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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Manajemen Strategi 

2.1.1.12.1.1.12.1.1.12.1.1.1 Definisi Manajemen Strategi 

Manajemen strategi didefinisikan sebagai seni dan 

pengetahuan dalam merumuskan, mengimplementasikan, serta 

mengevaluasi keputusan–keputusan lintas fungsional yang 

memampukan sebuah organisasi mencapai tujuannya (David, 

2009:5). 

Selain itu beberapa ahli mendefinisikan manajemen strategi 

sebagai berikut: 

Menurut Pearce dan Robinson (2011:20), “Manajemen strategi 

adalah sekumpulan keputusan dan tindakan yang menghasilkan 

perumusan (formulasi) dan pelaksanaan (implementasi) rencana-

rencana yang dirancang untuk mencapai sasaran perusahaan.” 

Menurut Fred R. David (2002:5), “Manajemen strategi 

dapat didefinisikan sebagai seni dan pengetahuan untuk 

merumuskan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi keputusan 

lintas fungsional yang membuat organisasi mampu mencapai 

obyektifnya.” 
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Menurut Wheelen dan Hunger (2012:5), “Strategic 

management is a set of managerial decisions and actions that 

determines the long-run performance of a corporation.” 

“Manajemen strategi adalah serangkaian keputusan dan 

tindakan manajerial yang menentukan kinerja perusahaan dalam 

jangka panjang.” (Wheelen dan Hunger 2012:5). 

Menurut Jauch dan Glueck (1999:6), 

“Manajemen strategi (strategic management) adalah 

sekumpulan keputusan dan tindakan yang mengarah pada 

penyusunan suatu strategi atau sejumlah strategi yang 

efektif untuk membantu mencapai sasaran perusahaan. 

Proses manajemen strategis adalah cara dengan jalan mana 

para perencana menentukan sasaran dan mengambil 

keputusan.” 

 

Dari pengertian – pengertian tersebut dapat disimpulkan 

bahwa manajemen strategis adalah suatu usaha untuk 

mengkombinasikan setiap bidang dalam  perusahaan baik itu 

keuangan, pemasaran, operasional, penelitian dan pengembangan 

untuk mencapai tujuan perusahaan. 

Tujuan manajemen strategis adalah untuk mengeksploitasi 

serta menciptakan berbagai peluang baru dan berbeda untuk esok 

(David, 2009:5). 
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2.1.1.22.1.1.22.1.1.22.1.1.2 Tahap - Tahap Manajemen Strategi 

Proses manajemen strategis terdiri dari tiga tahap; 

perumusan strategi, penerapan strategi, dan penilaian strategi. 

Perumusan strategi mencakup pengembangan visi dan misi, 

identifikasi peluang dan ancaman eksternal suatu organisasi, 

kesadaran akan kekuatan dan kelemahan internal, penetapan tujuan 

jangka panjang, pencarian strategi – strategi alternatif dan 

pemilihan strategi tertentu untuk mencapai tujuan. Isu – isu 

perumusan strategi mencakup penentuan bisnis apa yang akan 

dimasuki, bisnis apa yang akan dijalankan, bagaimana 

mengalokasikan sumber daya, perlukah ekspansi atau diversifikasi 

operasi dilakukan, perlukah perusahaan terjun ke pasar 

internasional, perlukah merger atau penggabungan usaha dibuat, 

dan bagaimana menghindari pengambilalihan yang merugikan. 

(David, 2009:15) 

Selain itu, proses manajemen strategis meliputi empat dasar 

yaitu pengamatan lingkungan, perumusan strategi, implementasi 

strategi serta evaluasi dan pengendalian (Hunger & Whellen, 2012) 

Gambar 2.1 

Elemen – elemen dasar dari proses manajemen strategi 

 

Sumber : Thomas L. Wheelen, and J. David Hunger.., “Strategic management and business policy : 

toward global Sustainability” — 13th ed., hal, 15 

a. Pengamatan lingkungan adalah pengamatan variabel -  variabel 

(peluang dan ancaman) yang berada di luar organisasi 

(eksternal) dan variabel – variabel (kekuatan dan kelemahan) 

yang ada dalam organisasi (internal). 
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b. Perumusan strategi adalah rencana pengembangan jangka 

panjang untuk manajemen dilihat dari peluang dan ancaman 

lingkungan, serta dilihat dari kekuatan dan kelemahan 

perusahaan. 

c. Implementasi strategi adalah proses dimana manajemen 

mewujudkan strategi dan kebijakannya dalam tindakan melalui 

pengembangan program, anggaran, dan prosedur. 

d. Evaluasi dan pengendalian adalah proses yang melaluinya dan 

aktivitas – aktivitas perusahaan dan hasil kinerja. 

2.1.1.32.1.1.32.1.1.32.1.1.3 Formasi Strategi 

Menurut Hariadi (2003: 17-18), dalam manajemen strategi, 

perusahaan pada umumnya mempunyai tiga level atau tingkatan, yaitu: 

A. Strategi Korporasi 

Strategi korporasi merupakan rencana manajemen atas 

seluruh aktivitas–aktivitas perusahaan yang menentukan 

keseluruhan karakter dan misi organisasi. Secara umum 

alternative strategi dapat dikelompokkan menjadi delapan 

bagian, yaitu: 

1. Strategi diversifikasi (diversifikasi konsentrik, 

konglomerat, horizontal) 

Strategi diversifikasi konsentrik merupakan strategi 

yang dilakukan perusahaan dengan menambah usaha 
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baru atau produk/jasa baru yang masih berhubungan 

dengan produk/jasa yang dimiliki oleh perusahaan 

saat ini. Strategi diversifikasi konglomerat merupakan 

strategi yang dilakukan dengan menambah usaha baru 

yang tidak berhubungan dengan produk/jasa 

perusahaan yang digeluti sebelumnya. Sedangkan 

strategi divesifikasi horizontal yaitu dengan 

menambah usaha baru yang tidak berhubungan 

dengan produk/jasa yang ada untuk pelanggan yang 

ada sekarang. 

2. Strategi  integrasi (vertikal, horizontal, dan virtual) 

Strategi integrasi vertical digunakan untuk menguasai 

rantai bisnis dari hulu maupun hilir perusahaan. 

Integrasi horizontal adalah strategi yang dilakukan 

perusahaan dengan cara memasuki atau menambah 

perusahaan dengan bisnis yang sama dengan yang 

digeluti saat ini. Sedangkan integrasi virtual adalah 

strategi memasuki pasar bisnis dengan melakukan 

kerjasama dengan perusahaan lain untuk mencapai 

maksud tertentu tanpa melibatkan kepemilikan. 

3. Strategi disintegrasi 

Strategi ini mengalihkan pekerjaan kepada sumber di 

luar pekerjaan. 
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4. Strategi intensif 

Merupakan strategi yang digunakan sebagai 

kombinasi antara produk dan pasar, berdasarkan 

kondisi yang ada sekarang dan kondisi yang 

dikembangkan. Menurut Fred David macam strategi 

intensif ada tiga yaitu, Market Penetration adalah 

strategi yang mengusahakan peningkatan pasar untuk 

produk atau jasa yang ada di pasar saat ini melalui 

upaya-upa pemasaran yang lebih besar. Market 

Development meliputi pengenalan  produk atau jasa 

yang ada saat ini ke wilayah- wilah geografis yang 

baru.  Produk Development adalah sebuah strategi 

yang mengupayakan peningkatan penjualan dengan 

cara memperbaiki atau memodifikasi produk atau jasa 

yang ada saat ini. 

5. Strategi defensive 

Strategi berubah haluan merupakan strategi untuk 

melakukan  perubahan besar  dalam perusahaan  

untuk memperbaiki kinerja yang sedang menurun, 

terutama pada krisis uang atau laba. Strategi divestasi 

merupakan strategi menjual perusahaan atau 

komponen utama perusahaan. Dan likuidasi 

merupakan strategi dengan menjual seluruh asset 

perusahaan. 
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6. Strategi Kooperatif 

Strategi ini dilaksanakan dengan bekerjasama dengan 

pihak lain melalui partisipasi kepemilikan maupun 

non kepemilikan. 

7. Strategi Berkembang 

Merupakan strategi dengan cara menambah atau 

mengembangkan perusahaan seperti merger, akusisi, 

dan waralaba. 

8. Strategi Kombinasi 

Strategi ini merupakan gabungan dari beberapa 

strategi korporasi 

B. Strategi Bisnis 

Startegi bisnis merupakan rencana strategi yang  terjadi 

pada tingkat divisi dan dimaksudkan membangun dan 

memperkuat posisi bersaing produk atau jasa perusahaan  pada 

industri atau pasar tertentu yang dilayani divisi tersebut. 

Strategi ini membangun suatu pertahanan  melalui peningkatan 

di segala bidang agar memiliki keunggulan dalam persaingan di 

pasar. 

C. Strategi Fungsional 

Strategi fungsional adalah rencana strategi pada 

departemen tertentu atau aktivitas fungsi tertentu dalam 

kerangka strategi dan tujuan korporasi atau unit bisnis. Strategi 
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ini diterapkan pada setiap fungsi-fungsi yang ada di dalam 

organisasi. 

2.1.1.42.1.1.42.1.1.42.1.1.4 Analisis Lingkungan 

Analisis lingkungan adalah suatu  proses monitoring 

terhadap lingkungan organisasi yang bertujuan untuk  

mengidentifikasikan peluang (opportunities) dan tantangan 

(threats) yang mempengaruhi kemampuan perusahaan  untuk 

mencapai tujuannya (Crown Dirgantoro, 2004). 

Ada dua lingkungan utama yang menjadi bahan 

pertimbangan dalam menyusun strategi yaitu perubahan 

lingkungan ekstern dan perubahan lingkungan intern perusahaan 

(Hariadi, 2003). 

2.1.1.4.1 Analisis Lingkungan Internal 

Menurut Gleuck dan Jauch (1999) analisis internal 

merupakan proses dengan perencana strategi mengkaji pemasaran 

dan distribusi perusahaan, peneliti dan pengembangan, produksi 

dan operasi, sumber daya dan karyawan perusahaan serta faktor-

faktor keuangan dan akuntansi untuk menentukan dimana 

perusahaan memanfaatkan peluang dengan cara yang paling efektif 

dan dapat menangani ancaman di dalam lingkungan. 

Disamping itu analisis internal akan menunjukkan 

berbagai kelemahan yang dimiliki perusahaan (Hariadi, 2003). 

Menurut John A. Pearce dan Richard B. Robinson (2008:238-239) 
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sedikitnya ada lima faktor yang harus dipertimbangkan dalam 

analisis lingkungan internal, yaitu:  

1. Pemasaran: 

a. Produk atau jasa perusahaan: luasnya lini produk. 

b. Konsentrasi penjualan dalam produk yang sedikit atau 

kepada pelanggan yang sedikit. 

c. Kemampuan mengumpulkan informasi yang diperlukan 

untuk pasar. 

d. Pangsa pasar atau pangsa sub pasar. 

e. Bauran produk atau jasa dan potensial ekspansi: daur 

hidup dari produk utama; keseimbangan laba dibanding 

penjualan dalam produk dan jasa. 

f. Saluran distribusi: jumlah, cakupan dan pengendalian. 

g. Organisasi penjualan yang efektif: pengetahuan tentang 

kebutuhan pelanggan. 

h. Citra produk atau jasa, reputai dan mutu. 

i. Daya imajinasi, efisiensi dan efektivitas dari promosi 

penjualan dan periklanan. 

j. Strategi penetapan harga dan kelenturan atau 

fleksibilitas penetapan harga. 

k. Prosedur-prosedur untuk mencerna umpan balik pasar 

dan mengembangkan produk baru, jasa atau pasar. 

l. Pelayanan dan tindak lanjut setelah penjualan. 

m. Loyalitas kepada merek. 
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2. Keuangan dan akuntansi:  

a. Kemampuan untuk memperoleh modal jangka pendek 

dan modal jangka panjang. 

b. Sumber daya tingkat korporat (perusahaan yang banyak 

usaha). 

c. Biaya modal relatif terhadap apa yang ada pada industri 

dan pesaing. 

d. Pertimbangan pajak. 

e. Hubungan dengan pemilik, investor dan pemegang 

saham. 

f. Posisi daya-ungkit (leverage): kemampuan untuk 

menggunakan strategi keuangan alternatif, seperti sewa 

guna atau sale and leaseback. 

g. Biaya masuk dan hambatan masuk. 

h. Rasio harga laba (price-earning ratio). 

i. Modal kerja; fleksibilitas struktur modal. 

j. Pengendalian biaya yang efektif; kemampuan untuk 

mengurangi biaya. 

k. Efisiensi dan efektivitas dari sistem akuntansi biaya, 

anggaran dan perencanaan laba. 

3. Sumber daya manusia: 

a. Manajemen personalia. 

b. Moral dan ketrampilan karyawan. 
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c. Biaya hubungan tenaga kerja dibandingkan terhadap 

apa yang yang ada dalam industri dan pesaing. 

d. Efisiensi dan efektivitas dari kebijakan personil. 

e. Efektivitas penggunaan insentif untuk memotivasi 

kinerja karyawan. 

f. Kemampuan untuk meratakan jumlah karyawan, 

g. Perputaran kemangkiran karyawan. 

h. Ketrampilan khusus dan pengalaman. 

4. Operasional: 

a. Biaya bahan baku dan ketersediaan hubungan dengan 

pemasok. 

b. Sistem pengendalian dan persediaan; perputaran 

persediaan. 

c. Lokasi fasilitas; tata letak dan utilitas fasilitas. 

d. Skala ekonomi. 

e. Efisiensi teknis dari fasilits-fasilitas dan utilisasi 

fasilitas. 

f. Efisiensi dari penggunaan subkontrak. 

g. Tingkat dari integrasi vertikal; nilai tambah dan margin 

laba. 

h. Efisiensi dan biaya atau manfaat dari peralatan. 

i. Efektivitas dari prosedur pengendalian operasi; desain, 

penjadwalan pembelian, pengendalian mutu dan 

efisiensi. 
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j. Kompetensi biaya dan teknologi relatif terhadap apa 

yang di punyai industri dan pesaing. 

k. Riset dan pengembangan teknologi atau inovasi 

l. Paten, merek dagang, dan perlindungan hukum yang 

sejenis. 

5. Organisasi  dan manajemen umum: 

a. Struktur organisasi 

b. Citra dan prestasi perusahaan 

c. Prestasi perusahaan dalam mencapai tujuan 

d. Organisasi sistem komunikasi 

e. Sistem pengendalian organisasi secara keseluruhan 

f. Suasa organisasi; budaya atau kultur organisasi 

g. Penggunaan prosedur dan teknik-teknik yang sistematis 

dalam pengambilan keputusan 

h. Keterampilan manajemen puncak; kemampuan dan 

kepentingan  

i. Sistem perencanaan strategik 

j. Sinergi intra-organisasi (perusahaan multibisnis) 

 

2.1.1.4.2 Analisis Lingkungan Eksternal 

Komponen itu lebih cenderung diperlakukan sebagai 

sesuatu yang mau tidak mau harus diterima, tinggal bagaimana  

organisasi  menyiasati komponen-komponen tersebut (Dirgantoro, 

2004). 
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Ada banyak faktor ekstern yang mempengaruhi pilihan 

arah dan tindakan suatu perusahaan dan akhirnya, struktur 

organisasi dan proses internalnya. Faktor-faktor ini, yang kita 

namakan lingkungan ekternal, dapat dibagi menjadi tiga sub-

kategori yang saling berkaitan: faktor-faktor dalam lingkungan 

jauh (remote environment), faktor-faktor dalam lingkungan 

industri, dan faktor-faktor dalam lingkungan operasional 

Berikut ini adalah penjelasan dari ketiga faktor diatas  

(Pearce dan Robinson, 2008:93-133), yaitu: 

1. Lingkungan jauh 

disebut juga lingkungan umum (general environment). 

Lingkungan jauh mencakup elemen dalam masyarakat luas 

yang dapat mempengaruhi suatu industri dan perusahaan 

didalamnya, yaitu pengaruh terhadap peluang, ancaman, 

dan kendala bagi perusahaan. Lingkungan jauh ini meliputi: 

a. Faktor Ekonomi 

Faktor ekonomi berkaitan dengan sifat dan arah 

sistem ekonomi tempat suatu perusahaan beroperasi dalam 

suatu lingkungan persaingan. Indikator mengenai sehat atau 

tidaknya suatu perekonomian suatu negara mencakup 

tingkat inflasi, tingkat suku bunga, defisit atau surplus 

neraca perdagangan, defisit atau surplus anggaran, tingkat 

simpanan pribadi, tingkat simpanan perusahaan, serta 

tingkat produk domestik bruto. 
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b. Faktor Sosial Budaya  

Faktor sosial budaya yang mempengaruhi suatu 

perusahaan adalah kepercayaan, nilai, sikap, opini, dan 

gaya hidup orang-orang di lingkungan eksternal 

perusahaan, yang berkembang dari pengaruh kultural, 

ekologi, demografi, agama, pendidikan dan etnik, termasuk 

wanita dalam angkatan kerja, variasi dalam angkatan kerja, 

perilaku atas kualitas kerja, pertimbangan mengenai 

lingkungan, pergeseran dalam preferensi kerja dan karir, 

pergeseran preferensi mengenai karateristik produk dan 

jasa. 

c. Faktor Politik/Hukum 

Faktor politik/hukum adalah arena dimana 

organisasi dan kelompok-kelompok yang berkepentingan 

bersaing untuk memperoleh kepentingan dan sumber daya, 

serta badan hukum yang mengarahkan interaksi tersebut. 

Faktor-faktor politik menentukan parameter legal dan 

deregulasi yang akan membatasi operasi perusahaan, 

mencakup undang-undang anti trust, hukum perpajakan, 

ketentuan upah minimum, kebijakan penetapan harga, 

batasan administratif serta hukum perlindungan konsumen, 

pekerja, masyarakat umum serta lingkungan hidup. 
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d. Faktor Teknologi 

Faktor teknologi mencakup lembaga dan kegiatan 

yang terlibat dalam penciptaan pengetahuan baru dan 

menerjemahkan pengetahuan tersebut menjadi output 

produk, proses dan bahan baku, untuk menghindari 

keusangan dan mendorong inovasi. Perusahaan harus 

mewaspadai perubahan teknologi yang mungkin 

mempengaruhi industrinya, termasuk pertimbangan tentang 

inovasi produk, inovasi proses, aplikasi pengetahuan, fokus 

pada biaya penelitian dan pengembangan yang didukung 

pemerintah maupun swasta serta teknologi komunikasi 

baru. 

e. Faktor Ekologi 

Istilah ekologi mengacu pada hubungan timbal balik 

antara manusia dan mahluk hidup lainnya dengan udara, 

tanah dan air yang mendukung kehidupan mereka. 

Ancaman terhadap ekologi adalah polusi, terutama yang 

disebabkan oleh masyarakat industrial, maka bisnis saat ini 

memikul tanggung jawab untuk meniadakan hasil samping 

beracun serta membersihkan lingkungan yang tercemar 
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Gambar 2.2 

Lingkungan Eksternal Perusahaan 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Pearce dan Robinson (2008:94), Manajemen strategik: Formulasi, 

Implementasi dan Pengendalian 

2. Lingkungan industri 

Lingkungan industri ini terdiri dari beberapa kekuatan 

persaingan. Adapun kekuatan-kekuatan persaingan tersebut antara 

lain sebagai berikut:  

1. Hambatan  masuk 

Pendatang baru membawa masuk kapasitas baru, 

keinginan untuk merebut bagian pasar dan juga bagian 

sumber daya yang cukup besar. Besarnya ancaman masuk 

tergantung dari hambatan masuk yang ada dan dari reaksi 

peserta persaingan yang sudah ada menurut perkiraan calon 
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pendatang baru. Jika hambatan masuk tinggi, sementara 

calon pendatang baru sudah memperkirakan sebelumnya, 

maka pendatang baru tersebut bukanlah merupakan 

ancaman yang serius. 

Ada beberapa rintangan masuk yang signifikan 

yaitu: 

a. Skala ekonomis, dengan peningkatan jumlah produksi 

dalam suatu periode tertentu, maka biaya produksi 

untuk masing-masing unit akan menurun. 

b. Diferensiasi produk, identifikasi merek yang dilakukan 

oleh produsen akan menciptakan kesadaran bahwa 

suatu produk adalah unik yang akan menghasilkan 

konsumen yang loyal. 

c. Kebutuhan modal, dalam memasuki industri baru, 

maka dibutuhkan investasi modal yang baik untuk 

fasilitas fisik maupun persediaan, kegiatan pemasaran 

maupun fungsi bisnis penting lainnya yang mungkin 

akan menjadi sangat besar berkaitan dengan jenis 

industri yang ada. 

d. Hambatan biaya bukan karena skala, yaitu keunggulan 

yang terjadi akibat pengalaman yang dimiliki oleh 

produsen lama bersumber dari kurva belajar, teknologi 

rahasia, akses ke sumber bahan baku, aset yang dibeli 
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dengan harga murah, subsidi pemerintah atau lokasi 

yang menguntungkan. 

e. Akses ke saluran distribusi, terbatasnya saluran 

pedagang besar dan pengecer, serta makin eratnya 

perusahaan yang sudah ada dengan saluran ini 

merupakan hambatan masuk yang besar bagi produsen 

baru untuk mengamankan distribusi barang atau jasa 

mereka dalam toko-toko yang ada untuk memperoleh 

penempatan produk pada posisi yang strategis. 

f. Kebijakan pemerintah, dalam hal lisensi dan 

pengeluaran ijin serta penetapan standar mutu produksi 

barang dan jasa dapat mengontrol masuknya pelaku 

industri. 

 

2. Pemasok yang kuat 

Pemasok dapat menggunakan ancaman tawar 

menawarnya atas para anggota industri dengan menaikan 

harga atau menurunkan kualitas barang dan jasa yang 

dijualnya. Pemasok yang kuat dapat menekan 

kemampulabaan suatu industri yang tidak dapat 

mengimbangi kenaikan biaya dengan menaikan harganya 

sendiri. Kelompok pemasok dikatakan kuat jika: 
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a. Didominasi oleh sejumlah kecil perusahaan besar dan 

lebih terkonsentrasi dari pada industri yang menjadi 

pembeli mereka. 

b. Produk pengganti yang baik ternyata tidak tersedia bagi 

pembeli. 

c. Produk pemasok bersifat unik atau setidak-tidaknya 

terdiferensiasi atau jika terdapat biaya pengalihan.  

d. Pemasok tidak bersaing dengan produk-produk lain 

dalam industri. 

e. Pemasok memiliki kemampuan untuk melakukan 

integrasi maju ke industri pembelinya.  

f. Industri bukan merupakan pelanggan penting bagi 

pemasok. 

 

3. Pembeli yang kuat 

Pembeli atau konsumen dapat juga menekan harga, 

menuntut kualitas tinggi atau layanan yang lebih banyak 

dan juga dapat menagadu domba sesama anggota industri. 

Bila ini terjadi maka laba industri dapat menurun.  

Kelompok pembeli dikatakan kuat jika: 

a. Pembeli terkonsentrasi atau membeli dalam jumlah 

(volume) yang besar. 

b. Produk yang dibeli dari industri bersifat standar atau 

tidak terdiferensiasi. 
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c. Produk yang dibeli dari industri merupakan komponen 

penting dari produk pembeli dan merupakan komponan 

biaya yang cukup besar. 

d. Pembeli menerima laba yang rendah. 

e. Produk industri tidak penting bagi kualitas produk atau 

jasa pembeli. 

f. Produk industri tidak menghasilkan penghematan bagi 

pembeli. 

g. Pembeli memiliki kemampuan untuk melakukan 

integrasi balik. 

 

4. Produk substitusi 

Dengan menetapkan batas harga tertinggi, produk 

atau jasa substitusi dapat membatasi potensi suatu industri. 

Makin atraktif saling tukar harga-kinerja yang dijanjikan 

produk substitusi, makin berat tekanan yang dialami potensi 

laba industri. Ancaman produk substitusi akan tinggi 

apabila: 

a. Pelanggan menghadapi sedikit (bila ada) biaya 

peralihan. 

b. Harga produk pengganti tersebut lebih rendah dan atau 

mutu dan kemampuan kinerjanya sama atau lebih besar 

dari pada produk yang ada. 
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5. Persaingan diantara para anggota industri 

Persaingan diantara para anggota industri terjadi 

untuk saling merebutkan posisi dengan menggunakan taktik 

seperti persaingan harga, introduksi produk dan perang 

iklan. Persaingan yang tajam berjumlah pada sejumlah 

faktor, yaitu: 

a. Jumlah pesaing banyak dan kurang lebih setara 

dalam hal ukuran dan kekuatan. 

b. Pertumbuhan industri yang lambat. 

c. Produk atau jasa tidak terdiferensiasi atau tidak 

membutuhkan biaya pengalihan. 

d. Biaya tetap (fixed cost) tinggi atau produk bersifat 

mudah rusak (perishable), mengundang keinginan 

kuat untuk menurunkan harga. 

e. Penambahan kapasitas baru dalam jumlah besar. 

f. Hambatan keluar tinggi 

g. Para peserta persaingan beragam dalam hal strategi, 

asal-usul dan kepribadian. 
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Gambar 2.3  

Kekuatan-kekuatan yang Mempengaruhi Persaingan Industri 

 

                                                       Ancaman pendatang baru 

             

 

             Daya tawar menawar 

  pemasok                        Daya tawar menawar pembeli 

   

 

 

                                Ancaman produk  

                             atau jasa substitusi 

 

 

Sumber: Pearce dan Robinson (2008:111), Manajemen Strategik: Formulasi, 

Implementasi, dan Evaluasi. 

 

3. Lingkungan operasional 

Lingkungan operasional disebut juga lingkungan 

persaingan atau tugas, yaitu: “faktor-faktor yang 

mempengaruhi keberhasilan suatu perusahaan dalam 

mendapatkan sumber daya yang dibutuhkan atau dalam 

memasarkan produk dan jasanya secara menguntungkan”. 

Lingkungan operasional meliputi faktor-faktor sebagai 

berikut: 

a. Posisi bersaing: yang mencakup kriteria-kriteria yaitu: 

bagian pasar, kelebaran lini produk, efektifitas 

Pendatang baru 

Persaingan di kalangan 

anggota industri 

 

 

 

 

 

Persaingan di antara 

perusahaan yang sudah 

Pemasok Pembeli 

Substitusi 
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produksi, penjualan, keunggulan dalam hal hubungan 

dengan pelanggan penting, daya saing harga, efektivitas 

iklan dan promosi, lokasi dan usia fasilitas, kapasitas 

dan produktivitas, pengalaman, biaya bahan baku, 

posisi keuangan, kualitas relatif produk dan posisi riset 

dan pengembangan. 

b. Profil pelanggan: rancangan untuk mensegmentasi 

pelanggan didasarkan pada profil pelanggan yang 

disusun menurut informasi geografis, demografis, 

psikografis dan perilaku pembeli. 

c. Pemasok: berlangsungnya kelangsungan hidup usaha 

tergantung dari pemasok dalam hubungannya dengan 

dukungan keuangan, layanan, bahan baku dan peralatan 

serta seringkali juga melibatkan permintaan khusus 

seperti: pengiriman cepat, syarat kredit yang lunak atau 

pesanan yang berukuran khusus, serta beberapa 

pertanyaan penting yaitu mengenai harga, potongan, 

biaya pengiriman, standar produksi, kemampuan serta 

reputasi pemasok, serta apakah pemasok juga 

bergantung kepada perusahaan. 

d. Kreditor yaitu penyedia yang berpengaruh terhadap 

pemenuhan kebutuhan akan dana bagi kebutuhan 

strategi maupun operasional perusahaan. 
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e. Sumber daya manusia, akses perusahaan ke karyawan 

yang dibutuhkan utamanya dipengaruhi oleh tiga 

faktor, yaitu: reputasi perusahaan sebagai penyedia 

kesempatan kerja, tingkat kesempatan kerja setempat 

dan kesediaan orang dengan keterampilan yang 

dibutuhkan. 

2.1.2  Retail 

2.1.2.1 Pengertian Retail 

Retail adalah penjualan dari sejumlah kecil komoditas 

kepada konsumen. Retail berasal dari bahasa Perancis yaitu 

"Retailer" yang berarti "Memotong menjadi kecil kecil" (Risch, 

1991 ). 

Sedangkan menurut Gilbert (2003) Retail adalah Semua 

usaha bisnis yang secara langsung mengarahkan kemampuan 

pemasarannya untuk memuaskan konsumen akhir berdasarkan 

organisasi penjualan barang dan jasa sebagai inti dari distribusi 

2.1.2.2 Klasifikasi Ritel 

Menurut Kotler (2003), tipe-tipe ritel dibagi menjadi tiga bagian 

besar, yaitu: 

1. Store Retailer (pedagang eceran bertoko) 

a) Speciality store/toko khusus 

b) Department store/toko serba ada 

c) Supermarket/toko swalayan 

d) Convenience store/toko barang kebutuhan sehari-hari 
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e) Superstore, Combination Store, dan Hypermarket (toko super, toko 

gabungan, dan hypermarket) 

f) Discount store (toko pembeli potongan harga) 

g) Off price retailer (toko gudang) 

h) Catalog showroom (ruang pamer katalog) 

2. Non Store Retailer (pedagang eceran bukan toko) 

a) Direct selling (penjualan langsung) 

b) Direct marketing (pemasaran langsung) 

c) Automatic vending machine (mesin penjaja otomatis) 

d) Buying service (pelayanan pembelian) 

3. Retailer Organization (organisasi pedagang eceran) 

a) Corporate chain (mata rantai perusahaan) 

b) Voluntary chain dan retail cooperative (rantai suka rela dan 

koperasi pedagang eceran) 

c) Customer cooperative (koperasi konsumen) 

d) Franchise organization (organisasi hak guna paten/franchise) 

e) Merchandising conglomerate (konglomerat dagang) 

 

2.1.2.3 Pengertian Supermarket 

Kata yang secara harfiah yang diambil dari bahasa Inggris ini 

artinya adalah pasar yang besar. Supermarket atau pasar swalayan adalah 

sebuah toko yang menjual segala kebutuhan sehari-hari, dengan luas 

antara 1.000m
2
 s/d 4.999m

2
, dan menerapkan sistem swalayan, dimana 
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pembeli mengambil sendiri barang yang dibutuhkan dari rak-rak dagangan 

dan membayarnya di kasir. 

Supermarket ini termasuk dalam klasifikasi retail besar bila 

dikategorikan berdasarkan aktivitas penjualan barangnya. Barang barang 

yang dijual di supermarket biasanya adalah barang barang kebutuhan 

sehari hari, seperti bahan makanan dan minuman, furniture, baju, ikan dan 

daging, buah-buahan, dan barang kebutuhan seperti tissue dan lain 

sebagainya. Operasional yang dijalankan supermarket relatif besar, biaya 

rendah, margin rendah tetapi dengan volume tinggi. 

 

2.1.3 Kerangka Analitis Perumusan Strategi 

Analisis dan pilihan strategi merupakan langkah dalam 

proses manajemen strategi yang dilakukan manajer untuk 

mempertimbangkan alternatif-alternatif strategi dan memilih mana 

yang akan digunakan perusahaan. Langkah ini biasanya berupa 

pemilihan bidang usaha (bisnis) yang akan diterjuni perusahaan di 

tingkat korporasi dan kemudian pemilihan strategi bersaing yang 

akan digunakan masing-masing bisnis. 

Teknik perumusan strategi yang penting dapat 

diintegrasikan ke dalam kerangka kerja pengambilan keputusan 

tiga tahap, seperti ditunjukkan dalam Gambar 2.5. berikut (Fred R. 

David, 2006: 282). Tahap 1, dalam kerangka kerja perumusan 

strategi terdiri atas Matriks EFE, Matriks IFE, dan Matriks Profil 

Kompetitif (Competitive Profile Matrix—CPM), disebut tahap 
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input. Tahap 1 ini meringkas informasi dasar yang dibutuhkan 

untuk merumuskan strategi. 

Tahap 2, disebut tahap pencocokan, berfokus pada 

menciptakan alternatif strategi yang layak dengan mencocokkan 

faktor eksternal dan internal kunci. Teknik tahap 2 mencakup 

Matriks Kekuatan-Kelemahan-Peluang-Ancaman (Strengths-

Weakness-Opportunities-Threats—SWOT), Matriks Evaluasi 

Tindakan dan Posisi Strategi (Strategic Position and Action 

Evaluation—SPACE), Matriks Boston Consulting Group (BCG), 

Matriks Internal-Eksternal (IE), dan Matriks Strategi Besar (Grand 

Strategy Matrix). 

Dan yang terakhir Tahap 3, disebut tahap keputusan, 

melibatkan strategi tunggal, yaitu Matriks Perencanaan Strategis 

Kuantitatif (Quantitative Strategic Planning Matrix—QSPM). 

QSPM menggunakan input dari tahap 1 untuk mengevaluasi secara 

objektif alternatif-alternatif strategi yang layak dan dengan 

demikian memberikan dasar tujuan memilih strategi yang spesifik. 
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Gambar 2.4 

Kerangka Kerja Analisis untuk Perumusan Strategi 

TAHAP 1: TAHAP INPUT (INPUT STAGE) 

Matriks Evaluasi faktor 

Eksternal (External Factor 

Evaluation—EFE) 

Matriks Profil Kompetitif 

(Competitive Profile 

Matrix—CPM) 

 

Matriks Evaluasi 

Faktor Internal 

(Internal Factor 

Evaluation—IFE) 

TAHAP 2: TAHAP PENCOCOKAN (MATCHING STAGE) 

Matriks 

Kekuatan-

Kelemahan-

Peluang-

Ancaman 

(Strengths-

Weakness-

Opportunities-

Threats—

SWOT) 

 

Matriks 

Evaluasi 

Tindakan dan 

Posisi Strategi 

(Strategic 

Position and 

Action 

Evaluation—

SPACE) 

Matriks Boston 

Consulting 

Group (BCG) 

Matriks 

Internal-

Eksternal (IE) 

Matriks 

Strategi 

Besar 

(Grand 

Strategy 

Matrix) 

TAHAP 3: TAHAP KEPUTUSAN (DECISION STAGE) 

Matriks Perencanaan Strategis Kuantitatif 

(Quantitative Strategic Planning Matrix—QSPM) 

 
Sumber: Fred R. David (2006:283), Manajemen Strategis: Konsep, Edisi 10. 
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2.1.3.1 Tahap Input 

1. Matriks Evaluasi Faktor Eksternal (EFE) 

Menurut David (2006) Matriks Evaluasi Faktor Eksternal 

(External Factor Evaluation—EFE Matrix) memungkinkan para 

penyusun strategi untuk merangkum dan mengevaluasi informasi 

ekonomi, sosial, budaya, demografi, lingkungan, politik, pemeritah, 

hukum, teknologi, dan persaingan. Diilustrasikan dalam Tabel 2.5.,  

Tanpa memedulikan jumlah peluang dan ancaman kunci yang 

dimasukkan dalam Matriks EFE, total nilai tertimbang tertinggi untuk 

suatu organisasi adalah 4,0 dan nilai tertimbang terendah adalah 1,0. 

Total nilai tertimbang rata-rata adalah 2,5. Total nilai tertimbang 

sebesar 4,0 mengindikasikan bahwa organisasi merespons dengan 

sangat baik terhadap peluang dan ancaman yang ada dalam 

industrinya. Dalam kata lain, strategi perusahaan secara efektif 

mengambil keuntungan dari peluang yang ada saat ini dan 

meminimalkan efek yang mungkin muncul dari ancaman eksternal. 

Total nilai 1,0 mengindikasikan bahwa strategi perusahaan tidak 

memanfaatkan peluang atau tidak menghindari ancaman eksternal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



38 

 

 

Tabel 2.1 

Matriks Evaluasi Faktor Eksternal (EFE) 

FAKTOR EKSTERNAL KUNCI BOBOT PERINGKAT NILAI 

TERTIMBANG 

 

Peluang 

1.  

2.  

3.  

   

Ancaman 

1.  

2.  

3.  

   

Total    

Sumber: Fred R. David (2006:145), Manajemen Strategis: Konsep, Edisi 10. 

 

2. Matriks Profil Kompetitif 

Fred R. David memaparkan bahwa Matriks Profil Kompetitif 

(Competitive Profile Matrix—CPM) mengidentifikasi pesaing utama 

perusahaan serta kekuatan dan kelemahan mereka dalam hubungannya 

dengan posisi strategis dari perusahaan contoh. Bobot dan total nilai 

tertimbang untuk CPM dan EFE memiliki arti yang sama. Tetapi, 

faktor penentu keberhasilan (critical success factor—CSF) dalam 

CPM mencakup isu eksternal dan internal; dengan demikian, peringkat 

mengacu pada kekuatan dan kelemahan, di mana 4 = kekuatan utama, 

3 = kekuatan minor, 2 = kelemahan minor, dan 1 = kelemahan utama. 
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Ada beberapa perbedaan penting antara EFE dan CPM. Pertama-tama, 

faktor penentu keberhasilan dalam CPM lebih luas, mereka tidak 

memasukkan data yang spesifik dan faktual, bahkan berfokus pada isu 

internal. Faktor penentu dalam CPM juga tidak dikelompokkan dalam 

peluang dan ancaman seperti dalam EFE. Dalam CPM, peringkat dan 

total nilai tertimbang untuk perusahaan pesaing dapat dibandingkan 

dengan perusahaan contoh. Berikut contoh Matriks Profil Kompetitif 

diberikan dalam Tabel 2.2 

 

Tabel 2.2 

Matriks Profil Kompetitif 

NO. Faktor Penentu 

Keberhasilan 

Bobot Perusahaan A Perusahaan B Perusahaan C 

Peringkat Nilai Peringkat Nilai Peringkat Nilai 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

        

 Total        

Sumber: Fred R. David (2006:147), Manajemen Strategis: Konsep, Edisi 10. 

 

3. Matriks Evaluasi Faktor Internal (Matriks IFE) 

Menurut David (2006), alat formulasi strategi ini meringkas 

dan mengevaluasi kekuatan dan kelemahan utama dalam area 

fungsional bisnis, dengan memberikan dasar untuk mengidentifikasi 

dan mengevaluasi hubungan antara area-area tersebut. Penilaian 
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intuitif dibutuhkan untuk mengembangkan Matriks IFE, jadi 

kemunculan pendekatan ilmiah tidak seharusnya diartikan bahwa ini 

adalah teknik yang sangat luar biasa. Berapa pun banyaknya faktor 

yang dimasukkan dalam Mtariks IFE, total rata-rata tertimbang 

berkisar antara yang terendah 1,0 dan tertinggi 4,0, dengan rata-rata 

2,5. Total rata-rata tertimbang di bawah 2,5 menggambarkan 

organisasi yang lemah secara internal, sementara total nilai di atas 2,5 

mengindikasikan posisi internal yang kuat. Seperti Matriks EFE, 

Matriks IFE harus memasukkan 10 hingga 20 faktor utama. Jumlah 

faktor tidak memiliki pengaruh terhadap kisaran total rata-rata 

tertimbang karena bobot selalu berjumlah 1,0. Tabel 2.7. berikut akan 

disajikan Matriks IFE. 

Tabel 2.3 

Matriks Evaluasi Faktor Internal (Matriks IFE) 

FAKTOR INTERNAL UTAMA BOBOT PERINGKAT RATA-RATA 

TERTIMBANG 

Kekuatan Internal 

1.  

2.  

3.  

   

Kelemahan Internal 

1.  

2.  

3.  

   

TOTAL    

Sumber: Fred R. David (2006:207), Manajemen Strategis: Konsep, Edisi 10.  
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2.1.3.2 Tahap Pencocokan 

1. Matriks Kekuatan-Kelemahan-Peluang-Ancaman (SWOT Matrix) 

Matriks Kekuatan-Kelemahan-Peluang-Ancaman (Strengths-

Weakness-Opportunities-Threats—SWOT Matrix) adalah alat untuk 

mencocokkan yang penting yang membantu manajer mengembangkan 

empat tipe strategi: SO (kekuatan-peluang—strengths-opportunities), 

WO (kelemahan-peluang—weaknesses-opportunities), ST (kekuatan-

ancaman—strengths-threats), dan WT (kelemahan-ancaman—

weaknesses-threats) (Heinz Weihrich, 1982: 61). 

Strategi SO menggunakan kekuatan internal perusahaan untuk 

memanfaatkan peluang eksternal. Strategi WO bertujuan untuk 

memperbaiki kelemahan internal dengan memanfaatkan peluang 

eksternal. Strategi ST menggunakan kekuatan perusahaan untuk 

menghindari atau mengurangi pengaruh dari ancaman eksternal. Dan 

strategi WT adalah taktik defensif yang diarahkan pada pengurangan 

kelemahan internal dan menghindari ancaman eksternal. 
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Tabel 2.4  

Matriks SWOT 

Biarkan selalu kosong 

KEKUATAN 

(STRENGTHS—S) 

1. 

2. 

3. 

4. 

5.     Tuliskan kekuatan 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

 

KELEMAHAN 

(WEAKNESSES—W) 

1. 

2. 

3. 

4. 

5.     Tuliskan kelemahan 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

PELUANG 

(OPPORTUNITIES—O) 

1. 

2. 

3. 

4. 

5.     Tuliskan peluang 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

 

STRATEGI SO 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

5.       Atasi kelemahan 

6.  dengan memanfaatkan 

7.              peluang 

8. 

9. 

10. 

STRATEGI WO 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

5.    Gunakan kekuatan 

6.   untuk memanfaatkan 

7.             peluang 

8. 

9. 

10. 

ANCAMAN 

(THREATS—T) 

1. 

2. 

3. 

4. 

5.     Tuliskan ancaman 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

 

STRATEGI ST 

 

1. 

2. 

3. 

4.    Gunakan kekuatan 

5.               untuk 

6.  menghindari ancaman 

7. 

8. 

9. 

10. 

STRATEGI WT 

 

1. 

2. 

3. 

4.          Minimalkan 

5.        kelemahan dan 

6.       hindari ancaman 

7. 

8. 

9. 

10. 

Sumber: Fred R. David (2006:287), Manajemen Strategis: Konsep, Edisi 10. 
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2. Matriks Evaluasi Posisi dan Tindakan Strategis (SPACE) 

Matriks Evaluasi Posisi dan Tindakan Strategi (Strategic 

Position and Action Evaluation—SPACE Matrix) diilustrasikan dalam 

Gambar 2.9. Kerangka kerja empat kuadran ini mengindikasikan 

apakah strategi yang agresif, konservatif, defensif, atau kompetitif 

yang paling cocok dengan organisasi tertentu. Sumbu untuk Matriks 

SPACE mewakili dua dimensi internal, yaitu kekuatan keuangan 

(financial strength—FS) dan keunggulan kompetitif (competitive 

advantage—CA) dan dua dimensi ekternal, yaitu stabilitas lingkungan 

(environmental stability—ES) dan kekuatan industri (industrial 

strength—IS). Keempat faktor ini adalah penentu yang paling penting 

dari keseluruhan posisi strategis organisasi (H. Rowe, R. Mason, dan 

K. Dickel, 1982: 155-156). 

Tahap yang dibutuhkan untuk mengembangkan Matriks 

SPACE adalah sebagai berikut: 

a. Pilih serangkaian variabel untuk mendefinisikan kekuatan 

keuangan (FS), keunggulan kompetitif (CA), stabilitas lingkungan 

(ES), dan kekuatan industri (IS). 

b. Beri nilai yang berkisar antara -1 (terburuk) hingga -6 (terbaik) 

untuk masing-masing variabel yang membentuk dimensi FS dan 

IS. Beri nilai berkisar antara -1 (terbaik) hingga -6 (terburuk) untuk 

masing-masing variabel yang membentuk dimensi ES dan CA. 

Pada sumbu FS dan CA, buat perbandingan terhadap pesaing. Pada 

sumbu IS dan ES, buat perbandingan dengan industri lain. 
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c. Hitung nilai rata-rata untuk FS, CA, IS, dan ES dengan 

menjumlahkan nilai yang diberikan kepada variabel dari setiap 

dimensi dan kemudian membaginya dengan jumlah variabel yang 

disertakan dalam dimensi tersebut. 

d. Tempatkan nilai rata-rata untuk FS, IS, ES, dan CA untuk sumbu 

yang sesuai dalam Matriks SPACE. 

e. Tambahkan dua nilai pada sumbu x dan gambar titik hasil pada X. 

Tambahkan dua nilai pada sumbu y dan gambar titik hasil pada Y. 

Gambar perpotongan dari titik xy yang baru. 

f. Gambar vektor arah dari titik asal Matriks SPACE melalui titik 

perpotongan yang baru. Vektor ini mengungkapkan tipe strategi 

yang direkomendasikan untuk organisasi: agresif, kompetitif, 

defensif, atau konservatif. 

Gambar 2.5 

Matriks SPACE 

 

 

 

 

 

Gambar 2.9 

Matriks S 

 

 

 

 

Sumber: H. Rowe, R. Mason, dan K. Dickel, Strategic Management and 

Business Policy: A Methodological Approach, (1982:155) 
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3. Matriks Boston Consulting Group (BCG) 

Matriks BCG memungkinkan organisasi multidivisi untuk 

mengelola portofolio bisnisnya dengan mempertimbangkan posisi 

pangsa pasar relatif dan tingkat pertumbuhan industri dari masing-

masing divisi relatif terhadap divisi lain dalam organisasi. Posisi 

pangsa pasar relatif (relative market share position) didefinisikan 

sebagai rasio dari pangsa pasar satu divisi tertentu terhadap pangsa 

pasar yang dimiliki oleh pesaing terbesar dalam industri tersebut (Fred 

R David, 2009:336). 

Posisi pangsa pasar relatif diberikan pada sumbu x dari Matriks 

BCG. Titik tengah dari sumbu x biasanya dibuat 0,50, sama dengan 

divisi yang memiliki separuh pangsa pasar dari perusahaan pemimpin 

dalam industri. Sumbu y menggambarkan tingkat pertumbuhan 

industri dalam penjualan yang diukur dalam bentuk persentase. 

Persentase tingkat pertumbuhan pada sumbu y dapat berkisar antara -

20 hingga +20 persen, dengan 0,0 sebagai titik tengah. Angka kisaran 

ini pada sumbu x dan y sering kali digunakan, tetapi angka lainnya 

dapat dibuat bila dianggap sesuai untuk organisasi tertentu. 

Berikut akan diilustrasikan Matriks BCG dalam Gambar 2.7. 

Masing-masing lingkaran mewakili divisi yang terpisah. Ukuran 

lingkaran berhubungan dengan proporsi pendapatan perusahaan yang 

dihasilkan oleh divisi tersebut. Divisi yang terletak di Kuadran I 

disebut Tanda Tanya (Question Marks), yang terletak di Kuadran II 
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disebut Bintang (Star), yang terletak di Kuadran III disebut Sapi Perah 

(Cash Cows), dan yang terletak di Kuadran IV disebut Anjing (Dogs). 

• Tanda Tanya—Divisi dalam Kuadran I memiliki posisi pangsa 

pasar relatih yang rendah, tetapi mereka bersaing dalam industri 

yang bertumbuh pesat. Biasanya kebutuhan kas perusahaan ini 

tinggi dan pendapatan kasnya rendah. Bisnis ini disebut Tanda 

Tanya karena organisasi harus memutuskan apakah akan 

memperkuat divisi ini dengan menjalankan strategi intensif 

(penetrasi pasar, pengembangan pasar, atau pengembangan 

produk) atau menjualnya. 

• Bintang—Bisnis di Kuadran II (sering disebut Bintang) mewakili 

peluang jangka panjang terbaik untuk pertumbuhan dan 

profitabilitas bagi organisasi. Divisi dengan pangsa pasar relatif 

yang tinggi dan tingkat pertumbuhan industri yang tinggi 

seharusnya menerima investasi yang besar untuk mempertahankan 

atau memperkuat posisi dominan mereka. Integrasi ke depan, ke 

belakang, dan horizontal; penetrasi pasar; pengembangan pasar; 

pengembangan produk; dan joint venture adalah strategi yang 

sesuai untuk dipertimbangkan divisi ini. 

• Sapi Perah—Divisi yang berposisi di Kuadran III memiliki pangsa 

pasar relatif yang tinggi tetapi bersaing dalam industri yang 

pertumbuhannya lambat. Disebut Sapi Perah karena mereka 

menghasilkan kas lebih dari yang dibutuhkannya, mereka sering 

kali diperah. Banyak Sapi Perah saat ini adalah Bintang di masa 
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lalu. Divisi Sapi Perah harus dikelola untuk mempertahankan 

posisi kuatnya selama mungkin. Pengembangan produk atau 

diversifikasi konsentrik dapat menjadi strategi yang menarik untuk 

Sapi Perah yang kuat. Tetapi, ketika divisi Sapi Perah menjadi 

lemah, retrenchment atau divestasi lebih sesuai untuk diterapkan. 

• Anjing—Divisi Kuadran IV dari organisasi memiliki pangsa pasar 

relatif yang rendah dan bersaing dalam industri yang 

pertumbuhannya rendah atau tidak tumbuh; mereka adalah Anjing 

dalam portofolio perusahaan. Karena posisi internal dan 

eksternalnya lemah, bisnis ini sering kali dilikuidasi, divestasi atau 

dipangkas dengan retrenchment. Ketika sebuah divisi menjadi 

Anjing, retrenchment dapat menjadi strategi terbaik yang dapat 

dijadikan karena banyak Anjing yang mencuat kembali, setelah 

pemangkasan biaya dan aset besar-besaran, menjadi bisnis yang 

mampu bertahan dan menguntungkan. 

Gambar 2.6 

Matriks BCG 
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Sumber: Diadaptasi dari Boston Consulting Group, Perspectives on Experience (Boston: The 

Boston Consulting Group, 1974). 
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4. Matriks Internal-Eksternal (IE) 

Pada analisis matriks internal eksternal ini parameter yang 

digunakan menurut david meliputi parameter internal dan ekternal 

perusahaan.  Tujuan dari analisis  ini adalh mempeeroleh strategi 

bisnis  di tingkat korporat yang lebih mendetail. Matriks Internal-

Eksternal terdiri atas dua dimensi, yaitu total skor dari IFE Matrix 

pada sumbu X dan total skor dari EFE Matrix pada sumbu Y. 

Gambar 2.7 

Matriks Internal-Eksternal (IE Matrix) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Fred R. David (2006:301), Manajemen Strategis: Konsep, Edisi 10. 
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5 Matriks Strategi Besar (Grand Strategy Matrix) 

Seperti diilustrasikan dalam Gambar 2.11 berikut, Matriks 

Grand Strategy didasarkan pada dua dimensi evaluatif: posisi 

kompetitif dan pertumbuhan pasar. Strategi yang sesuai untuk 

dipertimbangkan suatu organisasi terdapat pada urutan daya tariknya 

dalam masing-masing kuadran dalam matriks. 

Perusahaan yang berada pada Kuadran I dalam Matriks Grand 

Strategy berada pada posisi yang sangat bagus. Untuk perusahaan ini, 

terus berkonsentrasi pada pasar saat ini (penetrasi pasar dan 

pengembangan pasar) dan produk saat ini (pengembangan produk) 

adalah strategi yang sesuai. Ketika organisasi pada Kuadran I memiliki 

sumber daya yang berlebih, maka integrasi ke belakang, ke depan, atau 

horizontal dapat menjadi strategi yang efektif. Bila perusahaan pada 

Kuadran I terlalu berkomitmen pada satu produk, maka diversifikasi 

konsentrik dapat mengurangi risiko yang berhubungan dengan lini 

produk yang sempit. 

Perusahaan yang berada di Kuadran II perlu mengevaluasi 

pendekatan mereka saat ini terhadap pasar secara serius. Walaupun 

industri mereka bertumbuh, mereka tidak mampu untuk bersaing 

secara efektif, dan mereka perlu menentukan mengapa pendekatan 

perusahaan saat ini tidak efektif dan bagaimana perusahaan dapat 

berubah dengan cara terbaik untuk memperbaiki daya saingnya. 

Karena perusahaan Kuadran II berada pada industri yang pasarnya 

tumbuh secara cepat, strategi intensif (bukannya integratif atau 
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diversifikasi) biasanya menjadi pilihan pertama yang harus dipikirkan. 

Tetapi, jika perusahaan tidak memiliki kompetensi yang unik atau 

keunggulan kompetitif, maka integrasi horizontal sering menjadi 

alternatif yang disukai. Sebagai jalan terakhir, divestasi atau likuidasi 

dapat dipertimbangkan. 

Perusahaan Kuadran III bersaing dalam industri yang tumbuh 

dengan lambat dan memiliki posisi kompetitif yang lemah. 

Perusahaan-perusahaan ini harus membuat perubahan drastis secara 

cepat untuk menghindari penurunan yang lebih jauh dan kemungkinan 

likuidasi. Pengurangan biaya dan aset secara ekstensif (retrenchment) 

harus dilakukan terlebih dahulu. Alternatif strategi adalah mengalihkan 

sumber daya dari bisnis saat ini ke bidang lain (diversifikasi). Jika 

yang lainnya gagal, pilihan terakhir untuk bisnis di Kuadran III adalah 

divestasi atau likuidasi. 

Akhirnya, bisnis di Kuadran IV memiliki posisi kompetitif 

yang kuat dalam industri yang tumbuh lambat. Perusahaan ini 

memiliki kekuatan untuk memperkenalkan program yang 

terdiversifikasi ke area yang pertumbuhannya menjanjikan: perusahaan 

Kuadran IV memiliki karakteristik tingkat arus kas yang tinggi dan 

kebutuhan untuk tumbuh secara internal yang terbatas dan sering kali 

dapat menjalankan diversifikasi konsentrik, horizontal, atau 

konglomerat dengan sukses. Perusahaan Kuadran IV juga dapat 

menjalankan joint venture. 
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Gambar 2.8 

Matriks Grand Strategy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sumber: Fred R. David (2006:307), Manajemen Strategis: Konsep, Edisi 10. 
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2.1.3.3 Tahap Keputusan melalui  QSPM (Quantitative Strategic Planning 

Matrix) 

Teknik Matriks Perencanaan Strategi Kuantitatif (Quantitative Strategic 

Planning Matrix—QSPM) ini secara objektif mnegindikasikan alternatif strategi 

mana yang terbaik. QSPM menggunakan input dari analisis Tahap 1 dan hasil 

pencocokkan dari analisis Tahap 2 untuk menentukan secara objektif di antara 

alternatif strategi. Yaitu, Matriks EFE SWOT, Matriks IFE, dan Matriks Profil 

Kompetitif (CPM) yang membentuk Tahap 1, digabung dengan Matriks SWOT, 

Matriks SPACE, Matriks BCG, Matriks IE, dan Matriks Grand Strategy, yang 

membentuk dalam Tahap 2, memberikan informasi yang dibutuhkan untuk 

membuat QSPM (Tahap 3). QSPM adalah alat yang memungkinkan penyusun 

strategi untuk mengevaluasi alternatif strategi secara objektif, berdasarkan faktor 

keberhasilan kunci internal dan eksternal yang telah diidentifikasi sebelumnya. 

(Fred R David, 2009: 350) 

Secara spesifik, kolom kiri QSPM terdiri atas informasi yang didapat 

langsung dari Matriks EFE dan Matriks IFE. Pada kolom yang berdekatan dengan 

faktor keberhasilan kunci, masing-masing bobot yang diterima oleh setiap faktor 

dalam Matriks EFE dan Matriks IFE dicatat. 

Baris atas QSPM terdiri atas alternatif strategi yang diturunkan dari 

Matriks SWOT, Matriks SPACE, Matriks BCG, Matriks IE, dan Matriks Grand 

Strategy. Alat pencocokkan ini biasa menghasilkan alternatif strategi yang mirip. 

Tetapi, tidak semua strategi yang disarankan oleh teknik pencocokkan harus 

dievaluasi dalam QSPM. Penyusun strategi harus menggunakan penilaian intuitif 

yang bagus untuk memilih strategi yang dimasukkan dalam QSPM. 
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Tabel 2.5 

Matriks Perencanaan Strategi Kuantitatif (QSPM) 

 ALTERNATIF STRATEGI 

Faktor Kunci Bobot Strategi 1 Strategi 2 Strategi 3 

Faktor Eksternal Kunci 

Ekonomi 

Politik/Hukum/Pemerintah 

Sosial/Budaya/Demografi/Lingkungan 

Teknologi 

Kompetitif 

Faktor Internal Kunci 

Manajemen 

Pemasaran 

Keuangan/Akuntansi 

Produksi/Operasi 

Penelitian dan Pengembangan 

Sistem Informasi Manajemen 

    

Sumber: Fred R. David (2006:309), Manajemen Strategis: Konsep, Edisi 10. 

 

2.2 Kajian Penelitian Terdahulu 

Variabel lingkungan eksternal dan internal telah banyak diteliti 

oleh peneliti bidang manajemen, diantaranya: 

Pipinuri (2004) pada penelitiannya yang berjudul  pengaruh analisis dalam 

formulasi strategi industry kecil sepatu di kabupaten Magetan 

menganalisis  tentang faktor eksternal dan internal yang dominan 

berpengaruh terhadap  strategi industry kecil sepatu. Untuk menganalisis 

data penelitian menggunakan  analisis SWOT, dan menyimpulkan  faktor- 
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faktor lingkungan  eksternal dan internal dominan berpengaruh adalah 

produk, bahan baku, permodalan, pemasaran, pesaing, dan teknologi. 

Selanjutnya alternatif strategi yang ditawarkan adalah  strategi 

diversifikasi dengan menimbang bahwa bahan baku mudah  diperoleh dan 

persainagn  yang ketat  menyebabkan perusahaan perlu membuka  pangsa 

pasar baru dengan menambah produk baru brbahan dasar sama. 

Fogel (2001) dalam penelitiannya yang berjudul An Analysis of 

Entrepreneurial Environment and Enterprise Development in Hungary 

meneliti  tentang  kondisi lingkungan dari kegiatan entrepreneur di 

Hungaria. Penelitian ini  menggunakan  5 dimensi dari lingkungan, yaitu 

(1)Financial assistance , 2 Non Financial assistance, Entrepreneurial and 

business skill, 4 Socioeconomic Condition and,5 Policies and procedures  

for entrepreneurial activities. Jumlah sampel yang digunakan adalah 

sebanyak 280 perusahaan yang ada di Hungaria. Hasil penelitian ini  

menunjukkan perkembangan  dari perusahaan  kecil di Hungaria sangat 

dipengaruhi oleh faktor makro ekonomi, seperti tingkat inflasi, stabilitas 

harga, tingkat suku bunga, kondisi  kredit, arus masuk kas dan keluar  

modal dan tersedianya input ekonomi (modal, tenaga kerja, bahan baku 

dan teknologi). Penelitian ini juga menyimpulkan bahwa, 1 usaha kecil 

sebaiknya menggunakan startegi Low-cost dan kebutuhan dana akan lebih 

baik jika diperoleh (meminjam) dari modal ventura, 2 menyediakan 

program pelatihan dan kewirausahaan, 3 membutuhkan bantuan dari 

pemerintah. 
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I Putu Wisardja (2000) melakukan penelitian dengan judul “Analisis 

lingkungan industri kerajinan  ukiran kayu  kerajinan kayu di 

Kabupaten Gianyar provinsi Bali”. Variabel lingkungan industri 

menggunakan indikator pelanggan, pemasok, dan pesaing. Variabel 

keberhasilan industri menggunakan indikator volume penjualan dan 

keuntungan perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan faktor  

lingkungan industri  berpengaruh terhadap  keberhasilan usah 

industri kerajinan ukiran kayu. 

2.3 Kerangka Pikir 

Tabel 2.6 

Kerangka Pikir Penelitian 

 
 

Penentuan Strategi Fungsional 

melalui QSPM 

Matriks SWOT Matriks IE 

Analisis Faktor-faktor 

Lingkungan Eksternal 

Analisis Faktor-faktor 

Lingkungan Internal 

PERUSAHAAN 

Perumusan 

Strategi 


