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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Konsep Dasar Manajemen Strategi 

2.1.1. Pengertian Strategi 

Kata "strategi" adalah turunan dari kata dalam bahasa Yunani, stratēgos. 

Adapun stratēgos dapat diterjemahkan sebagai 'komandan militer' pada zaman 

demokrasi Athena (http://id.wikipedia.org/wiki/Strategi). Pada awalnya kata ini 

dipergunakan untuk kepentingan militer saja tetapi kemudian berkembang ke 

berbagai bidang yang berbeda seperti strategi bisnis, olahraga (misalnya sepak 

bola dan tenis), catur, ekonomi, pemasaran, perdagangan, manajemen strategi, dan 

lain-lain. 

Strategi diartikan oleh para manajer sebagai rencana mereka yang berskala 

besar dan berorientasi kepada masa depan untuk berinteraksi dengan lingkungan 

persaingan guna mencapai sasaran-sasaran perusahaan. Strategi adalah “rencana 

main” suatu perusahaan (Pearce and Robinson, 1997: 20). 

Menurut Hunger and Wheelen (2003: 16) strategi perusahaan merupakan 

rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana perusahaan akan 

mencapai misi dan tujuannya. Strategi akan memaksimalkan keunggulan 

kompetitif dan meminimalkan keterbatasan bersaing. 

Menurut Fred R. David (2009: 18-19) strategi adalah sarana bersama 

dengan tujuan jangka panjang hendak dicapai.  Strategi adalah aksi potensial yang 

membutuhkan keputusan manajemen puncak dan sumber daya perusahaan dalam 

jumlah yang besar.  
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Berdasarkan beberapa pendapat dari para ahli tersebut, strategi dapat 

diartikan sebagai sebuah rencana yang menyeluruh sebuah perusahaan atau 

organisasi yang dipengaruhi oleh lingkungan baik internal maupun eksternal 

untuk mencapai sasaran jangka panjang perusahaan. 

2.1.2. Pengertian Manajemen Strategi 

Sebuah perusahaan dihadapkan pada lingkungan yang terus berubah. 

Seorang manajer harus mampu menanggapi perubahan lingkungan tersebut agar 

dapat memaksimalkan potensi yang ada untuk dapat menghadapi ancaman dan 

menanggapi peluang yang ada dengan cepat. Perlu strategi yang dikelola dengan 

baik untuk dapat menghadapi lingkungan tersebut atau dapat dikatakan perlunya 

manajemen strategi di sebuah perusahaan.  

Menurut Pearce and Robinson (1997: 20) manajemen strategi adalah 

sekumpulan keputusan dan tindakan yang menghasilkan perumusan (formulasi) 

dan pelaksanaan (implementasi) rencana-rencana yang dirancang untuk mencapai 

sasaran-sasaran perusahaan. 

Menurut Hunger and Wheelen (2003: 4) manajemen strategis adalah 

serangkaian keputusan dan tindakan manajerial yang menentukan kinerja 

perusahaan dalam jangka panjang.  

Menurut Fred R. David (2009: 5) manajemen strategis dapat didefinisikan 

sebagai seni dan pengetahuan dalam merumuskan, mengimplementasikan, serta 

mengevaluasi keputusan-keputusan lintas-fungsional yang memampukan sebuah 

organisasi mencapai tujuannya.  

Dari pendapat beberapa ahli tersebut bahwa manajemen strategi adalah 

tindakan dan keputusan manajerial yang meliputi perumusan, 
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pengimplementasian, dan pengendalian rencana strategi perusahaan untuk 

mencapai tujuan jangka panjang. Menurut Pearce and Robinson (1997: 20) 

manajemen strategi terdiri atas sembilan tugas penting, yaitu: 

a. Merumuskan misi perusahaan, meliputi rumusan umum tentang 

maksud keberadaan (purpose), filosofi (philosophy), dan tujuan (goal). 

b. Mengembangkan profil perusahaan yang mencerminkan kondisi intern 

dan kapabilitasnya. 

c. Menilai lingkungan ekstern perusahaan, meliputi baik pesaing maupun 

faktor-faktor kontekstual umum. 

d. Menganalisis opsi perusahaan dengan mencocokkan sumber dayanya 

dengan lingkungan ekstern. 

e. Mengidentifikasi opsi yang paling dikehendaki dengan mengevaluasi 

setiap opsi yang ada berdasarkan misi perusahaan. 

f. Memilih seperangkat sasaran jangka panjang dan strategi umum 

(grand strategy) yang akan mencapai pilihan yang paling dikehendaki. 

g. Mengembangkan sasaran tahunan dan strategi jangka pendek yang 

sesuai dengan sasaran jangka panjang dan strategi umum yang dipilih. 

h. Mengimplementasikan pilihan strategi dengan cara mengalokasikan 

sumber daya anggaran yang menekankan pada kesesuaian antara tugas, 

SDM, struktur, teknologi, dan sistem imbalan. 

i. Mengevaluasi keberhasilan proses strategi sebagai masukan bagi 

pengambil keputusan yang akan datang. 
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2.1.3. Manfaat Manajemen Strategi 

Menurut Pearce and Robinson (1997: 30-31) beberapa manfaat dari 

manajemen strategi dalam meningkatkan kesejahteraan perusahaan adalah: 

a. Kegiatan perumusan (formulasi) strategi memperkuat kemampuan 

perusahaan mencegah masalah. 

b. Keputusan strategi yang didasarkan pada kelompok mungkin sekali 

dihasilkan dari alternatif terbaik yang ada. 

c. Keterlibatan karyawan dalam perumusan strategi meningkatkan 

pemahaman mereka akan adanya hubungan produktivitas-imbalan di 

setiap rencana strategi, dan dengan demikian mempertinggi motivasi 

mereka. 

d. Senjang dan tumpang-tindih kegiatan di antara individu dan 

kelompok berkurang karena partisipasi dalam perumusan strategi 

memperjelas adanya perbedaan peran masing-masing. 

e. Penolakan terhadap perubahan berkurang. 

2.1.4. Model Manajemen Strategi 

Beberapa ahli menggambarkan proses manajemen strategi dalam sebuah 

model. Pearce and Robinson (1997: 40) menggambarkan model manajemen 

strategi sebagai berikut: 
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Gambar 2.1 

Model Manajemen Strategi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Pearce and Robinson (1997: 40) 
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Menurut Fred R. David (2009: 21) sebuah model manajemen strategi 

komprehensif adalah sebagai berikut: 

Gambar 2.2 

Model Manajemen Strategi Komprehensif 
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2.2. Visi dan Misi Perusahaan 

2.2.1. Visi 

Visi merupakan arah perusahaan ke depan dalam jangka panjang. Adapun 

suatu hal yang penting bagi organisasi apapun untuk memiliki visi sebagai dasar 

bagi organisasi tersebut untuk menentukan arahnya. Menurut Fred R. David 

(2009: 87) pernyataan visi mencoba memberi jawaban atas pertanyaan: “Ingin 

menjadi seperti apakah kita?”. Visi yang sama menciptakan kebersamaan 

kepentingan yang dapat mengangkat para pekerja keluar dari kemonotonan kerja 

sehari-hari serta menuntun mereka ke dunia baru yang ditandai oleh peluang dan 

tantangan.  

Rarick dan Vitton, yang dikutip oleh Fred R. David (2009: 88-89), 

menemukan bahwa perusahaan dengan pernyataan visi formal memiliki 

pengembalian atas ekuitas pemegang saham dua kali lebih besar dibandingkan 

perusahaan-perusahaan tanpa pernyataan misi. 

Reuben Mark, mantan CEO Colgate, mempunyai pemikiran tentang visi 

yang dikutip oleh Fred R. David (2009: 89), yaitu: Jika ingin mengajak semua 

orang berada di bawah bendera perusahaan, adalah hal yang penting untuk 

memperkenalkan satu visi secara global alih-alih berusaha menyatukan beragam 

pesan dalam berbagai budaya yang berbeda. 

 Syarat-syarat dalam perumusan visi yang baik adalah:  

a. Dapat dibayangkan oleh seluruh jajaran organisasi (imaginable).  

b. Memiliki nilai yang diinginkan oleh anggota organisasi (desirable).  

c. Memungkinkan untuk dicapai (possible).  

d. Terfokus pada permasalahan utama organisasi (focus).  
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e. Berwawasan jangka panjang dan tidak mengabaikan perkembangan 

jaman (flexible).  

f. Dapat dikomunikasikan dan dimengerti oleh seluruh jajaran organisasi 

(communicable). 

2.2.2. Misi 

Sebuah perusahaan harus mempunyai tujuan mendasar yang dapat 

menggambarkan bentuk perusahaan tersebut. Menurut Pearce and  Robinson 

(1997: 55) tujuan mendasar (fundamental purpose) yang membedakan suatu 

perusahaan dari perusahaan-perusahaan lain yang sejenis dan yang menjelaskan 

cakupan operasinya dalam bentuk produk dan pasar didefinisikan sebagai misi 

perusahaan (company mission). 

Menurut Fred R. David (2009: 84) pernyataan misi (mission statement) 

adalah sebuah deklarasi tentang “alasan keberadaan” suatu organisasi. Pernyataan 

misi menjawab pertanyaan paling penting, “Apakah bisnis kita?”. 

Dari sifatnya, misi hanyalah merupakan pernyataan tentang sikap, 

pandangan, dan orientasi yang bersifat umum, bukan target yang dapat diukur. 

Menurut Kind dan Cleland yang dikutip oleh Pearce and Robinson (1997: 55-56), 

sasaran misi perusahaan adalah: 

a. Memastikan kesamaan tujuan (purpose) dalam organisasi. 

b. Menjadi landasan untuk memotivasi pemanfaatan sumber daya 

organisasi. 

c. Mengembangkan landasan, atau standar, untuk pengalokasian sumber 

daya organisasi. 
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d. Menetapkan warna umum iklim organisasi; misalnya, mengisyaratkan 

operasi yang bersifat bisnis (businesslike operation). 

e. Berfungsi sebagai titik fokus bagi mereka yang sepakat dengan tujuan 

umum (purpose) dan arah organisasi dan menghalangi mereka yang 

tidak sepakat dengan itu agar tidak lagi melibatkan diri dengan 

kegiatan-kegiatan organisasi.  

f. Memudahkan penerjemahan sasaran dan tujuan ke dalam suatu 

struktur kerja yang mencakup penetapan tugas kepada elemen-elemen 

yang bertanggung jawab dalam organisasi. 

g. Menegaskan tujuan umum (purpose) organisasi dan perwujudan 

tujuan-tujuan umum ini menjadi tujuan yang lebih spesifik sedemikian 

hingga parameter biaya, waktu, dan kinerja dapat ditetapkan dan 

dikendalikan. 

 

2.3. Analisis Lingkungan Perusahaan 

Sebuah perusahaan pasti dipengaruhi oleh lingkungan yang ada. 

Lingkungan-lingkungan tersebut akan mengintrepetasikan kekuatan dan 

kelemahan (strength and weekness)  serta peluang dan ancaman (opportunity and 

threat) sebuah perusahaan. Lingkungan tersebut merupakan faktor yang sangat 

cepat berubah, dan perusahaan memerlukan sebuah analisis terhadap lingkungan 

guna menjaga agar perusahaan tetap bisa bersaing dengan kompetitor yang 

lainnya. Secara umum, ada dua lingkungan bisnis yang harus diperhatikan oleh 

perusahaan yaitu lingkungan internal dan lingkungan eksternal. 
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2.3.1. Analisis Lingkungan Eksternal 

Menurut Pearce and Robinson (1997: 93) lingkungan eksternal adalah 

faktor-faktor yang mempengaruhi pilihan arah dan tindakan suatu perusahaan dan, 

akhirnya, struktur organisasi dan proses internalnya. Ada tiga sub-kategori 

lingkungan eksternal yang saling berkaitan, yaitu: faktor-faktor dalam lingkungan 

jauh (remote), faktor-faktor dalam lingkungan industri, dan faktor-faktor dalam 

lingkungan operasional. Tujuan dari analisis lingkungan eksternal sebuah 

perusahaan adalah untuk menemukan peluang-peluang yang dimiliki perusahaan 

dan ancaman-ancaman yang dihadapi perusahaan sehingga manajer dapat 

mengambil keuntungan dari berbagai peluang tersebut dan menghindar atau 

meminimalkan dampak dari ancaman yang muncul. Gambar 2.3 menjelaskan 

tentang lingkungan eksternal yang harus dihadapi perusahaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 

Gambar 2.3 

Lingkungan Ekstern Perusahan 

 

 

Sumber: Pearce and Robinson (1997: 94) 
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A. Lingkungan Jauh 

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

biasanya tidak berhubungan dengan situasi operasional suatu perusahaan 

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

perusahaan, tetapi suatu perusahaan jarang sekali mempunyai pengaruh 

berarti terhadap lingkungan ini. Faktor-faktor lingkungan jauh dalam 

lingkungan eksternal perusahaan adalah faktor ekonomi, sosial, politik, 

teknologi, dan ekologi. 

1. Ekonomi 

Faktor ekonomi berkaitan dengan sifat dan arah sistem 

ekonomi tempat suatu perusahaan beroperasi. Karena pola 

konsumsi dipengaruhi oleh kesejahteraan relatif berbagai segmen 

pasar, dalam perencanaan strateginya setiap perusahaan harus 

mempertimbangkan kecenderungan ekonomi di segmen-segmen 

yang mempengaruhi industrinya. 

2. Sosial 

Kekuatan sosial bersifat dinamis dan selalu berubah sebagai 

upaya orang untuk memuaskan keinginan dan kebutuhan mereka 

melalui pengendalian dan penyesuaian diri terhadap faktor-faktor 

lingkungan. Peramalan dampak sosial dapat membantu perusahaan 

dalam usahanya untuk tetap berjaya. 

3. Faktor Politik 

Faktor-faktor politik menentukan parameter legal dan regulasi 

yang membatasi operasi perusahaan. Karena itu, perusahaan harus 
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mampu meramalkan perubahan keputusan politik dalam 

lingkungan bisnis. 

4. Faktor Teknologi 

Perubahan teknologi membantu perusahaan untuk menghindari 

keusangan dan mendorong inovasi, perusahaan harus mewaspadai 

perubahan teknologi yang mungkin mempengaruhi industrinya. 

Kunci peramalan kemajuan teknologi yang bermanfaat terletak 

pada dugaan yang akurat mengenai kemampuan teknologi masa 

depan dan dampak yang mungkin terjadi. 

5. Faktor Ekologi 

Ekologi mengacu pada hubungan antara manusia dan makhluk 

hidup lainnya dengan udara, tanah, dan air yang mendukung 

kehidupan mereka. Dengan adanya ancaman terhadap ekologi, 

maka bisnis sekarang memikul tanggung jawab untuk meniadakan 

hasil samping beracun dari proses manufaktur mereka dan untuk 

membersihkan kembali lingkungan yang telah tercemar akibat ulah 

sebelumnya. 

B. Lingkungan Industri 

Sifat dan derajat persaingan dalam suatu industri bergantung pada lima 

kekuatan atau faktor, yaitu: ancaman pendatang baru, daya tawar menawar 

pembeli (pelanggan), daya tawar menawar pemasok, ancaman produk atau 

jasa substitusi (jika ada), dan pertarungan di antara para anggota industri 

(peserta persaingan). Gambar 2.4 menjelaskan kelima faktor lingkungan 

industri yang mempengaruhi persaingan industri. 
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Gambar 2.4 

Kekuatan-kekuatan yang Mempengaruhi Persaingan Industri 
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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. 

3. Produk dan Jasa Substitusi 

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 membeli produk yang tidak terdiferensiasi dan 

jika kualitas tidak terlalu penting bagi mereka. 

5. Persaingan diantara Para Anggota Industri 

Persaingan sesama perusahaan dalam industri akan 

berpengaruh pada penentuan strategi positioning perusahaan. Hal-

hal yang mempengaruhi tingkat persaingan antara lain jumlah 

kompetitor, tingkat pertumbuhan industri, karakteristik produk, 

biaya tetap yang besar, dan hambatan keluar. 

C. Lingkungan Operasional 

Lingkungan operasional disebut juga lingkungan tugas yang terdiri 

faktor-faktor dalam situasi persaingan yang mempengaruhi keberhasilan 

suatu perusahaan dalam mendapatkan sumber daya yang dibutuhkan dan 



22 

memasarkan produk atau jasanya secara menguntungkan. Menurut Pearce 

and  Robinson (1997: 127-133), faktor-faktor terpenting tersebut adalah : 

1. Posisi Bersaing 

Pengembangan profil pesaing memungkinkan suatu perusahaan 

memperkirakan secara lebih akurat baik potensi pertumbuhan 

jangka pendek dan jangka panjang maupun potensi labanya. 

2. Profil Pelanggan 

Mengetahui profil pelanggan dan calon pelanggan dapat 

digunakan untuk merencanakan operasi strategi, mengantisipasi 

perubahan besar pada pasar, dan 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. Perusahaan selalu 

bergantung pada pemasok untuk mendukung keuangan, layanan, 

bahan baku, dan peralatan. 

4. Kreditur 

Penilaian untuk mengevaluasi lingkungan operasional 

perusahaan yang akurat tidak hanya dilakukan terhadap pemasok 

tetapi juga terhadap kreditur. Kreditur memberikan gambaran yang 

jelas terhadap posisi modal kerja suatu perusahaan. 
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5. Sumber Daya Manusia 

Akses perusahaaan ke karyawan yang dibutuhkan utamanya 

dipengaruhi oleh tiga faktor: reputasi perusahaan sebagai penyedia 

kesempatan kerja, tingkat kesempatan kerja setempat, dan 

ketersediaan orang dengan kemampuan yang dibutuhkan. 

2.3.2. Analisis Lingkungan Internal 

Lingkungan internal perusahaan merupakan faktor-faktor mengenai 

kapabilitas, keterbatasan, dan karakteristik dasar perusahaan di area fungsional 

perusahaan. Analisis lingkungan internal harus mengidentifikasi kekuatan dan 

kelemahan yang menjadi landasan bagi strategi perusahaan. 

Pada umumnya perusahaan menggunakan pendekatan fungsional di 

dalam menganalisis lingkungan internalnya. Perusahaan dibagi kedalam fungsi-

fungsi manajemen secara umum kemudian dianalisis berdasarkan kekuatan dan 

kelemahan yang muncul dari fungsi-fungsi tersebut. Fungsi-fungsi manajemen 

yang umumnya menjadi fokus utama perusahaan adalah: Pemasaran, Keuangan, 

Operasional/Produksi, Sumber Daya Manusia, dan Sistem Informasi Manajemen 

(SIM). Namun, tidak tertutup kemungkinan dengan semakin besarnya lingkup 

bisnis perusahaan dan memerlukan tambahan faktor internal yang harus dianalisis. 

Faktor-faktor tambahan tersebut dapat berupa: Manajemen/Gaya Kepemimpinan, 

Produk atau jasa, Penelitian dan Pengembangan, Kinerja atau Etos Kerja 

Karyawan, dan Budaya Perusahaan.  

Analisis lingkungan internal adalah pengembangan profil perusahaan 

berdasarkan faktor-faktor strategi internal. Gambar 2.5 menjelaskan langkah-

langkah dalam pengembangan profil perusahaan. 
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Gambar 2.5 

Langkah-langkah dalam Pengembangan Profil Perusahaan 
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2.4. Strategi Generik (Generic Strategy) 

Sebuah strategi besar (grand strategy) atau strategi jangka panjang 

haruslah dilandasi oleh suatu gagasan inti mengenai bagaimana perusahaan dapat 

bersaing sebaik-baiknya di pasar. Menurut Michael Porter yang dikutip oleh 

Pearce and Robinson (1997: 285) istilah popular untuk gagasan inti ini adalah 

strategi generik (generic strategy). Dari skema yang dikembangkan oleh Michael 

Porter bahwa setiap strategi jangka panjang harus diturunkan dari upaya 

perusahaan memperoleh keunggulan bersaing berdasarkan salah satu dari tiga 

strategi generik. Tiga strategi generik tersebut adalah sebagai berikut: 

a. Mencapai keunggulan biaya menyeluruh (overall low-cost 

leadership) dalam industri. 

b. Menciptakan dan memasarkan produk inti (khas) bagi berbagai 

kelompok pelanggan mealui diferensiasi. 

c. Melayani kebutuhan khusus satu atau beberapa kelompok konsumen 

atau pembeli industrial, dengan fokus pada segi biaya atau diferensiasi 

mereka. 

Perusahaan yang memiliki keunggulan biaya menyeluruh dapat 

memanfaatkan keunggulan ini untuk menetapkan harga rendah atau mengambil 

marjin laba yang lebih tinggi. Dengan melakukan hal ini, perusahaan secara 

efektif dapat melindungi dirinya dalam perang harga, menyerang pesaing dari 

sudut harga untuk merebut bagian pasar, atau, jika sudah dominan dalam industri, 

menikmati laba yang sangat tinggi. 

Strategi yang bergantung pada diferensiasi dirancang untuk memikat 

pelanggan yang peka terhadap atribut tertentu. Atribut produk dapat berupa 
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saluran pemasaran yang digunakan, citra keunggulan, features yang ada pada 

produk, dan jaringan layanan yang mendukung. Dengan menekankan pada atribut 

tersebut di atas kualitas-kualitas produk lainnya, perusahaan berupaya 

membangun loyalitas pelanggan. Seringkali loyalitas semacam ini terwujud dalam 

bentuk kemampuan perusahaan menetapkan harga tinggi bagi produknya.  

Strategi fokus, apakah yang didasarkan pada biaya rendah ataupun yang 

didasarkan pada diferensiasi, berupaya melayani kebutuhan suatu segmen pasar 

tertentu. Segmen yang mungkin adalah segmen yang terabaikan oleh pikatan 

pemasaran perusahaan yang membidik pasar yang sudah dimasuki, pelanggan 

yang “khas”, atau pelanggan yang menggunakan produk secara khusus. 

Perusahaan yang menerapkan strategi fokus bersedia melayani wilayah geografis 

yang terpencil sekalipun; memenuhi kebutuhan pelanggan yang menghadapi 

masalah keuangan, sediaan, atau layanan tertentu; atau menyesuaikan produknya 

dengan permintaan yang bersifat khusus pelanggan kecil atau menengah. 

Perusahaan fokus meraih keuntungan melalui kesediaan mereka untuk melayani 

segmen pelanggan yang selama ini diabaikan. 

 

2.5. Grand Strategy (Strategi Umum) 

Menurut Pearce and Robinson (1997: 289) grand strategy adalah 

ancangan umum menyeluruh yang memedomani tindakan-tindakan penting 

perusahaan. Grand Strategy (strategi umum), juga dikenal sebagai strategi induk 

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

yang merupakan dasar bagi tindakan terkoordinasi dan berkesinambungan yang 

diarahkan untuk mencapai sasaran bisnis jangka panjang. 
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Grand Strategy (strategi umum) terdiri dari 14 (empat belas) jenis strategi 

yang perlu dipertimbangkan oleh para manajer strategi untuk memilih salah satu 

strategi yang optimal bagi perusahaan untuk mencapai sasaran jangka panjang. 

Menurut Pearce and Robinson (1997: 289-290) keempat belas strategi umum 

tersebut adalah: pertumbuhan terkonsentrasi (concentrated growth), 

pengembangan pasar (market development), pengembangan produk (product 

development), inovasi (innovetion), integrasi horisontal, integrasi vertikal (vertical 

integration), diversifikasi konsentrik (concentric diversification), diversifikasi 

konglomerat, berbenah diri (turnaround), divestasi (divestiture), likuidasi 

(liquidation), usaha patungan (joint ventures), aliansi strategik (strategic 

alliances), dan konsorsium (consortia). 

2.5.1. Pertumbuhan Terkonsentrasi 

Pertumbuhan terkonsentrasi adalah strategi perusahaan yang mengarahkan 

sumber dayanya untuk mencapai pertumbuhan yang menguntungkan hanya pada 

satu produk, di satu pasar, dan dengan satu teknologi yang dominan. Landasan 

utama ancangan ini adalah bahwa perusahaan dapat mengembangkan dan 

memanfaatkan sepenuhnya keahliannya dalam arena bersaing yang terbatas. 

Perusahaan yang memilih strategi ini mengejar pertumbuhan yang dihasilkannya 

melalui peningkatan produktivitas, peliputan segmen produk-pasar aktual secara 

lebih baik, dan pemanfaatan teknologi yang ada secara lebih efisien. 

2.5.2. Pengembangan Pasar  

Strategi pengembangan pasar adalah memasarkan produk lama kepada 

konsumen di wilayah-wilayah pasar terkait dengan menambah saluran distribusi 

atau dengan mengubah isi iklan atau promosi. Pengembangan pasar 
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memungkinkan perusahaan mempraktikkan satu bentuk pertumbuhan 

terkonsentrasi dengan mengindentifikasi penggunaan-penggunaan baru untuk 

produk yang sudah ada serta pasar demografis, psikografis, atau geografis baru. 

Strategi pengembangan pasar adalah strategi yang paling tidak mahal dan paling 

rendah risokonya setelah strategi pertumbuhan terkonsentrasi dari keempat belas 

grand strategy yang ada (Pearce and Robinson, 1997: 298). 

2.5.3. Pengembangan Produk 

Pengembangan produk meliputi modifikasi cukup besar atas produk lama 

atau penciptaan produk baru yang masih berkaitan yang dapat dipasarkan kepada 

pelanggan lama melalui saluran yang sudah ada. Strategi pengembangan produk 

seringkali digunakan untuk memperpanjang daur hidup produk yang sudah ada 

ataupun untuk memanfaatkan reputasi atau merek favorit. Pemikirannya adalah 

menarik pelanggan yang puas untuk membeli produk yang baru sebagai akibat 

pengalaman positif mereka dengan produk perusahaan sebelumnya. 

2.5.4. Inovasi 

Strategi umum inovasi adalah menciptakan suatu daur hidup produk baru 

dan, karenanya, membuat produk lama yang serupa menjadi usang. Di banyak 

industri, tidak melakukan inovasi mengandung risiko besar. Baik pasar konsumen 

maupun industri makin mengharapkan adanya perubahan dan penyempurnaan 

produk secara berkala. Akibatnya, beberapa perusahaan merasa perlu memilih 

inovasi sebagai strategi umum mereka.  

2.5.5. Integrasi Horisontal 

Menurut Pearce and Robinson (1997: 302) bila strategi jangka panjang 

suatu perusahaan didasarkan pada pertumbuhan melalui akuisisi satu atau 
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beberapa perusahaan sejenis yang beroperasi pada tingkat rangkaian produksi-

pemasaran yang sama, strategi umumnya dinamakan integrasi horizontal. Akuisisi 

seperti ini meniadakan pesaing dan memberikan perusahaan pengakuisisi akses ke 

pasar baru. 

2.5.6. Integrasi Vertikal 

Menurut Pearce and Robinson (1997: 303) bila strategi umum perusahaan 

adalah mengakuisisi perusahaan-perusahaan yang memasok masukannya 

(misalnya, bahan baku) atau perusahaan-perusahaan yang menjadi pembeli 

keluarannya (seperti gudang untuk barang jadi), ini dinamakan integrasi vertical. 

Sebagai contoh jika sebuah pabrik pakaian membeli pabrik tekstil – dengan 

membeli sahamnya, membeli asetnya, atau menggantikan kepemilikannya – maka 

pabrik pakaian ini menjalankan strategi integrasi vertikal. Dalam hal tersebut 

dinamakan integrasi vertikal balik (backward vertical integration), karena 

perusahaan yang dibeli beroperasi pada tahap sebelumnya dari rangkaian proses 

produksi-pemasaran. Jika perusahaan pakaian jadi tadi bermerjer dengan toko 

pakaian, maka strategi integrasi vertikalnya dinamakan integrasi vertikal maju 

(forward vertical integration) – akuisisi perusahaan yang lebih dekat dengan 

konsumen akhir. 

Integrasi vertikal balik adalah keinginan untuk meningkatkan kepastian 

pasok atau mutu bahan baku yang digunakan sebagai masukan produksi. 

Sedangkan integrasi vertikal maju merupakan strategi umum yang dipilih jika ada 

keinginan besar untuk menjamin produksi yang stabil.  
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2.5.7. Diversifikasi Konsentrik 

Menurut Pearce and Robinson (1997: 305), diversifikasi konsentrik adalah 

akuisisi bisnis yang terkait dengan perusahaan pengakuisisi dari segi teknologi, 

pasar, atau produk. Dengan strategi umum ini, bisnis baru yang dipilih 

mempunyai kesesuaian yang tinggi dengan bisnis lama perusahaan.  

Diversifikasi konsentrik yang ideal terjadi bilamana laba perusahaan yang 

bergabung meningkatkan kekuatan dan peluang dan mengurangi kelemahan dan 

ancaman risiko. Jadi, perusahaan pengakuisisi mencari usaha-usaha baru yang 

produk, pasar, saluran distribusi, teknologi, dan kebutuhan sumber dayanya 

serupa tetapi tidak sama dengan yang dimilikinya sekarang, yang akuisisinya 

menghasilkan sinerji tetapi bukan berupa saling ketergantungan sepenuhnya. 

2.5.8. Diversifikasi Konglomerat 

Menurut Pearce and Robinson (1997: 305-306) diversifikasi konglomerat 

adalah strategi umum dimana perusahaan, khususnya yang sangat besar, 

berencana mengakuisisi suatu bisnis karena bisnis ini memberikan peluang 

investasi yang paling menarik. Kepentingan utama, dan seringkali kepentingan 

satu-satunya, dari perusahaan pengakuisisi adalah pola laba usaha tersebut.  

Tidak seperti diversifikasi konsentrik, diversifikasi konglomerat tidak 

mempermasalahkan sinerji produk-pasar dengan bisnis berjalan. Yang dicari oleh 

diversifikasi konglomerat adalah sinerji keuangan.  

2.5.9. Strategi Berbenah-diri (Turnaround) 

Strategi berbenah-diri adalah strategi umum dengan melakukan upaya 

terkoordinasi selama beberapa tahun untuk menguatkan kompetensi khususnya. 

Strategi ini dilakukan pada perusahaan yang mengalami penurunan laba, namun 
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manajer strategik percaya bahwa perusahaan tersebut masih mampu bertahan dan 

memulihkan diri. 

Menurut Pearce and Robinson (1997: 306-307) strategi ini dimulai melalui 

salah satu dari dua bentuk penghematan (retrenchemnt), yang dilakukan secara 

sendiri-sendiri atau secara kombinasi. Penghematan tersebut yaitu: 

1.  Reduksi Biaya  contohnya meliputi pengurangan tenaga kerja 

melalui pensiun dipercepat, menyewa dan bukan membeli peralatan, 

memperpanjang usia mesin, meniadakan kegiatan promosi, memberhentikan 

karyawan, menghapuskan salah satu produk dari lini produk yang ada, dan tidak 

lagi melayani pelanggan yang memberikan laba rendah.  

2. Reduksi Aset  contohnya meliputi penjualan tanah, gedung, dan 

peralatan yang tidak sangat penting bagi kegiatan pokok perusahaan dan 

penghapusan ”fasilitas mewah,” seperti pesawat terbang milik perusahaan dan 

mobil bagi eksekutif. 

Model strategi ini dimulai dengan penggambaran faktor-faktor ekstern dan 

intern sebagai penyebab penurunan kinerja perusahaan. Bila faktor-faktor ini terus 

menimbulkan dampak merugikan bagi perusahaan, kesehatan keuangan 

perusahaan akan teramcam. Penurunan yang tidak terkendali memaksa perusahaan 

melakukan pembenahan. 

Menurut Pearce and Robinson (1997: 307) situasi pembenahan 

(turnaround situation) adalah penurunan kinerja absolut atau relatif terhadap 

industri yang cukup besar sehingga menuntut tindakan-tindakan pembenahan diri. 

Situasi pembenahan mungkin merupakan akibat dari kelesuan bertahap selama 

bertahun-tahun atau penurunan tajam selama beberapa bulan. Apapun 
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penyebabnya, tahap pemulihan dalam proses pembenahan-diri mungkin akan 

lebih berhasil bila itu didahului dengan penghematan terencana (planned 

retrenchemnt).  

Menurut Pearce and Robinson (1997: 305-308) reaksi pembenahan-diri 

(turnaround responses) pada perusahaan-perusahaan yang berhasil umumnya 

terdiri dari dua tahap kegiatan strategik, yaitu penghematan (retrenchemnt) dan 

pemulihan (recovery). Penghematan terdiri dari kegiatan penekanan biaya dan 

pengurangan aset. Sasaran utama tahap penghematan adalah menstabilkan kondisi 

keuangan perusahaan. Tindakan penghematan ini bergantung pada tingkat 

keparahan (situation severity) yang dihadapi perusahaan. Perusahaan yang berada 

di ambang kebangkrutan (artinya, situasi parah) berupaya menghentikan 

penurunan melalui penekanan biaya dan pengurangan aset. Perusahaan yang 

situasinya tidak begitu parah dapat mencapai stabilitas hanya melalui 

penghematan biaya. 

Sebab-sebab utama situasi pembenahan-diri diatasi pada tahap kedua dari 

proses pembenahan-diri, yaitu tahap pemulihan (recovery). Bagi perusahaan yang 

penurunannya terutama disebabkan oleh masalah ekstern, pembenahan-diri paling 

sering dicapai melalui strategi wirausaha baru yang kreatif. Bagi perusahaan yang 

penurunannya terutama disebabkan oleh masalah intern, pembenahan-diri paling 

sering dicapai melalui strategi efisiensi. Pemulihan tercapai bilamana kriteria 

ekonomis menunjukkan bahwa perusahaan telah mencapai kembali tingkat kinerja 

sebelum terjadinya penurunan. 
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2.5.10. Divestasi (Divestiture) 

Menurut Pearce and Robinson (1997: 308) strategi divestasi adalah 

penjualan suatu perusahaan atau komponen utama perusahaan. Bila usaha 

penghematan gagal menghasilkan pembenahan yang diharapkan atau bila kegiatan 

bisnis yang tak terintegrasi menghasilkan nilai pasar yang sangat tinggi, para 

manajer strategi seringkali memutuskan untuk menjual perusahaan. 

Alasan divestasi ada bermacam-macam. Menurut Pearce and Robinson 

(1997: 3010-311) seringkali penyebabnya adalah ketidakcocokan parsial antara 

perusahaan yang diakuisisi dan perusahaan induknya. Sebagian dari komponen 

yang tidak cocok ini tidak dapat diintegrasikan ke dalam kegiatan pokok korporasi 

sehingga harus dipotong. Alasan kedua adalah kebutuhan dana korporasi. 

Adakalanya arus kas atau stabilitas keuangan korporasi secara keseluruhan dapat 

sangat ditingkatkan jika usaha-usaha yang nilai pasarnya tinggi dapat 

dikorbankan. Hasilnya adalah penyeimbangan ekuitas yang mengandung risiko 

jangka panjang atau pembayaran utang jangka panjang untuk mengoptimalkan 

biaya modal. Alasan ketiga, yang lebih jarang, adalah tindakan antitrust 

pemerintah bila suatu perusahaan diyakini telah memonopoli atau secara tidak 

sehat mendominasi suatu pasar tertentu. 

2.5.11. Likuidasi 

Menurut Pearce and Robinson (1997: 312) likuidasi adalah strategi umum 

dengan menjual perusahaan sebagian, atau seluruhnya, tetapi sebagai aset fisik 

dan bukan sebagai suatu usaha (going concern). Strategi umum likuidasi biasanya 

dipandang sebagai strategi umum yang paling tidak menarik. Tetapi sebagai 
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strategi jangka panjang, strategi ini meminimalkan kerugian semua pihak yang 

berkepentingan dengan perusahaan.  

2.5.12. Usaha Patungan 

Menurut Pearce and Robinson (1997: 314) pembentukan usaha patungan 

(joint ventures), yaitu perusahaan komersial ketiga (anak) yang dibentuk dan 

dioperasikan untuk kepentingan para pemiliknya (induk). Bentuk kerjasama ini 

dapat memberikan dana yang dibutuhkan bagi perusahaan. Usaha patungan 

meluaskan hubungan pemasok-konsumen dan memberikan manfaat strategik bagi 

kedua mitra.  

Para manajer strategik harus bersikap hati-hati terhadap usaha patungan. 

Menurut Pearce and Robinson (1997: 315) diakui bahwa usaha patungan 

memberikan peluang baru dengan risiko yang dapat ditanggung bersama. 

Sebaliknya, usaha patungan seringkali membatasi keleluasaan, pengendalian, dan 

potensi laba pihak-pihak yang bermitra, seraya juga menuntut perhatian 

manajerial dan sumber daya yang lain yang sebenarnya dapat dicurahkan untuk 

kegiatan-kegiatan utama perusahaan. 

2.5.13. Aliansi Strategik (Strategic Alliances) 

Menurut Pearce and Robinson (1997: 316) aliansi strategik dibedakan dari 

usaha patungan karena perusahaan yang terlibat tidak saling memiliki saham di 

perusahaan mitranya. Dalam banyak hal, aliansi strategik sinonim dengan 

persetujuan lisensi (licensing agreement). Lisensi adalah pengalihan sebagian hak 

kepemilikan industrial (industrial property right) dari lisensor (pemberi lisensi) ke 

penerima lisensi (licensee) yang berminat di luar negeri. Kebanyakan adalah 

berupa paten, merek dagang (trademark) atau pengetahuan teknis yang diberikan 
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kepada pihak penerima lisensi selama waktu tertentu guna memperoleh royalti 

dan menghindari tarif atau kuota impor.  

2.5.14. Konsorsium, Keiretsu, dan Chaebol 

Menurut Pearce and Robinson (1997: 316) konsorsium didefinisikan 

sebagai keterhubungan raksasa yang saling berkait antara bisnis-bisnis dalam 

suatu industri. Di Jepang konsorsium semacam itu dikenal sebagai keiretsu, di 

Korea Selatan sebagai chaebol. 

Menurut Pearce and Robinson (1997: 318) Keiretsu Jepang adalah sebuah 

usaha yang melibatkan sampai 50 perusahaan yang berbeda yang bergabung 

membentuk perusahaan dagang besar atau bank dan dikoordinasi melalui direktori 

dan bursa saham yang saling berkaitan (interlocking). Badan ini dirancang untuk 

memanfaatkan koordinasi industri guna meminimalkan risiko persaingan, 

sebagian melalui pembagian beban biaya dan peningkatan skala ekonomis. 

Menurut Pearce and Robinson (1997: 318) Chaebol Korea Selatan mirip 

dengan konsorsium keiretsu kecuali bahwa badan ini biasanya dibiayai melalui 

kelompok perbankan pemerintah dan kebanyakan dijalankan oleh para manajer 

profesional yang dilatih secara cepat oleh perusahaan peserta untuk tugas itu. 

 

2.6. Konsep Rumah Sakit 

Menurut Tjandra Yoga Aditama (2006: 1) bahwa pada dasarnya konsep 

rumah sakit telah bermula sejak jaman Arab kuno, juga pada rumah sakit dalam 

sejarah Islam, rumah sakit Budha di India, dan semacam rumah sakit Israel di 

mana dokter yang ada juga bertindak sebagai pendeta dan penganut kekuatan 

magis. 
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Kondisi keberlangsungan hidup rumah sakit meliputi strategi yang 

dilakukan untuk diterapkan di dalam rumah sakit guna mengembangkan 

keunggulan kompetitif dan membantu kesuksesan di masa yang akan datang. 

Rumah sakit merupakan sarana yang menyelenggarakan kegiatan dibidang 

kesehatan yang meliputi rawat inap, rawat jalan, gawat darurat yang mencakup 

kegiatan pelayanan medis serta penunjangnya. 

2.6.1. Pengertian Rumah Sakit 

Istilah hospital (rumah sakit) berasal dari bahasa Latin hospitium atau 

hospes (tuan rumah), yang juga menjadi akar kata hotel dan hospitality 

(keramahan). Menurut Tjandra Yoga Aditama (2006: 4) bahwa Rumah Sakit 

adalah institusi atau fasilitas yang menyediakan pelayanan pasien rawat inap, 

ditambah dengan beberapa penjelasan lain. 

Menurut UU No. 44 tahun 2009 mengenai Rumah Sakit dijelaskan bahwa 

Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan 

pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan 

rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Salah satu tujuan dari penyelenggaraan 

rumah sakit ini adalah mempermudah akses masyarakat untuk mendapapatkan 

pelayanan kesehatan. Rumah sakit bersifat nirlaba atau tidak mengejar 

keuntungan.  

2.6.2. Tugas dan Fungsi Rumah Sakit 

Perkembangan rumah sakit saat ini semakin kompetitif, termasuk bersaing 

dengan pelayanan kesehatan lain seperti pengobatan alternatif. Menurut UU No. 

44 tahun 2009 mengenai Rumah Sakit dijelaskan bahwa tugas utama dari 
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pendirian rumah sakit adalah memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara 

paripurna.  

Menurut UU No. 44 tahun 2009 mengenai Rumah Sakit fungsi dari rumah sakit 

adalah sebagai berikut: 

1. Penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai 

dengan standar pelayanan rumah sakit; 

2. Pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan 

kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai kebutuhan medis; 

3. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam 

rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan; 

4. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi 

bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan 

memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan; 

2.6.3. Manajemen Rumah Sakit 

Meurut Dr. dr. H. Boy S. Sabarguna, MARS dan Drg. Henny Listiani, 

M.Kes (2008: 25) bahwa manajemen rumah sakit adalah ”Koordinasi antara 

berbagai sumber daya melalui proses perencanaan, pengorganisasian, dan 

kemampuan pengendalian untuk mencapai tujuan”. 

Manajer rumah sakit harus memiliki visi, misi, dan strategi yang didukung 

oleh kapabilitas dan kompetensi resources supaya strategi yang dirumuskan bisa 

dicapai, diukur, dan dievaluasi. Struktur organisasi yang dikelola oleh yayasan 

dengan gaya manajemen tradisional harus segera dirombak dengan manajemen 

modern sebagaimana yang dilakukan oleh perusahaan modern lainnya dan 

memiliki competitive advantage. Manajemen rumah sakit beberapa tahun ini 
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banyak disorot berkaitan dengan keluhan masyarakat tentang pelayanan, tarif, skill 

tenaga medis, fasilitas penunjang. Menurut Sulastomo (2003: 126) bahwa 

keluhan-keluhan ini wajar karena consumer rumah sakit terdiri dari beraneka 

ragam masyarakat. Sejalan dengan perkembangan teknologi, layanan rumah sakit 

juga berkembang pesat, misalnya: perkembangan teknologi pengobatan, alat-alat 

operasi dan diagnosis penyakit, obat dan informasi teknologi memberikan 

pengaruh besar bagi industri kesehatan. Rumah sakit bersaing seiring dengan 

kesadaran masyarakat akan kualitas pelayanan kesehatan. Banyak faktor yang 

diangkat oleh rumah sakit untuk bersaing, misalnya: kecepatan, keramahan, 

empati, ketrampilan tenaga medis, tarif bersaing, kelengkapan jenis layanan, 

fasilitas rawat jalan dan rawat inap, serta tampilan fisik berupa bangunan gedung 

yang ditata sedemikian rupa sehingga memberikan rasa nyaman kepada pasien. 

Kegunaan tugas manajemen adalah dalam pemenuhan kualitas pelayanan 

kesehatan. Tanpa tugas manajemen yang baik akan sulit mencapai pemberian 

pelayanan yang baik kepada pasien (masyarakat) sebagai perwujudan dari fungsi 

manajemen. 

2.6.4. Struktur Organisasi Rumah Sakit 

Terdapat berbagai tipe struktur organisasi yang ada. Banyak struktur 

organisasi yang dapat dipilih, tentunya yang terbaik adalah sesuai kebutuhan. 

Secara umum pemenuhan kebutuhan tersebut tergantung dari hal-hal, yakni: 

tujuan organisasi, pelaksana, keadaan rumah sakit, dan lingkungan rumah sakit. 

Berikut contoh struktur organisasi rumah sakit: 
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Gambar 2.6 

Struktur Organisasi pada Rumah Sakit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sumber: Boy S. Sabarguna dan Henny Listiani (2008: 54) 
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2.7. Alat Analisis 

2.7.1. Matriks Evaluasi Faktor Eksternal (EFE Matrix) 

Matriks Evaluasi Faktor Eksternal adalah matriks yang digunakan untuk 

mengetahui peluang dan ancaman yang dihadapi perusahaan atau organisasi. 

Menurut Fred R. David (2009: 158) Matriks Evaluasi Faktor Eksternal (EFE 

Matrix) memungkinkan para penyusun strategi untuk meringkas dan 

mengevaluasi informasi ekonomi, sosial, budaya, demografis, lingkungan, politik, 

pemerintahan, hukum, teknologi, dan kompetitif. Tahapan dalam menyusun 

Matriks EFE, yaitu: 

1. Buat daftar faktor-faktor eksternal perusahaan yaitu peluang dan 

ancaman yang mempengaruhi. Buat 10 sampai 20 faktor eksternal 

yang mempengaruhi. Daftar terlebih dahulu peluang, kemudian 

ancamannya. 

2. Berilah pada setiap faktor yang ada bobot yang sesuai, dengan nilai 0 

(tidak penting) sampai 1 (sangat penting). Bobot tersebut 

mengindikasikan signifikansi relatif dari suatu faktor terhadap 

keberhasilan suatu perusahaan. Peluang sering mendapat bobot yang 

lebih tinggi daripada ancaman. Terkadang ancaman dapat memperoleh 

bobot yang tinggi jika ancaman itu sangat parah atau mengancam. 

Bobot yang sesuai dapat ditentukan dengan cara membandingkan 

pesaing yang berhasil dengan yang tidak berhasil atau melalui diskusi 

untuk mencapai konsensus kelompok. Jumlah total dari seluruh bobot 

adalah 1 (satu).  
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3. Berilah peringkat antara 1 sampai 4 pada setiap faktor eksternal. Nilai 

tersebut menunjukkan seberapa efektif strategi perusahaan saat ini 

dalam merespon faktor tersebut, di mana 4 = responnya sangat bagus, 

3 = responnya di atas rata-rata, 2 = responnya rata-rata, 1 = responnya 

di bawah rata-rata. Peringkat didasarkan pada keefektifan strategi 

perusahaan. 

4. Kalikan bobot setiap faktor dengan peringkatnya untuk menentukan 

skor bobot. 

5. Jumlahkan skor rata-rata untuk setiap variabel guna menentukan skor 

bobot total untuk organisasi. 

Skor bobot total tertinggi yang mungkin dicapai untuk sebuah perusahaan 

adalah 4 dan skor bobot terendah adalah 1. Rata-rata skor bobot total adalah 2,5. 

Skor bobot total tertinggi dengan nilai 4 mengindikasikan bahwa sebuah 

perusahaan merespon dengan sangat baik peluang dan ancaman yang ada di 

industrinya. Perusahaan tersebut mampu secara efektif menarik keuntungan dari 

peluang yang ada dan meminimalkan pengaruh negatif potensial dari ancaman 

eksternal perusahaan. Skor bobot total terendah dengan nilai 1 menandakan bahwa 

strategi perusahaan tidak mampu memanfaatkan peluang yang ada, atau 

menghindari ancaman yang timbul bagi perusahaan. 

2.7.2. Matriks Evaluasi Faktor Internal (IFE Matrix) 

Menurut Fred R. David (2009: 229) Matriks IFE meringkas dan 

mengevaluasi kekuatan dan kelemahan utama dalam area fungsional bisnis, dan 

juga menjadi landasan untuk mengidentifikasi serta mengevaluasi hubungan di 
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antara area tersebut. Penilaian intuitif digunakan dalam pengembangan Matriks 

Evaluasi Faktor Internal. Tahapan dalam menyusun Matriks IFE, yaitu: 

1. Buat daftar faktor-faktor internal perusahaan yaitu kekuatan dan 

kelemahan perusahaan. Buat 10 sampai 20 faktor internal. Daftar 

terlebih dahulu kekuatan, kemudian kelemahannya. 

2. Berilah pada setiap faktor yang ada bobot yang sesuai, dengan nilai 0 

(tidak penting) sampai 1 (semua penting). Bobot pada faktor-faktor 

tersebut menandakan signifikansi relatif faktor tersebut bagi 

keberhasilan industri perusahaan. Faktor yang dianggap memiliki 

pengaruh paling besar terhadap kinerja organisasional harus diberi 

bobot tertinggi. Jumlah total dari seluruh bobot adalah 1 (satu).  

3. Berilah peringkat antara 1 sampai 4 pada setiap faktor internal. Nilai 

peringkat tersebut mengindikasikan apakah faktor tersebut sangat 

lemah (Nilai = 1), lemah (Nilai = 2), kuat (Nilai = 3), sangat kuat 

(Nilai = 4). Perhatikan bahwa kekuatan harus mendapat peringkat 

dengan nilai 3 atau 4, sedangkan kelemahan harus mendapat peringkat 

dengan nilai 1 atau 2. Oleh karenanya, peringkat berbasis perusahaan, 

sedangkan bobot di langkah ke-2 berbasis industri.  

4. Kalikan bobot setiap faktor dengan peringkatnya untuk menentukan 

skor bobot masing-masing variabel. 

5. Jumlahkan skor bobot masing-masing variabel untuk memperoleh skor 

bobot total perusahaan. 
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Skor bobot total pada Matirks IFE dengan nilai di bawah 2,5 mencirikan 

perusahaan tersebut lemah secara internal, sedangkan skor bobot total dengan nilai 

di atas 2,5 mengindikasikan posisi internal yang kuat.  

2.7.3. Matriks Internal-Eksternal (IE Matrix) 

Matriks IE didasarkan pada dua dimensi kunci, yaitu skor bobot total IFE 

(kekuatan bisnis) pada sumbu x dan skor bobot total EFE (daya tarik industri – 

produk-pasar) pada sumbu y. Matriks IE dapat dibagi menjadi tiga bagian besar 

yang mempunyai implikasi strategi yang berbeda-beda. Pertama, pada sel I, II, 

atau IV dapat digambarkan sebagai tumbuh dan membangun (grow and build). 

Kedua, pada sel III, V, atau VII dapat ditangani dengan baik melalui strategi 

menjaga dan mempertahankan (hold and maintain). Ketiga, pada sel VI, VIII,atau 

IX adalah panen atau divestasi (harvest or divest). 

2.7.4. Matriks Strategi Besar (Grand Strategy Matrix) 

Matriks Strategi Besar merupakan salah satu alat dalam merumuskan 

strategi alternatif. Menurut Fred R. David (2009: 348) matriks strategi besar 

didasarkan pada dua dimensi evaluatif: posisi kompetitif dan pertumbuhan pasar 

(industri). 

Matriks Strategi Besar dibagi dalam empat kuadran. Kuadran I 

menggambarkan bahwa perusahaan-perusahaan yang berada di kuadran ini 

memiliki posisi strategis yang sempurna. Kuadran II menggambarkan perusahaan-

perusahaan yang perlu secara serius mengevaluasi pendekatan mereka terhadap 

pasar. Walaupun industri sedang tumbuh, perusahaan yang berada di kuadran II 

ini tidak mampu bersaing secara efektif, dan mereka perlu mencari tahu mengapa 

pendekatan perusahaan saat ini tidak efektif dan bagaimana perusahaan dapat 
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memperbaiki daya saingnya. Kuadran III menggambarkan perusahaan-perusahaan 

yang pertumbuhannya lambat serta memiliki posisi kompetitif yang lemah. 

Perusahaan-perusahaan yang berada di kuadran III ini harus segera membuat 

perubahan drastis untuk menghindari penurunan lebih jauh dan kemungkinan 

likuidasi. Kuadran IV menggambarkan perusahaan yang memiliki posisi 

kompetitif yang kuat namun berada di dalam industri yang pertumbuhannya 

lambat. Karakteristik perusahaan-perusahaan yang berada di kuadran IV adalah 

memiliki tingkat arus kas yang tinggi serta kebutuhan pertumbuhan internal yang 

terbatas. 

2.7.5. Matriks Perencanaan Strategis Kuantitatif (QSPM) 

Menurut Fred R. David (2009: 351) Matriks Perencanaan Strategis 

Kuantitatif (Quantitative Strategic Planning – QSPM) adalah alat yang 

memungkinkan para penyusun strategi mengevaluasi berbagai strategi alternatif 

secara obyektif, berdasarkan faktor-faktor keberhasilan penting eksternal dan 

internal yang diidentifikasi sebelumnya. Matriks QSPM juga membutuhkan 

penilaian intuitif yang baik seperti alat analisis lainnya. 

Matriks QSPM dikembangkan melalui enam langkah. Adapun enam 

langkah yang diperlukan dalam mengembangkan matriks QSPM adalah sebagai 

berikut: 

1. Buatlah daftar berbagai peluang / ancaman eksternal dan kekuatan / 

kelemahan internal utama di kolom kiri Matriks QSPM. 

2. Berilah bobot pada setiap faktor eksternal dan internal utama 

tersebut. Bobot ini sama dengan bobot yang ada di dalam Matriks 

EFE dan Matriks IFE. 
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3. Mengidentifikasi berbagai strategi alternatif yang harus 

dipertimbangkan untuk diterapkan dalam perusahaan. Catat strategi-

strategi ini di baris teratas Matriks QSPM. 

4. Menentukan Skor Daya Tarik (AS – Attractiveness Score), yaitu 

nilai yang mengidentifikasikan daya tarik relatif dari setiap strategi 

yang dipilih. Kisaran skor daya tarik adalah 1 = tidak memiliki daya 

tarik, 2 = daya tariknya rendah, 3 = daya tariknya sedang, 4 = daya 

tariknya tinggi.  

5. Menghitung Skor Daya Tarik Total (TAS – Total Attractiveness 

Score), yaitu hasil kali antara bobot dengan skor daya tarik di setiap 

baris. Skor daya tarik total mengindikasikan daya tarik relatif dari 

setiap strategi alternatif, dengan hanya mempertimbangkan dampak 

faktor keberhasilan penting eksternal atau internal yang berdekatan. 

6. Menghitung jumlah keseluruhan daya tarik total (STAS – Sum Total 

Attractiveness Score). Nilai ini akan menunjukkan strategi paling 

menarik di setiap rangkaian alternatif. 

 

 

 

 

 


