hal ini dapat dimaklumi karena pada waktu itu kondisi

ekonomi dan politik yang sangat tidak stabil ketika terjadi proses transisi dari

Era Orde Baru ke Era Reformasi. Laju inflasi turun secara drastis menjadi

2,01% pada tahun 2000 seiring dengan keberhasilan pemerintah dalam

menjalankan PEMILU tahun 1999. Laju inflasi tahun 2001 sampai dengan

tahun 2003 fluktuatifnya cenderung kecil dan berkisar antara 9% sampai

dengan12%. Seiring dengan membaiknya kondisi perekonomian di tahun

2004, laju inflasi turun drastis menjadi 5,6%. Angka tersebut tidak bertahan

http://www.bi.go.id/
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lama karena pemerintah membuat kebijakan yang mengejutkan dengan

menaikkan harga BBM sehingga laju inflasi sempat mencapai 17,11% pada

tahun 2005. Dengan adanya kebijakan Inflation Targeting Framework (ITF),

Secara perlahan-lahan laju inflasi turun secara terkendali menjadi 13,3%

tahun 2006 dan turun lagi menjadi 6,4% pada tahun 2007.

Dari tabel inflasi diatas dapat disimpul bahwa kondisi inflasi di Indonesia

masih relatif tinggi. Inflasi yang tinggi yang tidak di iringi dengan kenaikan

pendapatan akan menurunkan daya beli masyarakat sehingga konsumen akan

lebih selektif dalam memilih produk dan jasa yang akan dikonsumsi.

Konsumen akan mendahulukan pemuasan kebutuhan primernya seperti

kebutuhan akan tempat tinggal dan lain-lain.

b. Kondisi Ekonomi Regional Jawa timur : Pertumbuhan dan Sumbangan

Sektoral: Keuangan, Persewaan, dan Jasa.

Pentingnya mengetahui kondisi ekonomi Jawa Timur karena di regional

inilah PT. Kharisma Banjarharum Malang beroperasi. Dibawah ini dijelaskan

perkembangan kondisi ekonomi Jawa Timur dari segi Pertumbuhan dan

Sumbangan Sektoral, khususnya sektor Keuangan, Persewaan, dan Jasa.

Dari sisi penawaran, struktur perekonomian Jawa Timur pada triwulan IV-

2007 ini masih serupa dengan periode-periode sebelumnya, yaitu di dominasi

oleh tiga sektor utama: Perdagangan, Hotel dan Restoran, Industri

Pengolahan, dan Pertanian. Ketiga sektor ini memiliki pangsa hingga 73,20%

dari PDRB Jawa Timur pada triwulan IV-2007. Perekonomian Jawa Timur

pada triwulan IV-2007 tumbuh sebesar 6,31%, lebih tinggi di bandingkan

triwulan IV-2006 yang sebesar 6,06%. Kinerja di akhir tahun yang baik ini
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membuat perekonomian Jawa Timur secara keseluruhan pada tahun 2007

tumbuh sebesar 5,97%, lebih tinggi dari pada kinerja tahun 2006 yang sebesar

5,80%.

Pertumbuhan ekonomi Jawa Timur pada triwulan IV-2007 ditopang oleh

kinerja tiga sektor andalan. Tingkat pertumbuhan sebesar 6,31%

disumbangkan masing-masing oleh sektor perdagangan, hotel dan restoran

sebesar 2,10%, sektor industri pengolahan sebesar 1,66%, dan sektor

pertanian sebesar 0,86%.

Tabel 4.10
Pertumbuhan dan Sumbangan Sektoral di Jawa Timur

Tahun 2006-2007

Sektor
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Pertanian 2,96 0,99 3,45 0,99 5,38 1,10 4,47 0,84 4,23 1,07 4,22 0,98 4,46 1,07 4,19 0,86

Pertambangan
dan
Penggalian

6,38 0,06 7,46 0,12 9,47 0,17 9,73 0,14 4,42 0,06 8,23 0,12 9,44 0,17 10,730,15

Industri
Pengolahan

2,22 1,20 3,38 1,58 3,51 1,81 2,99 1,63 2,51 1,29 3,33 1,55 4,11 1,77 3,97 1,66

Listrik, Gas,
dan Air Bersih

1,74 0,08 1,47 0,10 2,51 0,10 10,31 0,11 11,72 0,09 11,9
5

0,10 16,2
1

0,11 9,97 0,12

Bangunan 0,81 0,14 1,51 0,21 2,19 0,23 1,01 0,19 -0,87 0,15 1,97 0,20 0,23 0,22 0,15 0,19

Perdagangan,
Hotel, dan
Restoran

8,44 1,33 10,29 1,86 10,44 1,85 9,25 1,96 8,50 1,50 8,83 1,93 9,42 1,89 9,32 2,10

Pengangkutan
dan
Komunikasi

5,86 0,26 7,70 0,34 7,32 0,36 6,22 0,36 5,02 0,29 7,28 0,34 8,07 0,37 6,23 0,38

Keuangan,
Persewaan,
dan Jasa

5,82 0,21 5,93 0,31 8,10 0,33 9,83 0,31 6,40 0,24 8,18 0,32 8,38 0,34 8,19 0,33

Jasa-Jasa 4,81 0,38 5,38 0,48 6,15 0,52 4,72 0,51 3,98 0,41 5,37 0,48 5,84 0,51 4,86 0,52

PDRB 4,66 4,66 5,97 5,97 6,47 6,47 6,06 6,06 5,10 5,10 6,02 6,02 6,45 6,45 6,31 6,31

Sumber: BPS Jawa Timur pada Kajian Ekonomi Regional Provinsi Jawa Timur.
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Triwulan IV - 2007. www.bi.go.id

Untuk Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa terus melanjutkan tren

perbaikan dengan mencatat pertumbuhan signifikan pada Triwulan IV-2007

(8,19%). Perbaikan kinerja ini terutama disebabkan oleh peningkatan

pertumbuhan di subsektor perbankan yang juga memiliki pangsa dominan di

sektor ini. Sub sektor perbankan tumbuh sebesar 7,44%, lebih rendah dari

pada triwulan IV-2006 yang sebesar 8,93%. Namun demikian, perlambatan

ini tidak mengurangi andil sub sektor perbankan terhadap kinerja

perekonomian secara keseluruhan.

Kinerja perbankan jawa timur yang terus membaik ditunjukkan oleh

berbagai ukuran kinerja perbankan seperti pertumbuhan kredit, pendapatan

bunga, maupun pendapatan non-bunga. Seluruh indikator tersebut secara

konsisten menunjukkan bahwa telah terjadi perbaikan hingga akhir tahun

2007.

Bank merupakan lembaga keuangan yang tugasnya adalah menghimpun

dana dari sektor surplus ke sektor defisit. Bank konvensional dan bank

syari’ah menawarkan kepastian masa depan nasabahnya melalui dana yang

disimpan masyarakat di bank yang bersangkutan. Tingkat suku bunga akan

menentukan pilihan konsumen dalam berinvestasi apakah di Bank atau di

Lembaga Keuangan yang lainnya, termasuk di industri properti. Perbaikan

kinerja perbankan dari sisi pertumbuhan investasi berpotensi memunculkan

ancaman bagi PT. Kharisma Banjarharum Malang, dikarenakan orang lebih

memilih berinfestasi di sektor perbankan dari pada di sektor properti dengan

http://www.bi.go.id/
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cara membeli sertifikat Bank Indonesia atau mendepositokan dananya guna

kepentingan bisnis dengan tingkat perputaran yang lebih cepat dan aman.

Faktor Sosial

Di dalam pengambilan keputusan strategis, suatu perusahaan harus

memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat dimana perusahaan itu

beroperasi karena perubahan suatu kondisi sosial masyarakat dapat

mempengaruhi kebijakan-kebijakan perusahaan.

PT. Kharisma Banjarharum Malang, dihadapkan pada kondisi sosial

budaya masyarakat ataupun stakeholder lainnya di mana perusahaan

beroperasi. Hal ini disebabkan oleh adanya perubahan pada kondisi tersebut

yang turut mempengaruhi kebijakan-kebijakan PT. Kharisma Banjarharum

Malang. Pengaruh yang dirasakan adalah perubahan dari strata sosial

masyarakat, pola pikir, serta tingkat kemakmuran masyarakat yang pada

akhirnya menjadi penyebab perubahan pada gaya hidup dan nilai yang

dimiliki oleh masyarakat. Antisipasi dan partisipasi PT. Kharisma

Banjarharum Malang dalam mempengaruhi faktor sosial budaya tersebut kian

menjadi dominan ketika dihadapkan pada bagaimana mencapai tujuan

perusahaan dengan segala peluang dan keterbatasan tersebut. Faktor

perubahan sosial yang harus dianalisis antara lain adalah kependudukan

(demografi), pendidikan, serta perubahan struktur masyarakat. Interaksi

faktor sosial budaya kedalam analisa faktor sosial budaya dapat dijelaskan

sebagai berikut:

a. Kependudukan
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Salah satu faktor sosial yang berpengaruh adalah pertumbuhan

penduduk, perubahan jumlah penduduk akan merubah permintaan barang

dan jasa. Berikut ini disajikan tabel jumlah penduduk berdasarkan propinsi.

Berdasarkan tabel 4.11 di bawah ini dapat diketahui bahwa rata-rata laju

pertumbuhan penduduk di Indonesia per tahun selama periode 2000-2005

sebesar 1,3% per tahun. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan periode

sebelumnya, periode 1990-2000, yaitu sebesar 1,49% per tahun.

Menurunnya tingkat kelahiran serta tingkat kematian manusia yang terjadi

di Indonesia faktor yang berpengaruh dalam penurunan laju pertumbuhan

penduduk selama periode 2000-2005. Sedangkan pada periode 1980-1990

dan 1971-1980 laju pertumbuhan penduduk lebih tinggi dari pada periode

sesudahnya yaitu masing-masing sebesar 1,97% pada periode1980-1990 dan

2,3% pada periode 1971-1980 karena pada kedua periode tersebut proporsi

jumlah kelahiran yang lebih tinggi dari pada jumlah kematian.

Migrasi penduduk juga mempengaruhi tingkat pertumbuhan penduduk di

setiap propinsi. Ini di tunjukkan oleh beberapa propinsi yang mengalami

peningkatan dalam laju pertumbuhan penduduknya dalam periode 2000-

2005 dibandingkan periode sebelumnya, yaitu periode 1990-2000.
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Tabel 4.11
Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun menurut Propinsi

(dalam %)

No.
Propinsi Periode / Period

Province
1971-
1980

1980-
1990

1990-
2000

2000-
2005

1 Indonesia 2.3 1.97 1.49 1.3

2 Nanggroe Aceh Darussalam 2.93 2.72 1.46 0.52
3 Sumatera Utara 2.6 2.06 1.32 1.35
4 Sumatera Barat 2.21 1.62 0.63 1.49

5 Riau 3.11 4.22 4.35 4.05

6 Jambi 4.07 3.39 1.84 1.84
7 Sumatera Selatan 3.32 3.15 2.39 1.78
8 Bengkulu 4.39 4.38 2.97 1.26

9 Lampung 5.77 2.67 1.17 1.38

10 Kep. Bangka Belitung Na na 0.97 3.05

11 Kepulauan Riau Na na na 4.99
12 DKI Jakarta 3.93 2.38 0.17 1.2

13 Jawa Barat 2.26 2.57 2.03 1.75

14 Jawa Tengah 1.64 1.17 0.94 0.48
15 DI Yogyakarta 1.1 0.57 0.72 1.39
16 Jawa Timur 1.49 1.08 0.7 0.86

17 Banten Na na 3.21 2.2

18 Bali 1.69 1.18 1.31 1.46
19 Nusa Tenggara Barat 2.36 2.14 1.82 0.86
20 Nusa Tenggara Timur 1.95 1.79 1.64 2.27

21 Kalimantan Barat 2.31 2.65 2.29 0.18

22 Kalimantan Tengah 3.43 3.88 2.99 0.63

23 Kalimantan Selatan 2.16 2.32 1.45 1.99
24 Kalimantan Timur 5.73 4.41 2.81 3.12

25 Sulawesi Utara 2.31 1.6 1.33 1.25

26 Sulawesi Tengah 3.86 2.82 2.57 1.07
27 Sulawesi Selatan 1.74 1.42 1.49 0.96
28 Sulawesi Tenggara 3.09 3.66 3.15 2.02

29 Gorontalo Na na 1.59 2.13

30 Sulawesi Barat Na na na 2.33
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31 Maluku 2.88 2.76 0.08 1.6

32 Maluku Utara Na na 0.48 1.64

33 Irian Jaya Barat Na na na 3.95

34 Papua 2.67 3.34 3.22 2.17
Sumber : Data Statistik Indonesia. www.datastatistik-indonesia.com

Hal yang sama juga berlaku untuk propinsi Jawa Timur, walaupun

prosentase laju pertambahan penduduk semakin kecil dari tahun ketahun,

akan tetapi jumlah penduduknya semakin meningkat. Dengan asumsi ceteris

paribus, bertambahnya jumlah penduduk dapat meningkatkan peluang bagi

PT. Kharisma Banjarharum Malang untuk meningkatkan pendapatanya.

Tabel 4.12
Jumlah Penduduk Propinsi Jawa Timur

(dalam jiwa)

Propinsi Tahun
1980 1990 1995 2000 2005

Jawa Timur 29,188,852 32,503,991 33,844,002 34,765,993 36,294,280
Sumber : Data Statistik Indonesia. www.datastatistik-indonesia.com

b. Perubahan Struktur Masyarakat

Perubahan struktur masyarakat dari masyarakat agraris menuju

masyarakat industri yang lebih dinamis berdampak positif terhadap

perkembangan perusahaan dalam industri properti. Hal ini dikarenakan

masyarakat industri identik dengan masyarakat modern, mereka mempunyai

gaya hidup sendiri yaitu lebih mengutamakan varian kebutuhan yang

melebihi kebutuhan yang sebenarnya, Perubahan struktur masyarakat

tentunya akan diikuti oleh perubahan gaya hidup masyarakat dimana

masyarakat akan lebih sadar akan pentingnya kebutuhan sebuah hunian atau

tempat tinggal dengan fasilitas yang lebih lengkap sebagai wujud prestasi

hidup atau sebagai pelengkap status sosial mereka, yaitu dengan cara

membeli rumah atau properti yang menarik lainya.
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Kondisi ini di dukung dan dikembangkan oleh adanya berbagai macam

varian produk yang di tawarkan oleh banyak pengembang properti

khususnya di jawa timur. Perubahan struktur masyarakat di Indonesia ini

merupakan peluang yang sangat besar bagi Perusahaan untuk memasarkan

produknya untuk menarik calon konsumen potensial.

 Kebijakan Pemerintah

Beberapa kebijakan Pemerintah melalui MENTERI NEGARA

PERUMAHAN RAKYAT Nomor 7/Permen/M/2007 mengenai pemberian

subsidi bagi kelompok masyarakat yang tidak mampu dan Nomor

9/Permen/M/2007 mengenai pemberian pinjaman pembiayaan uang muka

kredit kepemilikan rumah bagi pegawai sipil. Sebagaimana terlampir pada

daftar lampiran skrips, maka dengan melihat beberapa kebijakan

pemerintah itu cenderung memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk

memiliki sebuah hunian atau rumah, di harapkan dapat meningkatkan

permintaan akan kebutuhan perumahan seiring dengan faktor yang

mempengaruhinya. Yang nantinya akan menumbuhkan tingkat

pertumbuhan di sektor properti dalam skala nasional. PT. Kharisma

Banjarharum Malang, sebagai pengembang properti di indonesia,

khusunya di wilayah Jawa Timur tepatnya melihat kondisi diatas

memberikan gambaran jelas bahwa peluang dunia usaha, khususnya di

bidang properti masih terbuka lebar seiring kurang stabilnya

perekonomian dunia. Dan yang terpenting, pemerintah harus melakukan

perbaikan total terhadap iklim usaha. Misalnya, menurunkan PPh badan

usaha dari 30 persen menjadi 25 persen seperti Singapura.
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Faktor Politik

Hubungan sektor properti dengan politik sebetulnya lebih pada konteks

ekonomi yang dipengaruhi oleh kebijakan politik, apabila kondisi politik tidak

menentu atau mengalami kekacauan (chaos) akan berdampak kepada

perekonomian terutama menyangkut sektor industri; supply-demand tidak

seimbang dan distribusi barang akan terganggu. Apabila ini berlanjut maka

akan terjadi inflasi tinggi yang ditandai dengan kenaikan harga akibat tidak

adanya penawaran dan terjadi over demand.

Awal tahun ini perekonomian nasional dikejutkan dengan kenaikan harga

minyak dunia yang menembus batas psikologis yaitu 100 dollar per barrel.

Kenaikan ini tentunya berpengaruh terhadap asumsi APBN dan PDB tahun

2008. Selain itu dari sektor perbankan, pemerintah telah mengeluarkan

kebijakan menurunkan BI rate dari 9,50% menjadi 8% per Januari 2008.

Dengan dikeluarkan kebijakan ini memberikan peluang bagi sektor properti

untuk bisa berkembang. Namun dari bidang politik kemungkinan-kemungkinan

negatif bisa terjadi mengingat kondisi tahun 2008 masih rawan karena semua

partai politik akan bekerja keras untuk meraih dukungan massa, gesekan-

gesekan pun kemungkinan akan mudah terjadi.

Di tahun 2007 yang lalu kondisi perpolitikan nasional relatif stabil,

walaupun banyak unjuk rasa diberbagai daerah terutama menyangkut

kekisruhan hasil Pilkada dan di tingkat nasional menyangkut kebijakan

pemerintah tentang UU PA, UU PMA, UU Pornografi dan UU Politik yang

banyak menimbulkan kontroversi dari masyarakat. Dari kondisi politik yang

demikian ternyata pengaruh terhadap sektor ekonomi tidak begitu signifikan.
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Tercatat kondisi pertumbuhan ekonomi di tahun 2007 merupakan kondisi

terbaik sejak krisis ekonomi 1998. Berbagai sektor ekonomi mengalami

peningkatan, di sektor properti, nilai kredit properti yang dirilis Bank Indonesia

(BI) per Juni 2007 sebesar Rp130,93 Trilyun naik 7-8% di bandingkan tahun

sebelumnya.

Dari catatan tahun 2007 tersebut, proyeksi properti tahun 2009

menunjukkan kecenderungan yang sama, apabila tidak ada kondisi-kondisi

yang mengganggu keamanan negara dan kekacauan politik yang luar biasa,

sektor properti diperkirakan tetap akan tumbuh sekitar 5-6% atau dengan nilai

kapitalisasi pasarnya mencapai Rp73,9 Trilyun.

Namun demikian, kondisi pasar properti di tahun 2009 diperkirakan masih

rawan, mengingat faktor fundamental ekonomi nasional yaitu sektor riil belum

berjalan optimal. Hal inilah yang mempengaruhi permintaan dan daya beli

masyarakat. Walaupun release BI menyebutkan adanya pergerakan sektor riil

akibat pengaruh besarnya kapitalisasi pasar modal yang mencapai 67% pada

tahun 2008 lalu. Namun hal ini masih sulit di buktikan, karena melihat fakta

dilapangan banyak terjadi kesenjangan terutama menyangkut kemiskinan.

Sektor riil merupakan bagian terpenting untuk menggerakkan bisnis

properti, apabila pemerintah memiliki political will untuk mengawal pasar agar

bergerak ke arah sektor riil, maka efek dominonya akan mempengaruhi secara

positif pertumbuhan sektor properti. Selain itu di tahun 2009 akan terjadi

persaingan yang ketat antara pelaku bisnis properti, terutama pada sub sektor

properti apartemen sewa dan perkantoran, karena pada tahun 2009 diperkirakan
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banyak proyek baru. Maka kemungkinan terjadinya over demand ditahun 2009

akan tinggi.

Dengan demikian justru banyak pengembang dengan semangat ekspansi

bisnisnya malah memanfaatkan momentum politik tersebut untuk meluncurkan

proyek-proyek barunya. Hal ini disebabkan paradigma pelaku usaha properti

sudah mulai bergeser dan cenderung lebih dewasa dalam melihat kondisi pasar.

Masalah politik menjadi hal biasa, karena Indonesia dianggap sudah selesai

melalui masa transisi. Dengan melihat kondisi fenomena ini PT. Kharisma

Banjarharum Malang sebaiknya tetap optimis dalam operasionalnya guna

mencapai tujuan perusahaan yang telah di capai.

Faktor Teknologi

Perubahan yang cepat dan drastis terhadap teknologi tentu saja adalah salah

satu aspek pada lingkungan jauh yang menjadi perhatian perusahaan.

Perubahan di bidang teknologi bukan hanya menawarkan kesempatan yang

baik dalam pencapaian tujuan perusahaan, tetapi juga dapat mengakibatkan

tantangan dan ancaman bagi keberadaan perusahaan

Dalam beberapa dekade terakhir, teknologi semakin canggih dan modern

dalam mendukung perusahaan. Perubahan teknologi umumnya mengarah pada

biaya produksi yang semakin menurun, kualitas produk yang meningkat,

pelayanan yang semakin cepat dan memuaskan. Namun untuk dapat

melakukannya, dibutuhkan investasi yang sangat besar sehingga perusahaan

harus memilih teknologi yang sesuai dengan kegiatan produksi atau jasa yang

diberikan dan kemampuan yang dimiliki perusahaan.
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Apabila perusahaan tidak mengikuti perkembangan teknologi maka

perusahaan tersebut akan kalah bersaing dengan perusahaan lain. PT. Kharisma

Banjarharum Malang telah merespon perekembangan teknologi tersebut. Hal

ini dibuktikan dengan penggunaan teknologi dalam kegiatan operasionalnya,.

Kebutuhan akan informasi dan pengolahan data yang cepat menyebabkan

perusahaan mempergunakan media computer network sebagai dasar dari proses

pengelolaan informasinya. Melalui computer network atau lebih dikenal

sebagai local area network memberikan nilai efesiensi dan efektifitas dalam

mengelola. PT. Kharisma Banjarharum Malang. Aplikasi teknologi informasi

yang telah dilakukan antara lain secara fisik (hardware) maupun non fisik

(software). Aplikasi secara fisik antara lain penggunaan jaringan modem

sebagai pintu gerbang dalam mengakses internet, telepon, dan printer.

Aplikasi secara non fisik antara lain dibukanya website oleh PT. Kharisma

Banjarharum Malang untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk

mencari informasi tentang profil perusahaan, produk dan jasa yang ditawarkan,

fasilitas yang tersedia, penghargaan yang diperoleh, serta informasi lainya yang

berkaitan dengan perusahaan. Tujuan penggunaan website ini adalah memberi

informasi dan sekaligus untuk promosi kepada nasabah.

4.2.2.2. Analisis Lingkungan Industri

Dalam perumusan strategi yang tepat bagi PT. Kharisma Banjarharum

Malang, diperlukan analisis terhadap lingkungan industri. Berikut ini akan

disajikan analisis lingkungan industri:

Ancaman Pendatang Baru
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Seperti pepatah “ada gula ada semut” tentu tidak sedikit perusahaan yang

tertarik di dalam industri ini. Hal ini memancing persaingan yang ketat

didalamnya dan itu tampak dari semakin bertambahnya perusahaan-

perusahaan pengembang baru yang ada pasaran. Pasalnya setiap tahunya

pertumbuhan kebutuhan rumah rata-rata sebesar 800.000 unit, belum lagi

ditambah backblog perumahan saat ini yang mencapai 5,8 juta unit. Luasan

kawasan kumuh yang perlu ditingkatkan kualitasnya masih sangat besar,

mencapai 54.000 Ha yang di huni tidak kurang dari 17 juta penduduk.

Disamping itu masih terdapat sekitar 13-14 juta rumah yang ada, memiliki

kualitas yang tidak layak huni.

Pendatang baru ke suatu industri akan membawa kapasitas baru dan

keinginan untuk merebut market share yang telah dikuasai pemain

sebelumnya. Entry barrier bisnis properti rapuh, sehingga setiap orang dapat

leluasa terjun ke bisnis ini. Karena itu tidak mengherankan bila

pertumbuhan perusahaan pengembang dalam tahun terakhir sangat pesat.

Tahun 1972, jumlah pengembang masih 33 pengusaha, namun seiring

dengan perkembangan pembangunan perumahan nasional, jumlah

pengembang kini mencapai lebih dari 2.500 pengusaha. Pada saat bisnis

properti sedang lesu seperti sekarang, seleksi alamiah terhadap pengembang

akan terjadi. Namun demikian, pasar properti masih sangatlah besar dan di

indonesia masih mempunyai peluang yang sangat besar untuk terus tumbuh

dan berkembang karena kontribusi investasi di sektor perumahan dan

pemukiman masih kecil (1,5% dari Produk Domestik Bruto/PDB).

Kontribusi ini akan semakin meningkat sejalan dengan tingkat
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perekonomian negara sebagaimana ditunjukkan di negara tetangga seperti

Malaysia (27%) dan negara maju seperti Amerika Serikat (47%). Ini akan

menjadi daya tarik tersendiri bagi pelaku bisnis properti baik dari pemain

domestik maupun pemain asing.

Dengan melihat kondisi di atas maka adanya pendatang baru akan

memberikan pengaruh sangat besar bagi eksistensi sebuah perusahaan

khususnya adalah PT. Kharisma Banjarharum Malang, oleh karena itu

sebagai pemain yang terbilang cukup lama dalam industri properti. PT.

Kharisma Banjarharum Malang, harus bisa mempertahankan posisinya atau

mampu bersaing dan meningkatkan pangsa pasarnya dengan menggunakan

strategi yang efektif yang berujung dapat meningkatkan penjualan.

Ancaman Produk/Jasa Subtitusi

PT. Kharisma Banjarharum Malang merupakan perusahaan yang bergerak

dibidang pengembang properti dengan menawarkan produk hunian atau

tempat tinggal, melalui perjanjian jual beli kepada calon konsumen. Produk

yang ditawarkan Perusahaan tersebut juga ditawarkan oleh perusahaan

pengembang lainya. Hal ini akan menciptakan suatu kondisi persaingan,

pelaku bisnis cenderung melakukan segala upaya guna mendapatkan calon

konsumen. Sebagai contoh adalah perusahaan menurunkan harga di batas

kewajaran. Sehingga lainya akan dapat mengancam eksistensi dan

pertumbuhan produk PT. Kharisma Banjarharum Malang.

Daya Tawar Menawar Pembeli (Pelanggan)

Pembeli memiliki kemampuan untuk menekan harga, menuntut kualitas

lebih tinggi atau layanan lebih banyak, dan mengadu domba sesama anggota
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industri. Pembeli cenderung lebih peka harga jika mereka membeli produk

yang tidak terdiferensiasi, relatif lebih mahal terhadap penghasilan mereka,

dan jika kualitas tidak terlalu penting bagi mereka.

Pada kasus industri properti khusunya perumahan, sebenarnya produk

yang ditawarkan cenderung relatif sama dan khususnya dari segi harga yang

relatif dapat di jangkau semua kalangan, salah satu yang menyebabkan

perusahaan pengembang perumahan yang satu lebih unggul dari pada yang

lain nya adalah bagusnya kualitas pelayanan serta kemudahan klaim dan serta

proses administrasi pada calon konsumen. Oleh karena itu, kualitas dan citra

perusahaan ditentukan oleh sejauh mana perusahaan dapat memuaskan

nasabahnya. Hal ini penting untuk dijadikan pertimbangan bagi PT. Kharisma

Banjarharum Malang untuk menjaga kepercayaan masyarakat dengan

mengevaluasi kinerja perusahaan dari segi pelayanannya terhadap pelanggan.

Apalagi, perusahaan pengembang properti di Indonesia jumlahnya relatif

banyak sehingga konsumen atau calon konsumeh mempunyai lebih banyak

alternatif dalam memanfaatkan jasa mereka.

Persaingan antar Anggota Industri

Persaingan di kalangan anggota industri properti baru-baru ini terjadi

karena mereka berebut pangsa pasar. Usaha tersebut di pengaruhi oleh

beberapa faktor. Berikut ini akan dijelaskan lebih lanjut faktor-faktor dalam

persaingan antar anggota industri:

a. Jumlah Peserta Persaingan

Persaingan di industri properti juga diwarnai oleh pengembang besar dan

pengembang kecil namun hingga saat ini jumlah pengembang properti



135

nasional lebih dari 2500 pengembang, dengan kekuatan yang berbeda-

beda. Namun saat ini menurut DPP Perusahaan Realestat Indonesia (REI)

memperkirakan pengembang perumahan menengah seharga Rp 150 juta-

Rp 500 juta per unit akan menggeser proyeknya ke segmen perumahan

seharga Rp 60 juta-Rp140 juta akibat penurunan daya beli calon konsumen

di karenakan mereka sulit untuk memasarkan produk rumah mewah nya ke

konsumen.

Pasar perumahan kelas menengah level bawah pada tahun ini akan

tertekan akibat kenaikan bahan bakar, penurunan daya beli, dan kondisi

suku bunga BANK. "Pasar menengah dibagi menjadi tiga bagian, yang

paling riskan terkena dampak kenaikan harga BBM itu pasar menengah

yang ada di level bawah dengan harga rumah Rp 150 juta- Rp 500 juta.

Konsumen di pasar ini tergerus akibat bertambahnya cost living,"

Pasar rumah kelas bawah seperti rumah sederhana sehat (RSh), rumah

susun, dan rumah tipe 36 juga terkena dampaknya. Akan tetapi, kebutuhan

rumah di pasar tersebut masih sangatlah tinggi, sehingga penjualannya

tidak akan terlalu berpengaruh. Pasokan rumah untuk kelas bawah masih

sedikit dibandingkan dengan permintaan, sehingga meskipun ada

penurunan minat pembelian, penjualan rumah segmen itu tidak akan

terlalu berpengaruh. Pengembang yang menggarap proyek rumah kelas

menengah itu akan membidik pasar kelas bawah karena pasarnya lebih

besar. Pasar kelas atas di berbagai segmen seperti resort, apartemen

mewah, dan rumah mewah akan stabil karena penjualan rumah segmen itu

bersifat musiman. Pada tahun ini produk properti di Indonesia juga akan
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didominasi oleh residensial atau rumah hunian dengan pangsa pasar 75%-

80%. Dari jumlah itu, sekitar 15%-20% pengembang akan membangun

rusunami, sekitar 25% RSh, dan sisanya rumah berbagai tipe. Pangsa pasar

produk properti komersial seperti gedung perkantoran dan pusat

perbelanjaan sekitar 20%. Mulai tahun ini, produk properti komersial yang

bersifat konvensional, seperti mal dan pusat perdagangan (trade center),

serta pusat perbelanjaan akan bergeser ke kota-kota besar lain di luar

Jakarta, Surabaya, dan Medan.

Pembangunan Rumah Sehat Sejahtera (RSH) di Jawa Timur hingga Juli

tahun 2008 diperkirakan baru mencapai 15% dari target yang diajukan

yaitu sebesar 3000 unit. Namun pemerintah telah menetapkan target

pembangunan RSH di Jawa Timur sebesar 20,000 unit. Meskipun saat ini

baru terealisasi sebesar 15%, namun dewan Real Estate Indonesia (REI)

masih optimis dapat mencapai 80% dari target pembangunan RSH, karena

menjelang akhir tahun biasanya permintaan RSH dan penyaluran kredit

RSH akan naik. Berikut ini adalah data market share industri properti

perumahan untuk daerah Jawa Timur khusus Kota Malang untuk wilayah

Kabupaten dan Kota.
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Gambar 4.3

Sumber : Badan Reall Estate Indonesia (REI) Komisariat Kota Malang, 2007
keterangan :
a) PT. Araya Bumi Megah 7,25%
b) PT. Bumi Andhika Permai 6,78%
c) PT. Bulan Terang Utama 3,89 %
d) PT. Citra Gading Asritama 2,90%
e) PT. Dewata Abdi Nusa 3,87%
f) PT. Gatra Kanaka Harum 5,30%

k) PT. Karya Makmur 5,98%
l) PT. Kusuma Graha Jaya T 4,25%
m) PT. Lembah Permata Biru 4,67%
n) PT. Panorama Argotirta 6,12%
o) PT. Petebe Mas Bahagia 4,69%
p) PT. Pesona Griya Sakinah 4,45%
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g) PT. Kharisma Banjarharum 5,25%
h) PT. Hero Properti Nusantara 5,19%
i) PT. Intelegesia Grahatama 6,23%
j) PT. Kharisma Karang Ploso 6,10%

q) PT. Pilar Emas Mandiri 5,51%
r) PT. Permata Imperium Abadi 5,23%
s) PT. Tiara Persada Raya 5,78%
t) PT. Unicora Agung 5,21%
u) PT. Umbul Patra Raharja 4,90%

Dari data market share di atas dapat diketahui bahwa PT. Kharisma

Banjarharum Malang, mempunyai pangsa pasar sebesar 5,30% dari pangsa

pasar yang ada di daerah Jawa Timur khusus wilayah Kota dan Kabupaten

Malang dari jumlah pangsa pasar tersebut teryata PT. Kharisma Banjarharum

Malang, lebih dari angka rata- rata yaitu sebesar 5,13% hal ini dapat di

simpulkan bahwa eksistensi PT. Kharisma Banjarharum Malang, menunjukan

dapat bersaing.

b. Differensiasi Produk

Pada industri properti, sebenarnya produk yang ditawarkan cenderung

sama khusunya dari segi harga yang relatif tidak jauh berbeda dan dapat

dijangkau semua kalangan, yang menyebabkan produk properti yang satu

lebih unggul dari pada yang lainnya adalah kualitas pelayanan serta

kemudahan kalau terjadi klaim dari pelanggan dan jaminan kualitas

produk yang dapat memberikan rasa nyaman pada pelanggan. Oleh karena

itu, keberhasilan bersaing suatu perusahaan properti juga ditentukan oleh

sejauh mana perusahaan dapat memuaskan pelangganya.

c. Cara Bersaing

Demi menjaga eksistensi dan kemampulabaan perusahaan, terkadang

perusahaan menghalalkan segala cara ditengah ketatnya persaingan.

Dengan persaingan yang cukup tinggi akan menjurus pada praktek yang

tidak sehat. Di lingkungan properti terjadi predatory pricing yakni

penetapan harga yang sangat rendah sehingga dapat mematikan
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perusahaan lain. Dalam jangka panjang, praktek ini bisa membuat harga

yang ditetapkan tidak benar dan yang berbahaya jika yang melakukan

predatory pricing adalah pengembang yang mempunyai struktur

permodalan yang kuat maka yang akan menjadi korban adalah perusahaan

yang berstruktur modal lemah, buktinya adalah masuknya pengembang

besar ke dalam segmentasi bawah seperti adanya pengembang besar yang

mau membangun perumahan tipe 21 Tak lain karena kini semakin sulit

memasarkan rumah menengah dan mewah, kondisi keuangan (cash flow)

para pengembang kurang mendukung kemampuan, dan turunya daya beli

konsumen.

Untuk dapat mengimbangi persaingan tersebut, tentunya harus

didukung dengan adanya efisiensi biaya perusahaan. Bagi perusahaan yang

tidak memiliki kapasitas modal yang cukup, perang tarif ini menjadi

sangat berbahaya dan bisa berakibat pada bangkrutnya perusahaan.

d. Pertumbuhan Industri Properti

Krisis moneter tahun 1998 bagaikan mimpi buruk bagi industri

properti. Suku bunga kredit konstruksi membengkak hingga 50 persen.

Perbankan menghentikan pemberian KPR sehingga memukul daya beli

masyarakat. Konsumen yang sudah membayar uang muka 30 persen batal

membeli rumah dan rumah-rumah siap huni tidak laku terjual.

Sementara itu, banyak pengembang terlanjur menggunakan dana bank

untuk membiayai konstruksi. Sejumlah pengembang perumahan bangkrut

karena persoalan cash flow sehingga pengembalian kredit kepada

perbankan menjadi macet. Proyek properti komersial yang sebagian
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mengandalkan utang pihak asing juga tersendat, baik proyek apartemen,

kondominium, hotel, maupun gedung-gedung tinggi.

Pascakrisis, industri properti mulai berbenah diri. Namun, belum lagi

perbaikan tuntas dilaksanakan, perekonomian Indonesia kembali

terguncang pada tahun 2005. Harga BBM yang naik hingga dua kali

menyebabkan harga bahan bangunan dan harga rumah melambung. BI

Rate naik menjadi 12,5 persen dan menyebabkan lonjakan suku bunga

kredit konstruksi menjadi 17-18 persen.

Kondisi itu menyebabkan pasar properti lesu dan pengembang terpaksa

berhemat dengan mengurangi ornamen rumah yang tidak perlu sehingga

harga rumah bisa ditekan, serta mengurangi margin keuntungan agar harga

rumah tetap terjangkau oleh masyarakat. Namun, upaya ini pun tidak

banyak menolong.

Namun, pengalaman pahit itu mengantarkan pelaku usaha properti pada

perubahan strategi dalam struktur permodalan. Sebagian pengembang

besar yang sebelumnya sangat bergantung pada pinjaman dengan rasio

utang terhadap modal (debt of equity ratio/DER) yang tinggi mulai

menciptakan pendanaan proyek dengan menghimpun modal bersama

dengan pengembang lain.

Beberapa perusahaan properti skala menengah bergabung untuk

memperkuat permodalan, di antaranya Agung Podomoro Group dan Pikko

Group yang lantas tumbuh menjadi perusahaan besar. Ada pula

pengembang yang melepaskan saham ke publik guna mendukung

permodalan, di antaranya PT Gapura Prima.
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Sejumlah pengembang proyek perumahan kelas menengah menerapkan

strategi membangun rumah berdasarkan pesanan dan tidak lagi

menawarkan rumah siap huni (ready stock) guna mengurangi risiko

pembiayaan.

Wakil Ketua REI Djoko Slamet mengakui, pembangunan proyek

perumahan yang tidak bergantung pada pinjaman uang bank cenderung

lebih andal menghadapi goncangan krisis keuangan. Pengembang dapat

melakukan kerja sama permodalan dengan pengembang lain atau antara

pengembang dan pemilik tanah. Pasar properti di dalam negeri masih tetap

tumbuh, karena minat beli konsumen terhadap produk properti masih

tinggi terutama di kalangan menengah ke atas, meski ada kenaikan harga

bahan bakar minyak (BBM).

"Tingginya minat beli konsumen itu membuat para pengembang

nasional maupun asing membuat produk properti baru dengan lokasi yang

menarik dan aman,"

Industri properti nasional akan semakin cerah pada tahun-tahun

mendatang, karena pertumbuhan ekonomi Indonesia terus tumbuh dengan

baik. Apalagi melihat nilai tukar rupiah yang cenderung makin membaik

menunjukkan fundamental ekonomi Indonesia cukup bagus, meski tingkat

suku bunga bank cenderung menguat akibat laju inflasi 2008 yang tinggi,

Kecenderungan naiknya suku bunga bank, setelah Bank Indonesia (BI)

menaikkan suku bunga acuan (BI Rate) dari 8,25 persen menjadi 8,50

persen yang juga diikuti kenaikan suku bunga oleh Lembaga Penjamin

Simpanan (LPS) yang mendorong perbankan juga menyesuaikan tingkat
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bunganya. Namun, kenaikan suku bunga Bank hanya menekan penjualan

produk properti hanya sesaat saja, setelah itu minat beli konsumen kembali

normal, Apalagi kurs rupiah terhadap dolar AS saat ini berkisar antara

Rp9.280 per dolar AS untuk beli dan Rp 9.290 per dolar AS jual yang

menunjukkan mata uang Indonesia cukup stabil.

Pengamat properti Panangian Simanungkalit memprediksi pertumbuhan

sektor perumahan akan berkisar 10-15 persen. Dan jika ada investasi baru,

ia tidak percaya akan terjadi lonjakan pertumbuhan yang luar biasa besar.

Program subsidi selisih bunga yang tahun lalu sebesar Rp 256 miliar masih

jauh dari target 130.000 unit. Apalagi kini target tersebut sedikit

ditingkatkan menjadi 150.000 unit, Strategi ke depan persaingan bakal

semakin ketat. Berdasarkan perkiraan REI situasi setelah krisis (post-

crisis) untuk tahun 2003-2009 bakal lebih sulit. Pasalnya perbankan bakal

lebih berhati-hati (prudent) dalam menyalurkan kredit dan harus

menjalankan prinsip good corporate governance.

“Dengan demikian, untuk tahun-tahun mendatang, kita akan

menyaksikan persaingan yang lebih ketat di sektor perumahan dengan

munculnya produk properti yang lebih berkualitas,”

Perlu ada strategi khusus yang harus dilakukan oleh pengembang. Tiga

hal yang harus ditempuh. Pertama, fokus ke segmen asal (re-focus), lalu

mendefinisikan kembali posisi perusahaan (re-definition) dan

mengkalkulasi kembali arus kas (re-calculate). Khusus yang terakhir ini

dirasakan sangat penting karena kesulitan keuanganlah yang menjadi biang

permasalahan sektor perumahan sulit bangkit dari keterpurukan.
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Padahal seperti ditegaskan oleh Dirjen Perumahan dan Permukiman

Depkimpraswil, Aca Sugandhy di Jakarta, Kamis (5/6), sektor perumahan

tetap memiliki prospek bagus di mata investor. “Indonesia punya demand

atau kebutuhan yang besar, tidak kurang 800.000 unit per tahun. Cuma

masalah duitnya yang terbatas,” katanya mengakui.

Dengan melihat kondisi seperti di atas jelas bahwa adanya peluang bagi

pengembang properti dengan prediksi pasar properti indonesi dan melihat

kebutuhan akan perumahan pada tiap tahunya, untuk itu PT.Kharisma

Banjarharum Malang, hendaknya memiliki kapasitas guna menjawab

perubahan lingkungan industri yang selalu berubah dan untuk masalah

pendanaan perusahaan saat ini dapat melakukan suatu bentuk kerja sama

dengan pemilik lahan atau menghimpun dana dengan pengembang lainya.

Kekuatan Tawar Menawar Pemasok

Pemasok dalam konteks industri properti, mungkin lebih tepat jika

dikatakan sebagai perusahaan yang berkaitan langsung dalam hal ini adalah

penunjang kegiatan operasional perusahaan, yaitu perusahaan pemasok bahan

baku bangunan dan buruh kerja. Perusahaan pemasok bahan baku bangunan,

kontraktor dan buruh kerja sangat berpengaruh karena mereka lah sumber

daya yang sangat penting dalam industri ini, jadi dengan kata lain kekuatan

pemasok sangatlah berpengaruh dan sangat di perlukan karena keterbatasan

kemampuan perusahaan dalam kegiatan operasional. Perusahaan

memanajemen permintaan yang di pertanggungkan dengan cara

mendistribusikan permintaan tersebut kepada perusahaan kontraktor.
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PT. Kharisma Banjarharum Malang selaku perusahan pengembang

properti selama ini telah menjaga dan terus berusaha untuk menjaga

hubungan baik dengan perusahaan rekanan dalam hal ini adalah pemasok

bahan bangunan, kontraktor, dan buruh kerja. Dengan memilih secara selektif

obyek yang di pertanggungkan oleh konsumen agar tidak terjadi klaim yang

dapat mempengaruhi kepercayaan perusahaan rekanan kepada pihak

Perusahaan. Meningkatnya kepercayaan perusahaan rekanan diharapkan akan

memudahkan dan memberi kekuatan pada Perusahaan dalam kondisi

persaingan seperti sekarang ini Apalagi pada saat adanya kecenderunagn

kenaikan harga bahan baku bangunan. Dengan adanya kerjasama dan

hubungan yang baik diharapkan nantinya akan dapat memperkecil beban

usaha yang di tanggung.

4.2.2.3. Analisis Lingkungan Operasional

Lingkungan operasional terdiri dari faktor - faktor dalam situasi

persaingan yang mempengaruhi keberhasilan suatu perusahaan dalam

mendapatkan sumber daya yang dibutuhkan atau dalam memasarkan produk

atau jasanya secara menguntungkan. Berikut ini akan dibahas lebih lanjut

hasil analisis lingkungan operasional pada PT. Kharisma Banjarharum

Malang.

Persaingan

Sejauh ini bisnis perumahan semakin ketat, konsep hunian semakin

inovatif, dan di pasarkan dengan pemasaran yang handal dan maju. Adapun

para pesaing di PT.Kharisma Banjarharum Malang dengan melihat besar
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pangsa pasar yang di kuasai adalah sangatlah ketat sekali. Dalam hal ini

developer harus di tuntut lebih peka terhadap kecenderungan yang

mempengaruhi minat masyarakat dalam memilih hunian atau tempat tinggal,

serta memberi nilai tambah pada produknya. PT. Kharisma Banjarharum

Malang, ini mempunyai kelebihan dari pesaingya yaitu dalam hal model dan

tipe rumahnya. PT. Kharisma Banjarharum Malang mempunyai tipe dan

model sendiri yang disesuaikan dengan keinginan pelanggan dan juga harga

yang di tawarkan adalah sangatlah kompetitif dan terjangkau oleh konsumen.

Untuk itu PT. Kharisma Banjarharum Malang, haruslah dapat

mempertahankan dan memelihara pelanggan sehingga loyalitas pelanggan

dapat terpelihara dengan baik walaupun dalam segi harga perusahaan lebih

mahal sedikit, namun dengan memberikan layanan kepada pelanggan yang

tidak di dapatkan pada perusahaan pesaing seperti layanan purna jual dan

terus meningkatkan dan tetap memelihara faktor penting dalam kaitanya

kenyamanan pelanggan dan tak lupa kualitas produk harus tetap di tingkatkan

dan di jamin kualitasnya. Ini dapat menjadi faktor yang dapat menjadi

pertimbangan bagi konsumen dalam memilih perusahaan.

Pelanggan atau Konsumen

Dengan semakin tingginya selera konsumen untuk memenuhi kepuasan

akan kebutuhan dan keinginan nya, memberi masukan tersendiri bagi

perusahaan untuk menciptakan produk-produk yang lebih inovatif, kreatif,

dan menarik bagi konsumen.

Pembeli produk perumahan, baik individu maupun kumpulan (group),

memiliki bargaining power yang kuat karena jumlah perusahaan developer
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perumahan yang banyak sehingga mereka mempunyai lebih banyak pilihan.

Umumnya mereka meminta harga yang kompetitif dan discount potongan

harga yang cukup besar sehingga menyebabkan persaingan ketat di industri

tersebut. Selain itu, Produk perumahan yang relatif seragam juga bisa

berdampak kepada rendahnya loyalitas konsumen untuk tetap menggunakan

satu pengembang tertentu dalam jangka panjang

Pelanggan PT. Kharisma Banjarharu Malang terdiri dari segala kalangan

yang tersebar di seluruh kantor cabang pemasaran, baik pelanggan

perorangan, maupun intansi pemerintah dan swasta. Untuk menarik lebih

banyak konsumen yang lebih banyak, PT. Kharisma Banjarharum Malang,

hendaknya perusahaan perlu memberikan suatu pembeda dari perusahaan

pengembang lainya, seperti memberikan sesuatu yang lain diantarnya adalah

potongan harga pada waktu-waktu tertentu, memberikan paket hadiah yang

menarik, memberikan layanan purna jual dan menjual dengan sistem paket.

Sumber Daya Manusia dan Tenaga Kerja

PT. Kharisma Banjarharum ini terhitung terletak pada wilayah

kotamadya Malang, sehingga telah di ketahui bahwa kota Malang banyak

tersedia sekali tenaga kerja ber pendidikan tinggi, menengah, tenaga kasar

seperti hal nya yang di butuhkan oleh perusahaan, perusahaan tidak

mengalami kesulitan, perusahaan juga tidak perlu mencari tenaga kerja dari

daerah lain. 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
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perusahaan yang dapat menunjang kelangsungan hidup dan keberhasilan

perusahaan.

PT. Kharisma Banjarharum Malang, mempunyai pegawai tetap dan

pegawai tidak tetap. selain medapatkan gaji bulanan, mereka juga

mendapatkan insentif sesuai dengan pencapai target yang ditetapkan oleh

pusat. termasuk juga mahasiswa. Mereka pada umumnya mempunyai

tingkat intelektualitas yang cukup lumayan sehingga mempunyai peran yang

signifikan dalam pencapaian target Perusahaan.

Pemberian gaji merupakan balas jasa yang di berikan oleh perusahaan

kepada karyawan pada PT Kharisma Banjarharum Malang, sistem

penggajiannya adalah gaji bulanan, artinya gaji yang dibagikan kepada

setiap karyawan pada akhir bulan. Selain gaji pokok, tiap bulan perusahaan

juga memberikan beberapa kesejahteraan bagi karyawannya, yakni antara

lain:

1). Bonus

2). Tunjangan hari raya

3). Cuti hamil dan melahirkan

4). Karyawan di ikut serta kan dalam Jamsostek dan Askes

5). Menyediakan tempat ibadah

 Kreditur

Sebagaimana perusahaan pada umumnya, tentu saja PT. Kharisma

Banjarharum Malang, mempunyai hubungan dengan lembaga keuangan

(bank) maupun non bank untuk menjaga kondisi keuangan perusahaan.
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Bank Nasional pemerintahan telah lama menjalin hubungan dengan

perusahaan dan menjadi partner yang menguntungkan.

Dalam industri properti, walaupun pembiayaan pada perusahaan tertentu

menggunakan laba tahun berjalan, akan tetapi dalam kegiatan nya tidak

lepas dari campur tangan pihak perbankan. Citra perusahaan di mata

kreditur sangat di perlukan antara lain untuk kemudahan dalam memperoleh

dana dan menjaga stabilitas keuangan perusahan.

PT. Kharisma Banjarharum Malang, dalam pembiayaan operasional nya

untuk saat ini menggunakan laba tahun berjalan perusahaan dan pinjaman

perusahaan pembiayaan seperti BANK dan perusahaan pembiayaan lainya.

4.2.2.4. Peluang dan Ancaman Perusahaan

Berdasarkan hasil pengidentifikasian terhadap kondisi lingkungan

eksternal dan lingkungan jauh PT. Kharisma Banjarharum Malang, maka

dapat diketahui faktor-faktor lingkungan yang memberikan peluang dan

ancaman bagi posisi strategis PT. Kharisma Banjarharum Malang sebagai

berikut :

Peluang

1) Faktor Ekonomi

Mulai pulihnya kondisi ekonomi akan memberikan peluang bagi

perusahaan. Pulihnya kondisi perekonomian dapat ditunjukkan dari

kenaikan pendapatan per kapita, fluktuasi inflasi yang relatif stabil.
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2) Faktor Sosial Budaya

Tingginya penduduk usia produktif dan tingginya angkatan kerja

dengan tingkat lulusan sarjana merupakan tenaga kerja potensial bagi

manajemen PT. Kharisma Banjarharum Malang untuk berkembang.

Peningkatan populasi di Wilayah Jatim merupakan konsumen

potensial bagi pemasaran produk-produk PT. Kharisma Banjarharum

Malang Terutama jika menurut kondisi perekonomian Indonesia

dimana pendapatan per kapita nasional mulai menunjukkan

peningkatan.

3) Pola pikir masyarakat yang berubah

Faktor yang sangat-sangat penting adalah perubahan pola pikir

masyarakat kearah pola hidup modern yang mendambakan tempat

hunian yang sehat dan memberikan kenyamanan yang bernuansa gaya

hidup modern. Ini akan memberikan peluang bagi perusahaan untuk

memenuhi berbagai jenis kebutuhan tersebut.

4) Faktor Teknologi

Perenapan TI mampu menciptakan value untuk customer, baik

internal maupun eksternal. Value lain yang bisa dipetik perusahaan,

selain value populer seperti efisiensi biaya dan waktu, penerapan TI

juga mampu menciptakan diferensiasi dan sanggup membidik ceruk

pasar ( niche ) dengan biaya yang amat murah. Ini artinya, penerapan

TI juga mampu menciptakan peluang bisnis baru. Jadi, peran TI tidak

sebatas men-support suatu aktivitas bisnis, terlebih lagi justru sebagai

business enabler.
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5). Pemasok

Pemasok dalam konteks industri perumahan adalah para Toko

Bangunan dan para pekerja bangunan maka,. Peran mereka sangatlah

diperlukan. PT. Kharisma Banjarharum Malang sangat didukung oleh

para pemasok dari Kota Malang karena pola relasi yang selama ini

terjadi saling menguntungkan.

 Ancaman

1) Faktor Ekonomi dan Politik

Stabilitas ekonomi nasional yang masih lebih banyak dipengaruhi

oleh instabilitas situasi politik dan keamanan di luar negeri,

menyebabkan pertumbuhan ekonomi secara riil masih bias. Kondisi

ini dipicu oleh pertumbuhan ekonomi yang dilihat dari tingkat

konsumsi nasional dari pada investasi riil. Kecenderungan ini tampak

dari tingkat fluktuasi nilai tukar rupaih dan tingkat inflasi yang

mengikuti tren politik dan keamanan nasional. Jadi kondisi

pertumbuhan ekonomi semacam ini masih merupakan ancaman bagi

PT. Kharisma Banjarharum Malang.

2). Ketatnya persaingan dalam industri asuransi jiwa

Tingginya tingkat persaingan dalam industri properti ini

dikarenakan semakin meningkatnya jumlah perusahaan pengembang

yang beroperasi di Indonesia. Tingkat persaingan ini sudah menjurus

pada persaingan yang tidak sehat, yakni penetapan harga yang sangat

rendah sehingga bisa mematikan perusahaan yang lain.
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3). Potensi masuknya pendatang baru yang tinggi

Agar usaha pencapaian premi sesuai dengan target, PT. Kharisma

Banjarharum Malang harus meningkatkan antisipasi terhadap

ancaman pendatang baru. Adanya liberalisasi industri properti di

Indonesia dan semakin meningkatnya beberapa indikator

perekonomian memungkinkan masuknya pendatang baru dalam

industri properti terutama dari pihak asing. Ancaman pendatang baru

ini khususnya berasal dari pemain asing. Dengan modalnya yang kuat,

pendatang baru ini tentunya akan merebut pangsa pasar yang

sebelumnya menjadi target pasar perusahaan pengembang lokal. Ini

akan meningkatkan intensitas persaingan yang pada akhirnya akan

mereduksi kemampulabaan Perusahaan

4). Bargaining power pelanggan

Banyaknya pemain di industri properti menyebabkan pelanggan

mempunyai lebih banyak alternatif dalam memilih produk yang sesuai

dengan keinginannya. Adanya perang tarif antara pelaku bisnis

properti dan biaya peralihan (switching cost) yang relatif rendah juga

mendukung tingginya bargaining power pelanggan.

Pembeli yang memiliki bargaining power tinggi mempunyai

kemampuan untuk menekan harga, menuntut kualitas lebih tinggi atau

layanan lebih banyak, dan mengadu domba sesama anggota industri.
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4.2.2.5. Analisis EFE

Setelah mengidentifikasi berbagai peluang dan ancaman apa saja yang

mampu mendukung serta menghambat PT. Kharisma Banjarharum Malang,

dalam mencapai tujuannya, maka langkah berikutnya adalah penyusunan

profil peluang dan ancaman yang terdapat dalam lingkungan eksternal

perusahaan dengan menggunakan alat analisis EFE. Melalui analisis ini,

penentuan faktor eksternal yang dipilih berdasarkan kemungkinan pengaruh

faktor-faktor tersebut terhadap posisi strategis potensial PT. Kharisma

Banjarharum Malang, atau yang disebut critical success factors.

Selanjutnya menentukan bobot (weight) dari cirital success faktors tadi

dengan skala yang lebih tinggi bagi yang berprestasi tinggi dan begitu pula

sebaliknya. Jumlah seluruh bobot harus sebesar 1,0. langkah selanjutnya

adalah menentukan rating setiap critical success faktors mulai dari 1 (di

bawah rata-rata), 2 (rata-rata), 3 (diatas rata-rata), 4 (sangat bagus), dimana

rating ditentukan berdasarkan efektifitas strategi perusahaan. Dengan

demikian, nilai didasarkan pada kondisi perusahaan. Dilanjutkan dengan

mengalikan nilai bobot dengan nilai ratingnya untuk mendapatkan skor

semua critical success faktors. Langkah terakhir adalah menjumlahkan skor

total. Nilai skor total menunjukkan bagaimana perusahaan merespon faktor-

faktor strategis yang berada di dalam lingkungan eksternal.
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Tabel 4.13
Analisis EFE Pada PT. Kharisma Banjarharum Malang

External Factors Analysis Bobot Rating Skor keterangan

Peluang (Opportunities)
1) Pendapatan perkapita penduduk Indonesia yang

meningkat 0.07 4 0.28
Cenderung meningkat daya
beli masyarakat

2) Pasokan bahan baku yang lancar 0.08 4 0.32
Bahan bangunan tidak
pernah telat

3) Perubahan pola hidup masyarakat 0.06 4 0.24
Dari tradisional menuju
modern

4). Perkembangan TI (teknologi informasi) dan komputer 0.05 3 0.15 Timbulnya alat komunikasi
baru

5) Potensi Pasar yang masih tinggi
0,09 4 0,36 Banyak daerah pasar

potensial yang belum
terjangkau

6) Dukungan Pemerintah 0,07 4 0,28 Kebijakan yang
memudahkan pengembang

7). Menguatnya Beberapa Indikator Ekonomi 0,08 4 0,32 Cenderung meningkat

Ancaman (Threats)
1) Produk substitusi

0.10 4 0.40
Juga di tawarkan oleh
pengembang lainya

2) Ekonomi yang tidak stabil akibat kondisi politik
0.10 3 0.30

Masih banyak ancaman
teroris

3) Potensi masuknya pendatang baru yang tinggi
0.15 3 0.45

Industri yang
menguntungkan

4). Ketatnya persaingan dalam industri properti 0,07 3 0,21 Banyaknya pemain di
industri properti

5). Bargaining power pelanggan 0,08 4 0,32 Mempunyai banyak
alternatif

Total 1 3.63
Sumber : Data Diolah, 2009

Keterangan
Bobot :

0,00 s/d 0,05 = Tidak berpengaruh
> 0,05 s/d 0,10 = Kurang berpengaruh
> 0,10 s/d 0,15 = Cukup berpengaruh

> 0,15 s/d 0,20 = Berpengaruh
Lebih dari 0,20 = Sangat berpengaruh

Rating :

1. = sangat buruk
2. = buruk
3. = cukup baik
4. = baik
5. = sangat baik

Seperti pada matriks IFE, Berapapun banyaknya faktor yang dimasukkan

dalam matriks EFE, total skor berkisar antara yang terendah 1,0 dan tertinggi 5,0,

dengan rata-rata 2.5 Total skor dibawah 2.5 menunjukkan organisasi yang buruk
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dalam merespon lingkungan eksternalnya, sementara total diatas 3,0

mengindikasikan respon yang baik terhadap lingkungan eksternalnya.

Dari hasil analisis EFE tersebut, total skor adalah 3,63. Nilai ini menunjukkan

bahwa PT. Kharisma Banjarharum Malang, sudah memanfaatkan peluang dan

mengantisiasi ancaman di lingkungan eksternalnya dengan baik.

4.2.3. Analisis Matriks TOWS

Setelah penggunaan analisis EFE dan IFE sebagai input stage, kemudian

digunakan Matriks TOWS sebagai matching stage. Matriks TOWS

merupakan alat analisis lanjutan yang penting dalam menentukan dan

mengembangkan alternatif strategi yang tepat. Dalam hal ini adalah

penentuan alternatif strategi yang tepat bagi PT. Kharisma Banjarharum

Malang.

Key success factors yang digunakan pada Matriks TOWS adalah key

success factors dari analisis lingkungan internal dan eksternal yang

berdasarkan kekuatan (streght), kelemahan (weakness), peluang (weakness),

dan ancaman (threat). Penjelasan :

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

perusahaan untuk meraih peluang yang ada di luar perusahaan.

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

kelemahan internal perusahaan dengan memanfaatkan peluang eksternal.

3. Strategi ST ( Strength-Threat ) , perusahaan berusaha untuk menghindari

atau mengurangi dampak dari ancaman eksternal.
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4. Strategi WT ( Weakness-Threat ) merupakan taktik untuk bertahan

dengan cara mengurangi kelemahan internal serta menghindari ancaman.

Penjelasan lebih lanjut dapat diamati pada hasil analisis Matriks TOWS

sebagai berikut :

Tabel 4.14
Analisa Matriks TOWS PT. Kharisma Banjarharum Malang

IFE

EFE

Strength (S)
1. Reputasi perusahaan yang

baik
2. Keunggulan produk
3. Lokasi yang strategis
4. Penggunaan TI (teknologi

informasi)
5. Fasilitas pendukung

pelayanan.
6. Karyawan yang terampil

dan disiplin
7. Harga produk yang bersaing

Weakness (W)
1. Wilayah pemasaran yang

terbatas
2. Promosi yang kurang
3. Jumlah karyawan yang

relatif sedikit
4. Adanya beban kerja pada

karyawan
5. Hambatan pada kegiatan

operasional

Opportunities (O)
1. Pendapatan perkapita

penduduk Indonesia yang
meningkat

2. Pasokan bahan baku yang
lancar

3. Perubahan pola hidup
masyarakat yang berubah

4. Perkembangan TI
(teknologi informasi) dan
komputer

5. Potensi pasar yang masih
tinggi

6. Dukungan pemerintah
7. Menguatnya beberapa

indikator ekonomi

Strategi SO
1. Menciptakan Customization

Product
2. Mendukung peningkatan

akselerasi lini produksi
3. Mengatasi demand yang

tidak terprediksi
4. Memperkuat jalinan kerja

sama dengan pemasok
5. Perluasan pangsa pasar
6. Meningkatkan kualitas

SDM agar dapat
memanfaatkan peluang
yang ada

7. Akuisisi pesaing
8. Usaha patungan atau

kemitraan dengan
perusahaan lain

Strategi WO
1. Mencari daerah pemasaran

yang mampu memberikan
high return

2. Menciptakan dan
mengembangkan promosi
yang efektif dan efisien

3. Mengoptimalkan TI yang
ada

4. Efisiensi manajemen
5. Perlunya koordinasi yang

kuat diantara karyawan
6. Mengubah konsep promosi

yang di tawarkan

Threats (T)
1. Produk substitusi
2. Ekonomi yang tidak

stabil akibat kondisi
politik

3. Potensi masuknya
pendatang baru yang
tinggi

4. Ketatnya persaingan

Strategi ST
1. Tingkatkan daya saing

melalui kualitas dan
pelayanan yang efesien

2. Menambah varian pada
produk yang sudah ada

3. Mengoptimalkan fungsional
perusahaan sebagai
penceruk pasar

Strategi WT
1. Memperkuat jaringan kerja

sama dengan pihak lain
yang membutuhkan
keunggulan milik
perusahaan atas dasar
saling menguntungkan (
outsourcing )

2. Pelatihan dan
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dalam industri properti
5. Bergaining power

pelanggan

4. Membenahi internal
perusahaan lewat Digital
Office System

5. Membangun Brand Image
6. Meningkatkan kualitas

produk dengan harga yang
kompetitif.

pengembangan karyawan
internal dan eksternal/sales
perusahaan

3. Menanamkan kembali
kultur perusahaan yang
dapat menumbuhkan
kembali dan meningkatkan
produktivitas kerja

Sumber : Data Diolah, 2009

4.2.4. Analisis Matriks SPACE

Analisis matriks SPACE akan semakin melengkapi analisis perumusan

strategi perusahaan yang dilakukan. Hasil analisis ini akan memberikan

informasi tentang posisi perusahaan berdasarkan kuadran yang terdapat pada

matriks ini. Keempat kuadran menunjukkan empat alternatif strategi yang

sesuai dengan posisi perusahaan. Masing-masing sumbu dari matriks

SPACE menyatakan dua dimensi, yaitu :

a. Dimensi internal

Terdiri atas financial strength ( FS ) dan competitive advantage ( CA ).

b. Dimensi eksternal

Terdiri atas environmental stability ( ES ) dan industry strength ( IS ).
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Tabel 4.15
Matriks SPACE PT. Kharisma Banjarharum Malang

Posisi Faktor Strategi
Internal

Rating Posisi Faktor Strategi
Eksternal

Rating

Financial Strength ( FS )
1. Rasio Likuiditas
2. Rasio Solvabilitas
3. Rasio Profitabilitas
4. Rasio Aktivitas

4
2
3
3

Environmental Stability ( ES )
1. Perubahan Teknologi
2. Variabilitas Permintaan
3. Rentang Harga Dari

Produk Yang Bersaing
4. Tekanan Persaingan
5. Hambatan Masuk

Dalam Pasar

-1
-1
-2

-4
-4

12 -12
Competitive Advantage ( CA )

1. Pangsa Pasar
2. Mutu Produk
3. Loyalitas Pelanggan
4. Pemanfaatan Kapasitas

Bersaing
5. Teknologi Yang Dikuasai
6. Kendali Atas Pemasok

-3
-3
-3
-4

-3
-5

Industrial Strength ( IS )
1. Potensi Pertumbuhan
2. Potensi Laba
3. Teknologi
4. Kemudahan Masuk

Dalam Pasar
5. Produktivitas

5
3
4
3

4

-21 19
Sumber : Data Diolah, 2009

Ket : ES&CA -1 = terbaik +6 = terburuk
FS&IS -1 = terburuk +6 = terbaik

Adapun perhitungan vektor sumbu x dan y pada matriks SPACE adalah

sebagai berikut :

Rating rata-rata FS : 12/4 = 3

ES : -12/5 = - 2,4 +

Vektor sumbu y = 0.6

Rating rata-rata IS : 19/5 = 3.8

CA: -21/6 = -3.5 +

Vektor sumbu x = 0.3

Dari perhitungan di atas maka didapatkan pasangan vektor ( 0.3 ; 0,6 )

sehingga posisinya dapat dilihat sebagai berikut :
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Gambar 4.4
Matriks SPACE

FS

3,6

1

ES

Sumber : Data Diolah, 2009

Maka PT. Kharisma Banjarharum Malang, berada pada kuadran Agresif dari

Space Matrik maka perusahaan dapat di katakan berada pada posisi yang baik

untuk memanfaatkan kekuatan internalnya untuk

1. Memanfaatkan kesempatan-kesempatan

2. Mengatasi masalah intern

3. Menghindari ancaman-ancaman

Maka strategi yang dapat di lakukan adalah Market Penetration Strategy,

Market Development, Product Development, Backward Integration Strategy,

Forward Strategy, Horizontal Strategy, Conglomerat Diversification, Concentric

Diversification, Horisontal Diversification. Atau Combinasi. Semua dapat di

pakai tergantung pada permasalahan yang ada pada perusahaan.

CA IS
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4.2.5. Analisis BCG Matriks

Dalam analisis ini ada dua perusahaan SBU yang di analisis diantaranya

adalah PT. Kharisma Banjarharum Malang dan PT. Gatra Kanaka Harum,

kedua perusahaan ini berada di bawah naungan PT Podo Djoyo Masyur dan

Group. Dengan variabel tingkat pertumbuhan penjualan dalam industri

untuk PT. Kharisma Banjaharum Malang sebesar 37.39% , dan PT. Gatra

Kanaka Harum sebesar 39.78% dengan nilai rata-rata pertumbuhan sebesar

38.64%. Sedangkan nilai dari variabel pangsa pasar di dalam industri PT.

Kharisma Banjarharum Malang sebesar 5.25%, sedangkan PT. Gatra

Kanaka Harum sebesar 5.30% dengan nilai rata-rata industri 4.76%. Berikut

adalah gambar matriks BCG :

Gambar 4.5
Matriks BCG PT. Kharisma Banjarharum Malang

Sumber : Data Diolah 2009.
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Dari analisis matriks BCG di atas maka perusahaan PT. Kharisma

Banjarharum Malang terletak pada kuadran III Cash Cows yang artinya

perusahaan memiliki pangsa pasar yang relatif tinggi, tetapi mereka bersaing

dalam pertumbuhan pasar industri yang lambat. Maka strategi yang tepat adalah

Market Penetration atau Concentrict Diversification.

4.2.6. Analisis Matriks Internal-Eksternal

Gambar 4.5
Matriks Internal-Eksternal PT. Kharisma Banjarharum Malang

Total Skor IFE

Kuat Rata-Rata Lemah

4.0 3.0 2.0 1.0

Sumber : Data Diolah, 2009

Penggunaan analisa Matriks Internal-Eksternal adalah untuk menge

posisi strategis dan alternatif strategi suatu perusahaan, de

mempergunakan total skor hasil analisis IFE (tabel 4.6) dan total skor

analisis EFE (tabel 4.13). Selanjutnya berdasarkan posisi tersebut

diketahui strategi apa yang tepat bagi PT. Kharisma Banjarharum Ma
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Berikut ini hasil perhitungan matriks internal-eksternal pada PT. Kharisma

Banjarharum Malang (gambar 4.5)

Perhitungan matriks yang ditunjukkan pada gambar di atas menunjukkan

posisi strategis PT. Kharisma Banjarharum Malang, berada pada sel I

dengan strategi intensif (strategi market development, strategi market

penetration, dan strategi produt development) guna meningkatkan pangsa

pasar. Dan apabila yang menjadi masalah perusahaan adalah kendala yang di

sebapkan oleh pemasok maka perusahaan bisa menggunakan strategi

Backward Integration Strategy yaitu dengan cara memegang kendali

kekuatan yang di miliki oleh pemasok terkait bahan baku yang di butuhkan

oleh perusahaan, namun untuk meningkatkan kekuatan persaingan maka

Horisontal Integration Strategy dapat di lakukan oleh perusahaan dengan

cara meningkatkan pengawasan terhadap para pesaing dan juga dapat

sekaligus mendapatkan kepemilikan dan atau meningkatkan pengendalian

para pesaing.

4.2.7. Analisis Matriks Grand Strategy

Menurut John A. Pearce II dan R.B. Robinson, Jr. (1997:331),

perumusan strategi utama atau umum pada sebuah peusahaan merupakan

suatu langkah yang menjadi prioritas dalam manajemen strategi. Untuk

menentukan strategi umum, perusahaan dapat menggunakan Matriks

Grand Strategy yang terdiri dari empat kuadran dan ada dua kriteria

utama yang mendasari yaitu 1) Tujuan strategi umum dan 2) Pilihan

pengutamaan intern atau ekstern untuk tujuan perusahaan. Berikut
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disajikan hasil analisis matriks Grand Strategy perusahaan yang

bersangkutan :

Gambar 4.6
Matriks Grand Strategy PT. Kharisma Banjarharum Malang

Pertumbuhan Pasar Cepat

II I

III IV

Pertumbuhan Pasar Lemah

Sumber : Data Diolah, 2009

Ancangan untuk mengatasi kelemahan dijumpai di kuadran I.

Perusahaan sering memilih untuk mengubah arah sumber daya dari satu

aktivitas bisnis internal ke lainnya. Ancangan ini mempertahankan komitmen

perusahaan pada misi pokoknya, menjamin sukses, dan memungkinkan

pengembangan lebih jauh keunggulan bersaing yang telah terbukti. Yang

perlu dilakukan adalah upaya konsentrasi dan bertumbuh kembang pada

semua atau hampir semua sumber daya yang di miliki oleh perusahaan.

yaitu memperkuat posisi persaingan perusahaan guna memenangkan

persaingan. Dari sisi eksternal, perusahaan dapat melakukan pengendalian

atau memegang penuh kendali atas kekuatan pemasok sehingga kontinuitas

Posisi
Persaingan
Lemah

Posisi
Persaingan
Kuat
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pasokan bahan baku akan lebih terjamin dan tidak ada kelangkaan atau

keterlambatan bahan baku dan juga harga bahan baku dapat di kendalikan

oleh perusahaan, yaitu dengan cara kerjasama kemitraan atau mengakuisisi

perusahaan pemasok. Maka strategi yang dapat di lakukan adalah Strategi

Backward Intergation Strategy dapat di jadikan alternatif strategy pada

perusahaan artinya, bisnis ini memperoleh kekuatan baru atas pengendalian

kekuatan yang dimilliki oleh pemasok, dengan cara menigkatkan

pengawasan bahan baku dan pekerja bangunan yang di lakukan oleh

pemasok.

Strategi pengembangan Produk, Strategi Pertumbuhan Konsentrasi

Horisontal, dan Strategi Pertumbuhan Diversifikasi, bilamana perusahaan

menginginkan pertumbuhan dengan cara mengembangkan varian produk dan

kualitas nya

4.2.8. Analisis QSPM

Quantitative Strategic Planning Matrics (QSPM) adalah alat yang

direkomendasikan oleh para ahli strategi untuk melakukan evaluasi pilihan

alternatif strategi secara obyektif, berdasarkan key success faktor internal-

eksternal yang telah diidentifikasi sebelumnya. Matriks ini memberikan

gambaran kelebihan-kelebihan relatif dari masing-masing strategi yang

selanjutnya memberikan dasar obyektif untuk dapat memilih salah satu atau

beberapa strategi spesifik dari PT. Kharisma Banjarharum Malang.

Berdasarkan dari analisis EFE dan IFE, Matriks Pemilihan Strategi

Umum, analisis Matriks Internal-Eksternal, Matriks TOWS, Matriks Internal
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dan Eksternal, Matriks Space, serta Matriks Grand Strategy, maka ketiga

alternatif strategi yang dipilih disini adalah Strategi Market Penetration,

Horisontal Integration Strategy dan Backward Integration Strategy.

Ketiga alternatif tersebut dipilih karena didasarkan pada analisis di atas.

Pemberian bobot dan nilai AS pada analisis QSPM diperhitungkan secara

obyektif dengan mempertimbangkan hasil wawancara dengan para manajer

dan pimpinan PT. Kharisma Banjarharum Malang. Nilai bobot sama dengan

pemberian bobot pada EFE dan IFE. AS merupakan nilai yang menunjukkan

kemenarikan relatif untuk masing-masing strategi yang dipilih. Adapun nilai

tabel TAS diperoleh dengan cara mengkalikan bobot (weight) dengan nilai

AS. Hasil analisis QSPM dapat ditunjukkan dalam tabel 4.16 berikut ini:

Tabel 4.16
Hasil Analisis Matriks QSPM

CRITICAL
SUCCESS
FACTORS BOBOT

HORISONTAL
INTEGRATION

STRATEGY

MARKET
PENETRATION

BACKWARD
INTEGRATION

STRATEGY
AS TAS AS TAS AS TAS

(Opportunities)
1) Pendapatan perkapita

yang meningkat 0.07 1 0.07 3 0.21 4 0.28

2) Pasokan bahan baku
yang lancar 0.08 2 0.16 3 0.24 4 0.32

3) Perubahan pola hidup
masyarakat 0.06 4 0.24 4 0.24 4 0.24

4) Perkembangan
teknologi informasi (
TI ) dan komputer

0.05 3 0.15 3 0.15 4 0.15

5) Potensi pasar yang
masih tinggi 0,09 4 0.36 4 0,36 4 0,36

6)Dukungan pemerintah 0,07 4 0,28 4 0,28 4 0,28

7)Menguatnya beberapa
indikator ekonomi 0,08 4 0,32 4 0,32 4 0,32

(Threats)
1) Produk substitusi 0.10 2 0.20 2 0.20 3 0.30
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2) Instabilitas
perekonomian akibat
politik

0.10 2 0.20 2 0.20 3 0.30

3) Potensi masuknya
pendatang baru 0.15 3 0.45 2 0.30 3 0.45

4) Ketatnya persaingan
dalam industri properti 0.07 4 0,28 4 0,28 4 0,28

5) Bergaining power
pelanggan

0,08 2 0,16 3 0,24 3 0,24

(Strength)
1) Reputasi perusahaan

yang baik 0.06 3 0.18 3 0.18 4 0.24

2) Keunggulan produk 0.06 2 012 3 0.18 4 0.24
3) Lokasi yang strategis 0.07 4 0.28 4 0.28 4 0.28
4)Pengguanaan

teknologi informasi
0,07 4 0,28 4 0,28 4 0,28

5) Fasilitas pendukung
pelayanan 0,07 3 0,21 3 0,21 3 0,21

6) Karyawan yang
terampil dan disiplin 0,10 4 0,40 4 0,40 4 0,40

7) Harga produk yang
bersaing 0,07 2 0,14 3 0,24 3 0,24

(Weakness)
1) Wilayah pemasaran

yang terbatas 0.10 3 0.30 3 0.30 3 0.30
2) Promosi yang kurang 0.15 3 0.45 4 0.60 3 0.45
3) Jumlah karyawan

relatif sedikit 0.10 3 0.30 3 0.30 3 0.30
4) Adanya beban kerja

pada karyawan 0.05 3 0.15 3 0.15 3 0.15
5) Hambatan kegiatan

operasional
perusahaan

0.10 2 0.20 2 0.20 2 0.20

Total 5.88 6.34 6.81
Sumber : Data diolah, 2009

Dari ketiga alternatif strategi yang diuji untuk dipilih, ternyata

Backward Integration Strategy dianggap lebih menarik dari pada strategi

lainnya. Dengan Total Attractive Score tertinggi sebesar 6.81 maka strategi

ini, dipilih karena faktor-faktor lingkungan internal dan eksternal dianggap

menarik secara keseluruhan jika dibandingkan dengan dua strategi lainnya

(Market Penetrtion dan Horisontal integration strategy).
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4.2.9. Penetapan Strategi

Penetapan strategi dilakukan berdasarkan hasil analisa lingkungan

eksternal dan internal perusahaan serta acuan strategi yang disarankan dalam

Analisis EFE & IFE, Matriks TOWS, Matriks Grand Strategy, Matriks I-E,

Matriks Space dan QSPM. Alternatif strategi yang disarankan dari masing-

masing alat analisa tersebut sebagai berikut:

1. Analisis EFE dan IFE

Hasil analisis EFE dan IFE menunjukkan bahwa perusahaan memiliki

kekuatan dan kelemahan internal di atas rata-rata (3,35), sedangkan analisa

EFE menunjukkan bahwa PT. Kharisma Banjarharum Malang, memiliki

peluang dan ancaman eksternal sebesar (3.63) . Dengan kata lain PT.

Kharisma Banjarharum Malang, memiliki sejumlah kekuatan internal dalam

menghadapi peluang yang besar.

2. Analisis Matriks TOWS

Analisis Matriks TOWS bertujuan untuk mengembangkan strategi

alternatif yang paling mungkin untuk dilaksanakan. Analisis ini didasarkan

pada faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhi PT. Kharisma

Banjarhaum Malang, sebagaimana yang telah teridentifikasi dalam analisa

EFE dan IFE. Berdasarkan analisis ini dapat diketahui strategi alternatif yang

sesuai dengan kondisi yang dihadapi, dan bukan untuk memilih atau

menentukan strategi yang akan digunakan.
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3. Analisis Matriks SPACE

Hasil analisis ini menunjukkan perusahaan berada pada kuadran Agresif

dimana perusahaan tidak perlu mengambil resiko-resiko yang besar. Strategi

yang agresif mencakup Market Penetration dan Product Development.

4. Analisa Matriks BCG

Dari analisis matriks BCG PT. Kharisma Banjarharum Malang terletak pada

kuadran III Cash Cows Maka strategi yang tepat adalah Market Penetration

atau Concentrict Diversification.

5. Analisa Matriks I-E

Hasil analisa Matriks I-E menunjukkan bahwa PT. Kharisma Banjarharum

Malang, berada pada sel I dimana posisi internal ditunjukkan oleh analisa IFE

sedangkan peluang eksternal ditunjukkan oleh analisa EFE. Posisi strategis

SPAT berada pada sel I dengan alternatif strategi yaitu menggunakan Strategi

Intensif Market development, Market Penetration, product Development,

Backward Strategy, dan Horisontal Integration Strategy.

6. Analisis Matriks Grand Strategy

Yang di dapat dari analisis ini adalah Strategi Backward Intergation

Strategy dapat di jadikan strategy pada perusahaan artinya, bisnis ini

memperoleh kekuatan baru atas pengendalian kekuatan yang dimilliki oleh

pemasok, dengan cara menigkatkan pengawasan bahan baku. Strategi

Pertumbuhan Konsentrasi Horisontal, dan Strategi Pertumbuhan

Diversifikasi. Dapat di jadikan alternatif strategi oleh perusahaan.
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7. Analisa QSPM Matirks

Berdasarkan hasil analisis di atas, terdapat 3 strategi utama yang dapat

diterapkan oleh PT. Kharissma Banjarharum Malang, yakin strategi penetrasi

pasar (Market Penetration), Backward Integration Strategy dan Horisontal

Integration Strategy. Oleh karena itu untuk mengetahui strategi yang tepat

untuk PT. Kharisma Banjarharum Malang, digunakan analisis QSPM sebagai

dasar pemilihan dan penetapan strategi. Berdasarkan analisis tersebut diketahui

bahwa Backward Integration Strategy dirasakan paling sesuai.

8. Backward Integration Strategy

Latar Belakang

Karena salah satu atau banyak sebab, suatu perusahaan dapat saja

mengalami penurunan laba. Di antara sebab-sebab ini adalah resesi ekonomi,

inefisiensi produksi, kondisi persaingan serta terobosan inovatif oleh pesaing.

Dalam banyak hal, manajer strategik percaya bahwa perusahaan seperti itu

masih dapat bertahan dan akhirnya memulihkan diri jika dilakukan upaya

terkoordinasi selama beberapa tahun untuk menguatkan kompetensi khususnya.

strategi ini di maksutkan agar perusahaan meningkatkan pengawasannya

terhadap pemasok perusahaan walau harus memilikinya. Salah satu

kecenderunagn yang pasling signifikan dalam manajemen strategi dalam

dewasa ini adalah dengan menggunakan Backward Integration Strategy ini

adalah untuk mendapatkan kepemilikan dan kendali atas pemasok. Hal ini

dapat di lakukan apabila perusahaan memiliki posisi bersaing dalam industri

yang berkembang, skala ekonomi yang meningkat, serta modal dan sumber

daya yang dimiliki perusahaan mampu melakukan ekspansi. Bentuk kegiatan
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yang dilakukan adalah menjalin kerjasama kemitraan dengan perusahaan

pemasok atau mendirikan unit usaha seperti yang di lakukan oleh pemasok

baik dalam hal bahan baku maupun suplai tenaga kerja.

9. Kegiatan Pendukung Strategi Utama Perusahaan

Setelah strategi utama dalam perusahaan dirumuskan maka selanjutnya

perusahaan perlu membuat kebijakan fungsional untuk mendukung strategi

utama yang telah dirumuskan agar dapat dijalankan dengan baik oleh

perusahaan. Kebijakan fungsional PT. Kharisma Banjarhaum Malang, untuk

mendukung strategi utama, yaitu strategi Backward Integration Strategy adalah

sebagai berikut:

a. Bidang Sumber Daya Manusia (SDM)

Beberapa kebijakan yang perlu untuk ditingkatkan ataupun

dipertahankan dalam bidang SDM adalah sebagai berikut:

1) Meningkatkan pelatihan dan pengembangan SDM untuk meningkatkan

kemampuan teknis dan non teknis.

Walaupun program pelatihan dan pengembangan SDM dikoordinir

oleh pusat, akan tetapi PT. Kharisma Banjaarharum Malang, dapat

menempuh alternatif lain untuk meningkatkan kualitas SDM nya

seperti dengan mengikutkan seminar-seminar dan berbagai pelatihan

untuk meningkatkan kualitas para karyawannya.

2) Penerapan budaya dan nilai inti perusahaan secara maksimal

Budaya dan nilai inti perusahaan bertujuan untuk mengarahkan

aktivitas perusahaan berjalan sesuai dengan etika dan ketentuan yang
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berlaku dalam perusahaan, yang pada akhirnya diharapkan dapat

meningkatkan citra perusahaan di mata masyarakat.

3) Meningkatkan loyalitas karyawan

Loyalitas dapat mempengaruhi kinerja karyawan sehingga sangat

penting bagi perusahaan untuk meningkatkan loyalitas karyawan. Ini

dapat dilakukan misalnya dengan penerapan manajemen partisipatif,

komunikasi dua arah dan transparasi. Kebijakan-kebijakan tersebut

bertujuan untuk meningkatkan rasa memiliki karyawan dan kemauan

untuk maju bersama perusahaan.

4) Menciptakan kondisi lingkungan kerja yang kondusif

Lingkungan kerja akan mempengaruhi kinerja karyawan.

Lingkungan kerja yang kondusif akan membuat karyawan merasa

nyaman dalam menjalankan tugas-tugasnya.

b. Bidang operasional

Beberapa kebijakan yang perlu dilakukan di bidang operasional adalah

sebagai berikut:

1) Mengembangkan manajemen mutu dalam memberikan pelayanan

Hal ini dapat dilakukan melalui:

a) Meningkatkan mutu pelayanan dalam hal kecepatan dan ketepatan

untuk meningkatkan pelayanan kepada para nasabah

b) Menjaga dan meningkatkan citra perusahaan

c) Memaksimalkan fasilitas pelayanan

d) Meningkatkan kemampuan komunikasi anggota
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2) Memanfaatkan teknologi dan informasi yang tersedia untuk membantu

proses kegiatan operasional perusahaan

Memaksimalkan penggunaan teknologi dan informasi dalam

operasional dapat meningkatkan efisiensi aktivitas perusahaan. Hal ini

dapat dilakukan dengan:

a) Melaksanakan pelatihan yang berkenaan dengan teknologi dan

informasi dalam pelaksanaan operasional

b) Sosialisasi kepada para karyawan mengenai pemanfaatan teknologi

dan informasi dalam pelaksanaan operasional.

3) Melakukan pengendalian pada program operasional yang efektif

Pengendalian ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap

aktivitas operasional perusahaan sesuai dengan apa yang telah

direncanakan atau ditetapkan. Hal ini dapat dilakukan dengan:

a) Evaluasi kinerja setiap karyawan dalam melaksanan aktivitas

operasional perusahaan

b) Melaksanakan evaluasi secara berkala terhadap program

operasional perusahaan

4) Melakukan pemeliharaan infrastruktur operasional

Perusahaan harus selalu menjaga semua infrastruktur

operasionalnya karena kondisi infrastruktur tersebut juga akan

mempengaruhi efisiensi aktivitas perusahaan. Pemeliharaan ini harus

dilakukan secara kontinyu dan perlu dilakukan penilaian terhadap

aspek kualitas dan kuantitas fasilitas yang dimiliki.
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c. Bidang keuangan

Melakukan pengendalian dan memelihara sistem manajemen keuangan

yang telah di efektif, yaitu melakukan proses pembukuan yang baik dan

benar. Dan meningkatkan rasio keuangan perusahaan guna menambah laba

perusahaan dan meningkatkan kinerja perusahaan.

d. Bidang pemasaran

1) Mencari ceruk pasar baru

Pasar potensial yang masih tinggi sangat memungkinkan

perusahaan untuk ekspansi pasar ke dalam wilayah geografis dan

segmen yang berbeda. Pencarian ceruk pasar baru ini juga bertujuan

untuk menghindari kondisi persaingan yang sangat ketat di Industrinya

serta menggunakan kekuatan brand image sebagai pioneer yang

mengenalkan produk properti kepada ceruk pasar yang baru.

2) Mencari mitra untuk mengembangkan pasar

Kemitraan sangat diperlukan untuk melakukan pengembangan

pasar, dapat berbagi modal dan risiko dengan mitranya. Dengan

kemitraan dapat menjangkau pangsa pasar yang lebih luas, kesempatan

yang lebih besar untuk melakukan akuisisi atau pengendalian terhadap

perusahaan pesaing, meningkatkan posisi bersaing serta dapat

menciptakan entry barrier yang relatif lebih tinggi.

3) Melakukan inovasi produk

Inovasi ini bertujuan untuk melakukan pembaharuan atau

menambah rentang jasa yang ditawarkan ke pasar. Hal ini dapat

dilakukan dengan menciptakan suatu daur hidup produk baru.
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BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dilakukan pada bab-bab

sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pada analisis lingkungan eksternal PT. Kharisma Banjarharum Malang,

tampak bahwa faktor sosial-budaya (pola pikir / gaya hidup) dan

ekonomi (kebijakan pemerintah) memegang peranan yang signifikan

disamping faktor-faktor lain yang mempengaruhi PT. Kharisma

Banjarharum Malang,. Sedang dari lingkungan industri, banyaknya

jumlah pesaing dalam bidang yang sama menjadi ancaman serius selain

dari produk perumahan PT. Kharisma Banjarharum Malang . Pada sisi

lingkungan eksternal yang didasarkan pada variabel lingkungan eksternal

terlihat bahwa PT. Kharisma Banjarharum Malang memiliki nilai diatas

rata-rata. Hal ini berarti bahwa perusahaan memiliki peluang yang lebih

besar dari pada ancaman. Pada analisis lingkungan internal PT. Kharisma

Banjarharum Malang, menunjukkan bahwa PT. Kharisma Banjarharum

cukup bagus dan PT. Kharisma Banjarharum Malang, juga menunjukkan

kekuatan utama yang menjadi daya saing diantaranya adalah TI

(teknologi informasi), Lokasi Strategis dan Karyawan yang terampil dan

disiplin yang dimiliki perusahaan.

2. Dalam menganalisa beberapa alternatif strategi yang mungkin untuk

dipilih satu strategi umum yang tepat dan sesuai dengan kondisi PT.
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1. Kharisma Banjarharum Malang. Berdasarkan dari hasil alat analisis,

menunjukkan bahwa strategi yang menarik untuk diimplementasikan

adalah Backward Integration Strategy. Dengan kegiatan yang bisa di

lakukan adalah kemitraan atau mendirikan usaha seperti perusahaan

pemasok, itu semua di lakukan adalah guna perusahaan dalam hal ini PT.

Kharisma Banjarharum Malang agar tetap survive dengan menambah

pangsa pasar dan memegang kendali atas faktor keunggulan bersaing

perusahaan.

5.2. Saran-Saran

Beberapa saran yang mungkin dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi

PT. Kharisma Banjarharum Malang, dalam melaksanakan rekomendasi

Strategi Horisontal Integration Strategy dapat mempertimbangkan antara

lain :

 Jangka Pendek

1) Bidang pemasaran

 Memberikan bonus atau diskon sebagai upaya untuk merangsang

calon konsumen agar dapat membeli perumahan.

 Melakukan promosi yang efektif dalam rangka mengenalkan dan

membangun Brand PT. Kharisma Banjarharum Malang.

Melakukan promosi yang paling mungkin dilakukan adalah

aktivitas below the line ( BTL ) yaitu berkomunikasi dengan target

market PT. Kharisma Banjarharum Malang yang dalam hal ini

adalah baik calon konsumen perorangan maupun group dengan
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memberikan sampling dan edukasi. Fokusnya adalah memberi

benefit pada konsumen secara langsung.

2) Bidang produksi

 Perusahaan harus menjaga hubungan baik kepada pemasok terkait

bahan baku dan tenaga kerja bangunan.

 Menyesuaikan proses (jumlah) produksi dengan jumlah permintaan

( diperoleh dengan melihat trend penjualan tiap bulan berdasar data

tahun sebelumnya ) agar tidak terjadi over stock.

 Jangka Panjang

1) Bidang Produksi Dan Pemasaran

Melakukan koordinasi multifungsi antara bidang operasional

dengan bidang pemasaran agar tahu batas produk yang di-push

dan pull.

2) Bidang SDM

Mengkomunikasikan visi dan misi pada karyawan agar dapat

meningkatkan motivasi dan loyalitas karyawan.

Membangun unit PR ( Public Relation ) eksternal dan internal (

jajaran manajemen dengan karyawan ).

Membenahi kembali job description karyawan.

3) Dalam proses produksi, pihak PT. Kharisma Banjarharum Malang

dapat mempertimbangkan penerapan manajemen mutu dan

kualitas.

4) Melakukan audit manajemen agar bisa tercapai stabilitas.
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PT. KHARISMA BANJARHARUM MALANG
LAPORAN LABA RUGI

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2005

Sumber : Data PT. Kharisma Banjarharum Malang, 2005

PT. KHARISMA BANJARHARUM MALANG
LAPORAN LABA RUGI

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2006

Sumber : Data PT. Kharisma Banjarharum Malang, 2006

Penjualan
Tunai Rp. 2.963.521.952,00
Kredit Rp. 3.765.338.000,00

Total Penjualan Rp. 6.728.859.952,00
Harga Pokok Produksi Rp. 547.982.150,00
Laba Kotor Rp. 6.180.877.802,00
Biaya Operasi

Biaya Perijinan Rp. 147.000.000,00
Biaya Pemasaran Rp. 136.320.000,00
Biaya Operasional Rp. 372.200.000,00

Total Biaya Operasi Rp. 659.520.000,00
Laba Operasi Rp. 5.521.357.802,00
Bunga Rp. 220.854.312,00
Laba Bersih Sebelum Pajak Rp. 5.300.503.490,00
Pajak 10 % Rp. 530.050.349,00
Laba Bersih Setelah Pajak Rp. 4.770.453.141,00

Penjualan
Tunai Rp. 1.704.420.805,00
Kredit Rp. 4.096.320.533,00

Total Penjualan Rp. 5.800.741.338,00
Harga Pokok Produksi Rp. 3.228.647.830,00
Laba Kotor Rp. 2.572.093.508,00
Biaya Operasi

Biaya Perijinan Rp. 262.500.000,00
Biaya Pemasaran Rp. 136.320.000,00
Biaya Operasional Rp. 376.200.000,00

Total Biaya Operasi Rp. 775.020.000,00
Laba Operasi Rp. 1.797.073.508,00
Bunga Rp. 71.882.940,00
Laba Bersih Sebelum Pajak Rp. 1.725.190.568,00
Pajak 10 % Rp. 172.519.057,00
Laba Bersih Setelah Pajak Rp. 1.552.671.511,00



PT. KHARISMA BANJARHARUM MALANG
LAPORAN LABA RUGI

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2007

Sumber : Data PT. Kharisma Banjarharum Malang, 2007

PT. KHARISMA BANJARHARUM MALANG
NERACA

PER 31 DESEMBER 2005

Sumber : Data PT. Kharisma Banjarharum Malang, 2005

Penjualan
Tunai Rp. 2.754.292.891,00
Kredit Rp. 5.221.139.109,00

Total Penjualan Rp. 7.975.432.000,00
Harga Pokok Produksi Rp. 6.265.938.700,00
Laba Kotor Rp. 1.709.493.300,00
Biaya Operasi

Biaya Perijinan Rp. 371.025.000,00
Biaya Pemasaran Rp. 102.331.200,00
Biaya Operasional Rp. 376.200.000,00

Total Biaya Operasi Rp. 849.556.200,00
Laba Operasi Rp. 859.937.100,00
Bunga Rp. 34.397.484,00
Laba Bersih Sebelum Pajak Rp. 6.300.539.616,00
Pajak 10 % Rp. 82.553.962,00
Laba Bersih Setelah Pajak Rp. 742.985.654,00

AKTIVA
AKTIVA LANCAR
Kas Rp. 10.250.000,00
Piutang Usaha Rp. 3.132.719.000,00
Persediaaan Rp. 19.937.077.850,00
Jumlah Aktiva Lancar Rp. 23.080.046.850,00
AKTIVA TETAP
Inventaris Kantor Rp. 4.760.000,00
Kendaraan Roda 4 Rp. 130.000.000,00
Kendaraan Roda 2 Rp. 9.850.000,00

Rp. 144.610.000,00
Penyusutan Aktiva Tetap Rp. 21.691.500,00
Jumlah Aktiva Tetap Rp. 122.918.500,00
TOTAL AKTIVA Rp. 23.202.965.350,00
PASIVA
HUTANG LANCAR

Hutang Pokok Rp. 4.464.515.760,00
Hutang Lain-lain Rp. 687.320.174,00

Jumlah Hutang Lancar Rp. 5.151.835.934,00
MODAL
Modal Sendiri Rp.18.051.129.416,00
Jumlah Modal Rp. 18.051.129.416,00
TOTAL PASIVA Rp. 23.202.965.350,00



PT. KHARISMA BANJARHARUM MALANG
NERACA

PER 31 DESEMBER 2006

Sumber : Data PT. Kharisma Banjarharum Malang, 2006

PT. KHARISMA BANJARHARUM MALANG
NERACA

PER 31 DESEMBER 2007

Sumber : Data PT. Kharisma Banjarharum Malang, 2007

AKTIVA
AKTIVA LANCAR
Kas Rp. 10.000.000,00
Piutang Usaha Rp. 4.428.355.972,00
Persediaaan Rp. 16.708.403.028,00
Jumlah Aktiva Lancar Rp. 21.146.786.000,00
AKTIVA TETAP
Inventaris Kantor Rp. 5.000.000,00
Kendaraan Roda 4 Rp. 90.500.000,00
Kendaraan Roda 2 Rp. 13.850.000,00

Rp. 109.350.000,00
Penyusutan Aktiva Tetap Rp. 15.766.500,00
Jumlah Aktiva Tetap Rp. 93.583.500,00
TOTAL AKTIVA Rp. 21.240.369.500,00
PASIVA
HUTANG LANCAR

Hutang Pokok Rp. 4.229.312.923,00
Hutang Lain-lain Rp. 1.096.440.075,00

Jumlah Hutang Lancar Rp. 5.325.752.998,00
MODAL
Modal Sendiri Rp.15.914.616.502,00
Jumlah Modal Rp. 15.914.616.502,00
TOTAL PASIVA Rp. 21.240.369.500,00

AKTIVA
AKTIVA LANCAR
Kas Rp. 12.100.000,00
Piutang Usaha Rp. 5.751.853.324,00
Persediaaan Rp. 14.708.403.028,00
Jumlah Aktiva Lancar Rp. 20.478.383.352,00
AKTIVA TETAP
Inventaris Kantor Rp. 250.250.000,00
Kendaraan Roda 4 Rp. 275.500.000,00
Kendaraan Roda 2 Rp. 58.800.000,00

Rp. 584.550.000,00
Penyusutan Aktiva Tetap Rp. 87.682.500,00
Jumlah Aktiva Tetap Rp. 496.867.500,00
TOTAL AKTIVA Rp. 20.969.250.850,00
PASIVA
HUTANG LANCAR

Hutang Pokok Rp. 4.820.452.120,00
Hutang Lain-lain Rp. 857.793.310,00

Jumlah Hutang Lancar Rp. 5.678.245.430,00
MODAL
Modal Sendiri Rp.15.291.005.421,00
Jumlah Modal Rp. 15.291.005.421,00
TOTAL PASIVA Rp. 20.969.250.850,00



PERATURAN MENTERI NEGARA PERUMAHAN RAKYAT
NOMOR: 7/PERMEN/M/2007

TENTANG
PENGADAAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

DENGAN DUKUNGAN FASILITAS SUBSIDI PERUMAHAN
MELALUI KPR SARUSUN BERSUBSIDI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI NEGARA PERUMAHAN RAKYAT
Menimbang :
a. bahwa perumahan dan permukiman merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia dan merupakan faktor penting

dalam peningkatan harkat dan martabat manusia, maka perlu diciptakan kondisi yang dapat mendorong pembangunan
perumahan untuk menjaga kelangsungan penyediaan perumahan dan permukiman;

b. bahwa dalam rangka menata permukiman di perkotaan dan untuk meningkatkan produktivitas dan efektivitas sumber
daya manusia, Pemerintah mencanangkan program pembangunan rumah susun sederhana di kawasan perkotaan;

c. bahwa masyarakat yang tinggal di kawasan perkotaan, khususnya masyarakat berpenghasilan menengah bawah dan
berpenghasilan rendah, masih belum mampu tinggal di hunian Rumah Susun Sederhana yang layak, sehat, aman, serasi
dan teratur tanpa dukungan fasilitas subsidi perumahan untuk pemilikan rumah;

d. bahwa dalam rangka pemberian subsidi perumahan tersebut perlu memperhatikan kemampuan masyarakat
berpenghasilan menengah bawah dan berpenghasilan rendah, kebijakan moneter, sistem pendanaan dan kemampuan
Lembaga Penerbit Kredit serta ketersediaan lahan;

e. bahwa dalam rangka pemberian subsidi perumahan tersebut perlu memperhatikan persyaratan teknis perumahan dan
permukiman dan bangunan gedung dengan memperhatikan muatan lokal maupun budaya setempat yang berkaitan
dengan bentuk arsitektur dan struktur bangunan;

f. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan perumahan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d,
dan huruf e diatas, dan guna menjangkau lebih banyak lagi kelompok sasaran masyarakat berpenghasilan menengah
bawah dan berpenghasilan rendah, maka diperlukan pengaturan atas: nilai dan masa subsidi; nilai minimum uang
muka; nilai maksimum kredit yang dibiayai; dan suku bunga KPR Sarusun Bersubsidi;

g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf f, perlu penetapan Peraturan Menteri Negara
Perumahan Rakyat Tentang Pengadaan Perumahan dan Permukiman dengan Dukungan Fasilitas Subsidi Perumahan
melalui KPR Sarusun Bersubsidi.

Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Amandemen Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992) tentang Perbankan;
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2007;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988 tentang Rumah Susun;
10.Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun

2001 tentang Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis yang dibebaskan dari
Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai

11.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional tahun 2004-2009;

12.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi
dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik
Indonesia Nomor 62 Tahun 2005;

13.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian
Negara Republik Indonesia;

14.Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Susunan Kabinet Indonesia Bersatu;
15.Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2006 tentang Tim Koordinasi Percepatan Pembangunan

Rumah Susun di Kawasan Perkotaan;
16.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 60/PRT/1992 tentang Persyaratan Teknis Pembangunan Rumah Susun;
17.Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 73/PMK.02/2005 tentang Tata Cara Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana

Subsidi Kredit Pemilikan Rumah Sederhana Sehat (KPRSH);
18.Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat 04/PERMEN/M/2006 Tentang Rencana Strategis Kementerian Negara

Perumahan Rakyat Tahun 2005 – 2009;
19.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Rumah Susun

Sederhana Bertingkat Tinggi;
20.Keputusan Menteri Negara Perumahan dan Permukiman Nomor 10/KPTS/M/1999 tentang Kebijakan Pembangunan

Rumah Susun;



M EMUTUSKAN
Menetapkan : PERATURAN MENTERI NEGARA PERUMAHAN RAKYAT TENTANG PENGADAAN PERUMAHAN DAN

PERMUKIMAN DENGAN DUKUNGAN FASILITAS SUBSIDI PERUMAHAN MELALUI KPR SARUSUN
BERSUBSIDI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1. Satuan Rumah Susun adalah rumah susun yang tujuan peruntukan utamanya digunakan secara terpisah sebagai

tempat hunian, yang selanjutnya disebut Sarusun.
2. Kredit Pemilikan Rumah Sederhana Sehat (KPRSH) adalah kredit atau pembiayaan yang diterbitkan oleh Lembaga

Penerbit Kredit atau Pembiayaan yang meliputi KPR Bersubsidi, KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi, atau KPR Sarusun
Bersubsidi, baik konvensional maupun dengan prinsip syariah.

3. Kredit Pemilikan Satuan Rumah Susun Bersubsidi, selanjutnya disebut KPR Sarusun Bersubsidi, adalah kredit yang
diterbitkan oleh Lembaga Penerbit Kredit kepada masyarakat berpenghasilan menengah bawah dan berpenghasilan
rendah dalam rangka pemilikan sarusun sederhana yang dibeli dari pengembang atau investor.

4. Kelompok Sasaran adalah keluarga/rumah tangga termasuk perorangan baik yang berpenghasilan tetap maupun tidak
tetap, belum pernah memiliki sarusun sederhana, belum pernah menerima subsidi sarusun sederhana dan termasuk
ke dalam kelompok masyarakat berpenghasilan menengah bawah dan berpenghasilan rendah dengan penghasilan
sampai dengan Rp. 4.500.000,- per bulan.

5. Bantuan Pembiayaan Perumahan adalah subsidi perumahan dalam bentuk:
a. Subsidi untuk membantu menurunkan angsuran yang harus dibayarkan oleh debitur melalui pembayaran

komponen bunga saja dalam kurun waktu tertentu (subsidi Interest Only –Baloon Payment), yang selanjutnya
disebut subsidi IO-BP;

b. Subsidi untuk membantu menurunkan angsuran yang harus dibayarkan oleh debitur melalui pengurangan suku
bunga angsuran dalam kurun waktu tertentu, yang selanjutnya disebut subsidi selisih bunga;

c. Subsidi untuk membantu meringankan debitur dalam memenuhi kewajiban menyediakan uang muka KPR Sarusun.
6. Maksimum Harga Sarusun adalah batas maksimum harga sarusun yang memperoleh subsidi dari Pemerintah

berdasarkan Peraturan Perundangan yang berlaku yang dibeli dari pengembang.
7. Lembaga Penerbit Kredit, selanjutnya disebut LPK, adalah bank atau lembaga keuangan non bank atau koperasi yang

bersedia dan telah menyampaikan Surat Pernyataan Kesanggupan untuk melaksanakan Program Bantuan Perumahan
serta mampu menyediakan pokok kredit yang dibutuhkan untuk pemilikan sarusun sederhana sebagaimana
dituangkan didalam Memorandum Kesepahaman (MoU) dan atau Perjanjian Kerjasama Operasional (PKO) dengan
Kementerian Negara Perumahan Rakyat.

BAB II
KETENTUAN KELOMPOK SASARAN DAN SUBSIDI PERUMAHAN

Pasal 2
(1) Subsidi perumahan diberikan kepada keluarga/rumah tangga yang baru pertama kali memiliki rumah dan baru pertama

kali menerima subsidi perumahan dan termasuk ke dalam kelompok sasaran masyarakat berpenghasilan menengah
bawah dan berpenghasilan rendah sebagai berikut:

Kelompok sasaran Batasan Penghasilan (Rp/Bulan)

I 3.500.000 < Penghasilan ~ 4.500.000

II 2.500.000 < Penghasilan ~ 3.500.000
III

1.200.000 ~ Penghasilan ~ 2.500.000

(2)Penghasilan adalah penghasilan pemohon yang didasarkan atas gaji pokok pemohon atau pendapatan pokok pemohon
perbulan.

Pasal 3
Subsidi diberikan kepada kelompok sasaran, baik yang berpenghasilan tetap maupun yang berpenghasilan tidak tetap,
yang memenuhi persyaratan untuk memperoleh fasilitas kredit melalui LPK yang bersedia memberikan kredit perumahan
bersubsidi.

Pasal 4
(1) Kredit perumahan bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 untuk masing-masing kelompok sasaran

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berupa KPR Sarusun Bersubsidi.
(2) Skim subsidi yang diberikan melalui KPR Sarusun Bersubsidi berupa Subsidi Selisih Bunga yang dikombinasikan dengan

Bantuan Uang Muka untuk Kelompok Sasaran I dan Kelompok Sasaran II, dan Subsidi Interest Only - Baloon Payment (IO-
BP) yang dikombinasikan dengan Subsidi Selisih Bunga dan Bantuan Uang Muka untuk Kelompok Sasaran III, dengan
besaran subsidi untuk masing-masing kelompok sasaran adalah sebagai berikut:



Skim Subsidi KPR Sarusun Bersubsidi
Kelompok Sasaran

Maksimum Selisih Bunga Bersubsidi
terhadap Bunga Pasar (%)

Bantuan Uang Muka
(Rp)

I 2,5 5.000.000

II 3,5 6.000.000

III* 5 7.000.000

*dikombinasikan dengan Subsidi Interest Only-Baloon Payment (IO-P)

BAB III
KPR SARUSUN BERSUBSIDI

Pasal 5
(1) KPR Sarusun Bersubsidi diterbitkan oleh LPK dalam rangka pemilikan sarusun sederhana oleh masyarakat

berpendapatan menengah bawah dan berpenghasilan rendah yang merupakan kelompok sasaran sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.

(2) LPK yang berpartisipasi dalam program kredit bersubsidi bertanggung jawab untuk menyediakan pokok pinjaman yang
dibutuhkan. Sedangkan Pemerintah bertanggung jawab untuk menyediakan dana subsidi yang dibutuhkan.

(3) Jenis Sarusun yang dapat dibeli oleh masing-masing kelompok sasaran mencakup seluruh pilihan jenis Sarusun, dan
sesuai dengan batas maksimum harga sarusun yang diperbolehkan untuk dibeli melalui KPR Sarusun Bersubsidi
sebagai berikut:

Kelompok Sasaran Batas Maksimum Harga Sarusun (Rp)

I 144.000.000

II 110.000.000

III 75.000.000

Pasal 6
(1) KPR Sarusun Bersubsidi diberikan kepada kelompok sasaran yang memenuhi batas maksimum harga sarusun

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), dan memenuhi persyaratan yang diberlakukan atas: (i) Minimum Uang
Muka; (ii) Maksimum KPR; dan (iii) Skim Subsidi.

(2) Persyaratan atas minimum uang muka dan maksimum KPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai
berikut:

Kelompok
Sasaran Minimum Uang

Muka (%)
Maksimum KPR (Rp) Maksimum Tenor

(tahun)
I 12,5 126.000.000 -
II 12,5 96.250.000 -
III 10,0 67.500.000 -

(3) Persyaratan atas skim subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
a. Bantuan Uang Muka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) menjadi bagian dari pemenuhan minimum

uang muka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2);
b. Bunga Bersubsidi yang diberikan oleh Pemerintah diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

Kelompok Suku Bunga Bersubsidi (%/Tahun)
Tahun

sasaran 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
I 9,5 9,5 9,5 9,5 Bunga Pasar
II 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 Bunga Pasar
III 7* 7* 7 7 7 7 7 7 Bunga Pasar

* Hanya membayar komponen bunga (interest only)
c. Tingkat Bunga Pasar selama masa subsidi ditetapkan oleh LPK yang dituangkan didalam MoU dan atau PKO dengan



Kementerian Negara Perumahan Rakyat;
d. Sarusun Sederhana yang perolehannya melalui fasilitas ayat ini tidak boleh diperjualbelikan atau

dipindahtangankan dengan bentuk perbuatan hukum apapun, kecuali:
1) untuk kepentingan LPK dalam rangka penyelamatan kredit; atau
2) telah melampaui jangka waktu 5 tahun sejak perolehannya.

e. Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada huruf d angka 1) dan angka 2) ditetapkan dan diatur dengan ketentuan
tersendiri.

(4) Ketentuan tentang tenor, disepakati oleh kedua belah pihak yakni LPK dan debitur yang disesuaikan dengan
kemampuan masing-masing kelompok sasaran.

Pasal 7
(1) Koordinasi pelaksanaan subsidi perumahan untuk pemilikan sarusun sederhana menjadi tanggung jawab Menteri

Negara Perumahan Rakyat.
(2) Mekanisme pelaksanaan subsidi perumahan untuk pemilikan sarusun sederhana ditetapkan dan diatur oleh

Kementerian Negara Perumahan Rakyat dengan ketentuan tersendiri.

BAB IV
KETENTUAN LAIN

Pasal 8
(1) Kelompok sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 diperbolehkan memiliki sarusun sederhana dengan

batas harga mengikuti kelompok sasaran lebih rendah sepanjang tetap menggunakan skim dan besaran subsidi yang
diberlakukan bagi kelompok sasaran asal.

(2) Kelompok sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 diperbolehkan memiliki sarusun sederhana dengan
batas harga mengikuti kelompok sasaran lebih tinggi dengan ketentuan skim dan besaran subsidi yang diterimanya
mengikuti kelompok sasaran yang dipilih.

(3) Kelompok sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 yang tidak memiliki kecukupan uang muka, dapat
memanfaatkan fasilitas Sewa Beli selama kurun waktu tertentu dengan membayar sewa dan cicilan uang muka sebelum
akad KPR Sarusun Bersubsidi.

(4) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dan diatur oleh Kementerian Negara Perumahan Rakyat
dengan ketentuan tersendiri.

(5) Masa Subsidi KPR Sarusun Bersubsidi untuk setiap kelompok sasaran dihitung mulai saat penerbitan kredit ditambah
masa subsidi yang berlaku untuk masing-masing kelompok sasaran.

(6) Kelompok sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 yang akan memperoleh fasilitas KPR Sarusun
Bersubsidi dipersyaratkan melampirkan bukti NPWP.

(7) Pembangunan rusuna di kawasan perkotaan yang memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi kawasan komersial
diupayakan menggunakan konsep kombinasi peruntukkan (mixed-use) sehingga memungkinkan terjadinya subsidi
silang dari bangunan komersial kepada rusuna di kawasan yang sama.

(8) Semua ketentuan dalam Peraturan Menteri ini merupakan satu kesatuan dan mengikat bagi semua instansi/lembaga
Pemerintah, Pemerintah Daerah, perbankan, lembaga keuangan non bank, atau koperasi yang bergerak dalam bidang
perumahan serta masyarakat yang akan memanfaatkan fasilitas subsidi perumahan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9
(1) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
(2) Peraturan Menteri ini disebarluaskan kepada para pihak yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 29 Juni 2007

Menteri Negara Perumahan Rakyat
Mohammad Yusufasy ’ari
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