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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) 

2.1.1. Pengertian BUMN 

       Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969 dalam 

Akadun (2007:24), BUMN adalah seluruh bentuk usaha Negara 

yang modal seluruhnya atau sebagian dimiliki oleh negara atau 

pemerintah dan dipisahkan dari kekayaan Negara. Pengertian ini 

juga diperkuat oleh Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang 

Badan Usaha Milik Negara, dalam pasal 1 tentang Ketentuan 

Umum menjelaskan yang dimaksud Badan Usaha Milik Negara 

adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki 

oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari 

kekayaan negara yang dipisahkan. 

       Penertiban dan penyederhanaan terhadap perusahaan negara di 

Indonesia dimulai tahun 1966 dengan dibentuknya tim pembantu 

presiden untuk penertiban aparatur atau administrasi negara yang 

menyeluruh. Hasil kerja tim ini merekomendasikan agar 

perusahaan negara dikelompokkan ke dalam tiga bentuk 

perusahaan negara, yaitu Perusahaan Jawatan (Perjan), Perusahaan 

Umum (Perum), dan Perusahaan Perseroan (Persero). 
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       Baru pada tahun 2003 melalui Undang-Undang Nomor 19 

Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, perusahaan negara 

hanya mengenal Persero dan Perum. Menurut Undag-Undang 

Nomor 19 Tahun 2003 yang dimaksud Persero adalah Badan 

Usaha Milik Negara berbentuk perseroan terbatas, modalnya 

terbagi dalam saham yang seluruh atau sebagian sahamnya dimiliki 

oleh negara dengan tujuan utamanya mengejar keuntungan. Perum 

adalah BUMN yang seluruh atau modalnya dimiliki oleh negara 

dan tidak terbagi atas saham, tujuannya untuk kemanfaatan umum 

berupa penyediaan barang atau jasa bermutu tinggi dan sekaligus 

mengejar keuntungan beradasarkan prinsip pengelolaan 

perusahaan. 

 

2.1.2. Tujuan BUMN 

       Menurut Hamid dan Anto dalam Akadun (2007:33), BUMN 

didesain untuk tujuan tertentu, seperti menciptakan lapangan 

pekerjaan, pengembangan daerah, merintis sektor yang belum 

dimasuki swasta, menyediakan fasilitas semi publik. Dari 

penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa tujuan BUMN 

adalah menyediakan fasilitas untuk kesejahteraan rakyat serta 

untuk mencapai tujuan tertentu termasuk kemungkinan 

memperoleh keuntungan maksimal.  
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       Dalam UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik 

Negara maksud dan tujuan pendirian BUMN adalah 

1. memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian 

nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada 

khususnya, 

2. mengejar keuntungan, 

3. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan 

barang dan/ atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi 

pemenuhan hajat hidup orang banyak, 

4. menjadi perintis kegiatan-kgiatan usaha yang belum dapat 

dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi, 

5. turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada 

pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan 

masyarakat, 

 

2.2. Jasa 

2.2.1. Pengertian Jasa 

       Menurut Kotler (2000:428) jasa ialah setiap tindakan atau 

unjuk kerja yang ditawarkan oleh salah satu pihak ke pihak lain 

yang secara prinsip tidak berwujud dan menyebabkan perpindahan 

kepemilikan apapun. Produksinya bisa dan bisa juga tidak terikat 

pada suatu produk. 
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       Lamb, Charles, Hair, Joseph, dan McDaniel (2001:482) 

mengemukakan bahwa jasa adalah hasil dari usaha penggunaan 

manusia dan mesin terhadap sejumlah orang atau obyek. Jasa 

meliputi suatu perbuatan, suatu kinerja, atau suatu upaya yang 

tidak bisa diproses secara fisik. 

       Berdasarkan definisi di atas, maka jasa pada dasarnya adalah 

sesuatu yang mempunyai ciri-ciri sebagai berikut: 

1. Sesuatu yang tidak berwujud, tetapi dapat memenuhi 

kebutuhan konsumen. 

2. Proses produksi jasa dapat menggunakan atau tidak 

menggunakan bantuan suatu produk fisik. 

3. Jasa tidak mengakibatkan peralihan hak atau kepemilikan. 

4. Terdapat interaksi antara penyedia jasa dengan pengguna jasa. 

 

2.2.2. Karakteristik Jasa 

       Tjiptono (2004:18) mengutarakan ada lima karakteristik utama 

jasa, yakni : 

1. Intangibility (tidak berwujud) 

Jasa bebeda dengan barang. Bila barang merupakan suatu 

objek, alat, atau benda; maka jasa adalah suatu perbuatan, 

tindakan, pengalaman, proses, kinerja (performance), atau 

usaha. Oleh sebab itu, jasa tidak dapat dilihat, dirasa, dicium, 

didengar, atau diraba sebelum dibeli dan dikonsumsi. Bagi 
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para pelanggan, ketidakpastian dalam pembelian jasa relatif 

tinggi karena terbatasnya search qualities, yakni karakteristik 

fisik yang dapat dievaluasi pembeli sebelum pembelian 

dilakukan. Untuk jasa, kualitas apa dan bagaimana yang akan 

diteriman konsumen, umumnya tidak diketahui sebelum jasa 

bersangkutan dikonsumsi. 

2. Inseparability (tidak dapat dipisahkan) 

Barang biasa diproduksi, kemudian dijual, lalu dikonsumsi. 

Sedangkan jasa umumnya dijual terlebih dahulu, baru 

kemudian diproduksi dan dikonsumsi pada waktu dan tempat 

yang sama. 

3. Variability / Heterogeneity (berubah-ubah) 

Jasa bersifat variabel karena merupakan non-standarized 

output, artinya banyak variasi bentuk, kualitas, dan jenis 

tergantung kepada siapa, kapan dan dimana jasa tersebut 

diproduksi. Hal ini dikarenakan jasa melibatkan unsur 

manusia dalam proses produksi dan konsumsinya yang 

cenderung tidak bisa diprediksi dan cenderung tidak konsisten 

dalam hal sikap dan perilakunya. 

4. Perishability (tidak tahan lama) 

Jasa tidak tahan lama dan tidak dapat disimpan. Kursi pesawat 

yang kosong, kamar hotel yang tidak dihuni, atau kapasitas 
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jalur telepon yang tidak dimanfaatkan akan berlalu atau hilang 

begitu saja karena tidak bisa disimpan. 

5. Lack of Ownership Lack of ownership 

Pada pembelian barang, konsumen memiliki hak penuh atas 

penggunaan dan manfaat produk yang dibelinya. Mereka bisa 

mengkonsumsi, menyimpan atau menjualnya. Di lain pihak, 

pada pembelian jasa, pelanggan mungkin hanya memiliki 

akses personel atas suatu jasa untuk jangka waktu terbatas 

(misalnya kamar hotel, bioskop, jasa penerbangan dan 

pendidikan). 

 

2.2.3. Jasa Telekomunikasi 

       Dalam peraturan pemerintah RI Nomor 8 Tahun 1993 tentang 

penyelenggaraan Telekomunikasi dalam pasal 1 ayat 1 

menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan telekomunikasi adalah 

setiap pemancaran, pengiriman, atau penerimaan melalui sistem 

kawat, optic, radio, atau sistemn elektromagnetik lainnya. 

       Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang 

Telekomunikasi dijelaskan bahwa : 

1. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman, dan 

atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-

tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem 

kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya; 
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2. Alat telekomunikasi adalah setiap alat perlengkapan yang 

digunakan dalam bertelekomunikasi; 

3. Perangkat telekomunikasi adalah sekelompok alat 

telekomunikasi yang memungkinkan bertelekomunikasi; 

4. Sarana dan prasarana telekomunikasi adalah segala sesuatu 

yang memungkinkan dan mendukung berfungsinya 

telekomunikasi; 

5. Pemancar radio adalah alat telekomunikasi yang 

menggunakan dan memancarkan gelombang radio; 

6. Jaringan telekomunikasi adalah rangkaian perangkat 

telekomunikasi dan kelengkapannya yang digunakan dalam 

bertelekomunikasi; 

7. Jasa telekomunikasi adalah layanan telekomunikasi untuk 

memenuhi kebutuhan bertelekomunikasi dengan 

menggunakan jaringan telekomunikasi; 

8. Penyelenggara telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, 

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Usaha Milik 

Negara (BUMN), badan usaha swasta, instansi pemerintah, 

dan instansi pertahanan keamanan negara; 

9. Pelanggan adalah perseorangan, badan hukum, instansi 

pemerintah yang menggunakan jaringan telekomunikasi dan 

atau jasa telekomunikasi berdasarkan kontrak; 
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10. Pemakai adalah perseorangan, badan hukum, instansi 

pemerintah yang menggunakan jaringan telekomunikasi dan 

atau jasa telekomunikasi yang tidak berdasarkan kontrak; 

11. Pengguna adalah pelanggan dan pemakai; 

12. Penyelenggaraan telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan 

dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan 

terselenggaranya telekomunikasi; 

13. Penyelenggaraan jaringan telekomunikasi adalah kegiatan 

penyediaan dan atau pelayanan jaringan telekomunikasi yang 

memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi; 

14. Penyelenggaraan jasa telekomunikasi adalah kegiatan 

penyediaan dan atau pelayanan jasa telekomunikasi yang 

memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi; 

15. Penyelenggaraan telekomunikasi khusus adalah 

penyelenggaraan telekomunikasi yang sifat, peruntukan, dan 

pengoperasiannya khusus; 

16. Interkoneksi adalah keterhubungan antar jaringan 

telekomunikasi dari penyelenggara jaringan telekomunikasi 

yang berbeda; 

17. Menteri adalah Menteri yang ruang lingkup tugas dan 

tanggung jawabnya di bidang telekomunikasi. 
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       Dalam UU Nomor 36 Tahun 1999 juga disebutkan bahwa 

penyelenggaraan telekomunikasi meliputi : 

1. Penyelenggaraan telekomunikasi meliputi: 

a. penyelenggaraan jaringan telekomunikasi; 

b. penyelenggaraan jasa telekomunikasi; 

c. penyelenggaraan telekomunikasi khusus. 

2. Dalam penyelenggaraan telekomunikasi, diperhatikan hal-hal 

sebagai berikut: 

a. melindungi kepentingan dan keamanan negara; 

b. mengantisipasi perkembangan teknologi dan tuntutan 

global; 

c. dilakukan secara profesional dan dapat 

dipertanggungjawabkan; 

d. peran serta masyarakat. 

 

2.3. Strategi dan Manajemen Strategi 

2.3.1. Pengertian Strategi 

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

stratēgos. Adapun stratēgos dapat diterjemahkan sebagai 

'komandan militer' pada zaman demokrasi Athena. 

(www.wikipedia.com) 

http://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Yunani
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       Sementara itu David (2009 : 18) mendeskripsikan strategi 

sebagai sarana bersama dengan tujuan jangka panjang hendak 

dicapai.  

       Sedangkan David Hunger dan Thomas Wheelen (2003:16) 

mendefinisikan strategi sebagai rumusan perencanaan 

komprehensif tentang bagaimana perusahaan akan mencapai misi 

dan tujuannya. 

       Berdasarkan desinisi-definisi di atas, strategi dapat dijabarkan 

sebagai sarana untuk mencapai suatu tujuan. Tetapi, strategi 

bukanlah sekedar suatu rencana. Strategi ialah rencana yang 

disatukan dan mengikat semua bagian perusahaan menjadi satu. 

Strategi harus menyeluruh, yaitu meliputi semua aspek penting 

perusahaan. Strategi juga harus terpadu, yaitu semua bagian 

rencana serasi satu sama lain dan bersesuaian. 

 

2.3.2. Pengertian Manajemen Strategi 

       Menurut Daft (2008:355) manajemen strategi merupakan 

kumpulan keputusan dan tindakan yang digunakan dalam 

penyusunan dan implementasi strategi, yang akan menghasilkan 

kesesuaian superior yang kompetitif antara organisasi dan 

lingkungannya. 

       Pearce dan Robinson (2008:5) mendefinisikan manajemen 

strategi sebagai satu set keputusab dan tindakan yang 
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menghasilkan formulasi dan implementasi rencana yang dirancang 

untuk meraih tujuan suatu perusahaan. 

       Dari definisi-definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa 

manajemen strategi adalah  kumpulan dari keputusan dan tindakan 

untuk memformulasi dan mengimplementasikan strategi sesuai 

dengan visi dan misi perusahaan untuk mencapai tujuan yang 

diinginkan.  

       Menurut Pearce dan Robinson (1997:20), manajemen strategi 

terdiri atas sembilan tugas penting yaitu: 

1. Merumuskan misi perusahaan, meliputi rumusan umum tentang 

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

(goal). 

2. Mengembangkan profil perusahaan yang mencerminkan 

kondisi intern dan kapabilitasnya. 

3. Menilai lingkungan ekstern perusahaan, meliputi baik pesaing 

maupun faktor-faktor kontekstual umum. 

4. Menganalisis opsi perusahaan dengan mencocokkan sumber 

dayanya dengan lingkungan ekstern. 

5. Mengidentifikasi opsi yang paling dikehendaki dengan 

mengevaluasi setiap opsi yang ada berdasarkan misi 

perusahaan. 



19 

 

6. Memilih seperangkat sasaran jangka panjang dan strategi 

umum (grand strategy) yang akan mencapai pilihan yang 

paling dikehendaki. 

7. Mengembangkan sasaran tahunan dan strategi jangka pendek 

yang sesuai dengan sasaran jangka panjang dan strategi umum 

yang dipilih. 

8. Mengimplementasikan pilihan strategik dengan cara 

mengalokasikan sumber daya anggaran yang menekankan pada 

kesesuaian antara tugas, SDM, struktur, teknologi, dan sistem 

imbalan. 

9. Mengevaluasi keberhasilan proses strategik sebagai masukan 

bagi pengambilan keputusan yang akan datang. 

10. Seperti yang ditunjukkan oleh kesembilan tugas di atas, 

manajemen meliputi perencanaan, pengarahan, 

pengorganisasian, dan pengendalian atas keputusan-keputusan 

dan tindakan-tindakan perusahaan yang berkaitan dengan 

strategi. 

 

2.4. Manfaat Manajemen Strategi 

       “Manajemen strategis memungkinkan sebuah organisasi untuk lebih 

produktif alih-alih reaktif dalam membangun masa depannya; ia 

memungkinkan suatu organisasi untuk mengarahkan dan mempengaruhi 
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alih-alih sekadar memberikan respon pada berbagai aktivitas dan dengan 

demikian mengontrol takdirnya sendiri.” (David, 2009:23 ) 

       Secara garis besar, manfaat utama manajemen strategis adalah untuk 

membantu organisasi merumuskan strategi-strategi yang lebih baik 

melalui penggunaan pendekatan terhadap pilihan strategi yang lebih 

sistematis, logis, dan rasional. David (2009:24) membagi manfaat 

penggunaan manajemen strategi dalam dua kategori yakni : 

1. Keuntungan Keuangan 

Riset menunjukkan bahwa organisasi yang menggunakan konsep-

konsep manajemen strategis lebih menguntungkan dan berhasil 

daripada yang tidak. Umumnya, perusahaan berkinerja tinggi 

membuat keputusan yang lebih cerdas dengan antisipasi yang lebih 

baik terhadap konsekuensi jangka pendek dan panjang. Kurangnya 

manajemen strategis yang efektif dapat mengakibatkan kebangkrutan, 

penutupan, likuidasi, dan pengambilalihan oleh pengadilan. 

2. Keuntungan Non-Keuangan   

Selain membantu perusahaan menghindari bencana keuangan, 

manajemen strategis menawarkan keuntungan-keuntungan nyata lain, 

seperti meningkatkan kesadaran akan ancaman eksternal, 

membaiknya pemahaman akan strategi pesaing, naiknya produktivitas 

karyawan, menurunnya resistensi pada perubahan, dan pemahaman 

yang lebih jelas akan relasi kinerja-imbalan. 
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       Pendapat lain mengenai manfaat manajemen strategis diungkapkan 

oleh Greenley dalam David (2009:26), yang menyatakan bahwa 

manajemen strategis menawarkan keuntungan-keuntungan berikut : 

1. Memungkinkan identifikasi, pemprioritasan, dan pemanfaatan 

peluang yang muncul. 

2. Menyediakan pandangan yang objektif tentang persoalan-persoalan 

manajemen. 

3. Mempresentasikan sebuah kerangka kerja untuk aktivitas koordinasi 

dan kontrol yang lebih baik. 

4. Meminimalkan efek-efek dari kondisi dan perubahan yang tidak 

menguntungkan. 

5. Memungkinkan keputusan-keputusan besar yang mampu mendukung 

tujuan yang telah ditetapkan secara lebih baik. 

6. Memungkinkan alokasi yang lebih efektif dari waktu dan sumber 

daya untuk mengejar peluang yang telah diidentifikasi. 

7. Memungkinkan pengalokasian sumber daya yang lebih sedikit untuk 

memperbaiki kesalahan atau membuat berbagai keputusan adhoc. 

8. Menciptakan kerangka kerja bagi komunikasi internal antarpersonil. 

9. Membantu mengintegrasikan perilaku individual menjadi upaya 

bersama. 

10. Menyediakan landasan untuk mengklarifikasikan tanggung jawab 

individual. 

11. Mendorong hadirnya pemikiran ke depan. 
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12. Menyediakan pendekatan yang kooperatif, terintegrasi, dan antusias 

untuk menangani persoalan dan peluang. 

13. Mendorong perilaku yang positif terhadap perubahan. 

14. Menciptakan kedisiplinan dan formalitas pada manajemen bisnis. 

  

2.5. Proses Manajemen Strategi 

       Proses manajemen strategi dapat diterapkan pada setiap organisasi, 

pada berbagai ukuran dan jenis perusahaan, apakah perusahaan besar, 

menengah, atau kecil. Menurut Hariadi (2005:4), model proses strategi 

manajemen pada dasarnya meliputi tiga langkah utama yang saling 

berkaitan yaitu: 

a. Perumusan strategi (strategy formulation) 

b. Implementasi strategi (strategy implementation) 

c. Evaluasi dan pengendalian strategi (strategy control) 

       Tiga langkah utama tersebut dapat dinyatakan lebih spesifik dalam 

langkah-langkah konkret yang dilakukan manajemen dalam menyusun 

strategi manajemen yaitu berikut ini: 

1. Menetapkan bisnis apa yang akan dijalankan perusahaan dan cita-cita 

atau harapan apa yang ingin dicapai pada masa depan. Langkah itu 

sebenarnya merupakan tahap pembentukan misi yang akan dijalankan 

perusahaan dalam rangka merealisasikan visi atau cita-cita 

perusahaan. Dalam menjalankan misi, sangat penting pula 
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menetapkan nilai-nilai yang akan dipatuhi dan menjadi pegangan 

karena diyakini kebenarannya. 

2. Menerjemahkan visi dan misi ke dalam suatu tujuan strategis yang 

terukur dan berbagai target kinerja yang harus dicapai. 

3. Menyusun strategi yang tepat untuk mencapai tujuan dan target. 

Dalam penyusunan strategi, diikuti pula dengan penetapan policy atau 

kebijaksanaan yang akan menjadi jembatan terhadap implementasi. 

4. Menjalankan (implementasi) strategi yang terpilih dan melakukan 

berbagai keputusan taktis dengan efisien dan efektif. 

5. Melakukan evaluasi terhadap kinerja dan jika perlu melakukan 

berbagai penyesuaian terhadap arah, tujuan, strategi, dan 

pelaksanaannya sesuai dengan situasi terbaru yang dihadapi 

perusahaan. 

Proses  manajemen strategi dapat dengan cukup mudah dipelajari dan 

diaplikasikan dengan menggunakan sebuah model. Model proses 

manajemen strategi menurut Hariadi (2005:5) dapat digambarkan sebagai 

berikut : 
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Gambar 2.1 Model Proses Manajemen Strategi 

 

Sumber : Hariadi, Strategi Manajemen : Strategi Memenangkan Perang Bisnis, 2005 

  

       Model ini tidak menjamin keberhasilan, tetapi ia mempresentasikan 

sebuah pendekatan yang jelas dan praktis untuk merumuskan, 

menerapkan, dan menilai strategi. Relasi antara komponen-komponen 

proses manajemen strategi yang utama ditujukan dalam model tersebut. 

Mengidentifikasikan visi, misi, tujuan, dan strategi yang dimiliki suatu 

organisasi saat ini merupakan titik mula yang logis untuk manajemen 

strategi sebab situasi dan kondisi perusahaan saat ini mungkin 

menghalangi strategi tertentu tertentu dan bahkan mendikte langkah aksi 

khusus.  
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2.6. Visi 

       Menurut Umar (1999:89), visi merupakan suatu keinginan terhadap 

keadaan di masa datang yang dicita-citakan oleh seluruh personel 

perusahaan mulai dari jenjang yang paling atas sampai yang paling bawah.  

Setidaknya ada 8 karakteristik penting menurut Umar (1999:89), yang 

dapat dipakai dalam pertimbangan menyusun sebuah visi. Visi yang baik 

minimal dapat menjawab salah satu pertanyaan dari ke delapan 

karakteristik seperti berikut ini : 

1. Komitmen pada Karyawan. 

2. Komitmen terhadap citra masyarakat. 

3. Konsep perusahaan. 

4. Komitmen terhadap pertumbuhan dan keuntungan. 

5. Teknologi. 

6. Pasar. 

7. Pelanggan. 

8. Produk atau jasa. 

 

2.7. Misi dan Tujuan 

2.8.1. Misi 

       Sementara itu, Glueck dan Jauch Business Policy and Strategic 

Management , MCGraw Hill, Singapore(1984:51) mendefinisikan 

misi sebagai perantara antara fungsi sosial dan target perusahaan 

yang spesifik. Pearce dan Robinson (1997:55) menjelaskan bahwa 
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misi perusahaan merupakan pernyataan atau rumusan umum yang 

luas dan bersifat tahan lama (enduring) tentang keinginan atau 

maksud perusahaan. Sedangkan menurut Hariadi (2005:23), visi 

merupakan gambaran perubahan pada masa datang yang ingin kita 

ciptakan. Dan misi adalah jalan yang perlu ditempuh (the chosen 

track) agar visi dapat tercapai. Misi berfungsi sebagai peta dalam 

perjalanan organisasi untuk mencapai cita-cita yang diharapkannya 

tercapai pada masa akan datang. 

       Berdasarkan pengertian-pengertian di atas, maka dapat 

disimpulkan bahwa misi perusahaan merupakan tujuan dan alasan 

mengapa perusahaan itu ada. Misi akan memberi arah sekaligus 

batasan pada proses pencapaian tujuan. Misi sangat penting bagi 

perusahaan karena: 

1. Membantu untuk lebih memfokuskan usaha dalam mencapai 

tujuan. 

2. Membantu mencegah terjadinya konflik dalam organisasi. 

3. Memberikan dasar bagi pengalokasian sumber daya. 

4. Menetapkan kerangka tanggung jawab pada perusahaan. 

5. Sebagai dasar dalam pengembangan organisasi. 

       Menurut King dan Cleland yang dikutip oleh Pearce dan 

Robinson (1997:55), sasaran misi perusahaan adalah: 

1. Memastikan kesamaan tujuan (purpose) dalam organisasi. 
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2. Menjadi landasan untuk memotivasi pemanfaatan sumber 

daya organisasi. 

3. Mengembangkan landasan, atau standar, untuk pengalokasian 

sumber daya organisasi. 

4. Menetapkan warna umum iklim organisasi; misalnya, 

mengisyaratkan operasi yang bersifat bisnis (businesslike 

operation). 

5. 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. 

6. Memudahkan penerjemahan sasaran dan tujuan ke dalam 

suatu struktur kerja yang mencakup penetapan tugas kepada 

elemen-elemen yang bertanggung jawab dalam organisasi. 

7. Menegaskan tujuan umum (purpose) organisasi dan 

pewujudan tujuan-tujuan umum ini menjadi tujuan yang lebih 

spesifik sedemikian hingga parameter biaya, waktu, dan 

kinerja dapat ditetapkan dan dikendalikan. 

       Misi perusahaan biasanya dijelaskan pada saat permulaan 

organisasi itu berdiri. Misi perusahaan adalah sasaran khusus yang 

membedakan perusahaan dengan perusahaan lain yang sejenis. 

Menurut Pearce dan Robinson (1997:57), misi dari seorang 

manajer-pemilik didasarkan pada keyakinan berikut: 
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1. Produk atau jasa yang disediakan usaha ini dapat memberikan 

manfaat yang setidak-tidaknya sama dengan harganya. 

2. Produk atau jasa ini dapat memuaskan kebutuhan pelanggan di 

segmen pasar tertentu yang pada saat ini belum dipenuhi secara 

memadai. 

3. Teknologi yang digunakan dalam produksi akan menghasilkan 

produk atau jasa yang biaya dan kualitasnya bersaing. 

4. Dengan kerja keras dan dukungan pihak-pihak lain, bisnis tidak 

saja dapat bertahan melainkan juga tumbuh dan memberikan 

keuntungan. 

5. Filosofi manajemen dari bisnis ini akan menghasilkan citra 

yang baik di mata publik dan akan memberikan imbalan 

keuangan dan psikologis bagi mereka yang bersedia 

menginvestasikan tenaga dan dana dalam membantu bisnis 

untuk berhasil. 

6. Konsep diri wirausaha dari bisnis ini dapat dikomunikasikan 

kepada, dan diterapkan oleh, para karyawan dan pemegang 

saham. 

       Pernyataan misi seharusnya mencakup sejumlah ciri agar 

mempunyai manfaat yang maksimal. Ciri-ciri tersebut antara lain: 

1. Pernyataan misi perusahaan harus menegaskan bidang bisnis 

mana yang ditempuh organisasi. 

2. Pernyataan misi perusahaan harus memberikan motivasi. 
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3. Pernyataan misi perusahaan perlu menekan kebijakan utama 

yang akan dipatuhi perusahaan. 

4. Misi perusahaan menjadi sumber dan pusat energinya untuk 

masa-masa yang akan datang. 

 

2.8.2. Tujuan 

       Hunger dan Wheelen (1996:15) menyebutkan bahwa tujuan 

adalah hasil akhir aktivitas perencanaan. Tujuan merumuskan apa 

yang akan diselesaikan dan kapan akan diselesaikan, dan sebaiknya 

diukur jika memungkinkan. Pencapaian tujuan perusahaan 

merupakan hasil dari penyelesaian misi. Sedangkan pengertian 

tujuan menurut Jauch dan Glueck (1996:63) adalah hasil akhir 

yang dicari organisasi melalui eksistensi dan operasinya. David 

(2009:18) menyatakan bahwa tujuan dapat didefinisikan seagai 

hasil-hasil spesifik yang ingin diraih oleh suatu organisasi terkait 

dengan misi dasarnya. 

       Berdasarkan pengertian-pengertian di atas, maka dapat 

disimpulkan bahwa tujuan suatu perusahaan adalah target yang 

harus dicapai apabila perusahaan ingin mencapai sasarannya. 

       Tujuan sangat penting bagi manajemen strategi karena: 

1. Tujuan menyatakan arah. 

2. Tujuan membantu dalam evaluasi. 

3. Tujuan menciptakan sinergi. 
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4. Tujuan menjelaskan prioritas. 

5. Tujuan memfokuskan koordinasi. 

6. Tujuan menyediakan landasan bagi aktivitas perencanaan, 

pengorganisasian, permotivasian, serta pengonrolan. 

 

2.8. Faktor Penentu Keberhasilan (Key Success Factor) 

       Key Success Factor merupakan variabel-variabel penting dalam 

lingkungan intern maupun ekstern perusahaan yang sangat mempengaruhi 

kesuksesan perusahaan dalam melaksanakan strategi untuk mencapai 

tujuan (Hariadi 2003:63). Setiap perusahaan harus memberikan perhatian 

terus-menerus terhadap pemenuhan variabel-variabel tersebut yang 

kemungkinan selalu berubah sesuai dengan perubahan lingkungan. 

Dengan kata lain, key success factor adalah faktor-faktor yang sangat 

penting bagi perusahaan dalam menciptakan nilai-nilai dalam jangka 

panjang dan mencapai profitabilitas sesuai yang diinginkan oleh 

perusahaan. 

       Ada 2 jenis key success factor antara lain  : 

1. Faktor internal 

Faktor yang sangat dipengaruhi oleh manajemen perusahaan. Contoh : 

harga produk, kualitas dari produk 

2. Faktor eksternal 

Faktor yang tidak dipengaruhi oleh manajemen perusahaan. Contoh : 

respon dari para pesaing, kebijakan pemerintah 
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       Sumber key success menurut Maciarello dan Kirby yang dikutip oleh 

Hariadi (2005:153) adalah sebagai berikut: 

1. Karakter Industri 

Ada persyaratan umum tertentu untuk sukses dalam setiap industri 

misalnya faktor biaya yang seringkali sensitif dalam industri 

manufaktur atau faktor kepercayaan dalam industri perbankan. 

2. Strategi Bersaing 

 Pilihan strategi yang diambil perusahaan selanjutnya menentukan 

variabel apa yang harus dimonitor dan menjadi perhatian. Jika 

perusahaan menjalankan strategi biaya rendah maka perusahaan harus 

memberikan tekanan terhadap perlunya analisis struktur biaya produk 

yang rinci. 

3. Adanya Masalah Penting 

 Munculnya berbagai persoalan yang dihadapi perusahaan yang berkait 

dengan kepentingan pelanggan, supplier atau kreditur sering 

menyimpan berbagai cerita sukses karena kemampuan perusahaan 

mengatasi persoalan tersebut. 

4. Issue-issue Fungsional 

 Dalam setiap fungsi manajemen biasanya terkait berbagai variabel 

yang spesifik dengan fungsi tersebut, misalnya manajer keuangan 

harus peka terhadap struktur tingkat bunga, manajer produksi harus 

peka terhadap kualitas produk yang dihasilkan, dan manajer 

pemasaran harus memberikan perhatian terhadap selera konsumen. 
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       Faktor-faktor keberhasilan mempunyai sejumlah ciri yaitu faktor-

faktor tersebut dapat menjelaskan keberhasilan atau kegagalan suatu 

organisasi, mudah berubah dan bahkan cepat berubah di luar kendali 

manajemen, cukup penting sehingga tindakan segera diperlukan bila 

terjadi perubahan, dan variabel-variabel itu dapat diukur. Key success 

suatu perusahaan dapat diklasifikasikan dalam empat kelompok yaitu 

kunci-kunci keberhasilan pemasaran, produksi, aset, dan lingkungan. 

       Faktor-faktor kunci keberhasilan merupakan informasi non financial 

yang dapat digunakan oleh manajemen dalam menjalankan fungsi 

manajerialnya atau dengan kata lain dapat membantu manajemen dalam 

menjalankan aktivitas perencanaan, pengendalian, dan pengambilan 

keputusan. Sebaliknya, seluruh aktivitas manajemen akan dapat 

difokuskan pada bagaimana memperbaiki faktor-faktor yang 

mempengaruhi keberhasilan perusahaan. 

 

2.9. Analisis Lingkungan Perusahaan 

       Perubahan ekonomi yang cepat mengakibatkan perubahan yang lebih 

cepat serta tantangan yang leih besar bagi lingkungan bisnis. Analisis 

lingkungan yang tepat diperlukan untuk dapat mengetahui kondisi 

lingkungan perusahaan saat ini. Menurut Jauch dan Glueck (1996:87), 

analisis lingkungan adalah suatu proses yang digunakan perencana 

strategis untuk memantau sektor lingkungan dalam menentukan peluang 

atau ancaman terhadap perusahaan. 
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       Analisis lingkungan diperlukan untuk memahami lingkungan 

organisasi agar manajemen mempunyai kemampuan merespon berbagai 

isu kritis mengenai lingkungan yang mempunyai pengaruh yang besar bagi 

perusahaan. Analisis lingkungan yang dilaksanakan biasanya mencakup 

dua hal yaitu analisis lingkungan eksternal dan analisis lingkungan 

internal. 

 

2.9.1. Analisis Eksternal 

       Tujuan dari analisis eksternal adalah untuk mengembangkan 

sebuah dafar terbatas dari peluang yang dapat menguntungkan 

sebuah perusahaan dan ancaman yang dapat dihindarinya (David, 

2009:120). Analisis eksternal dilakukan untuk menilai lingkungan 

eksternal suatu organisasi atau perusahaan.  Pearce dan Robinson 

(1997:93) mengemukakan bahwa lingkungan eksternal merupakan 

faktor-faktor ekstern yang mempengaruhi pilihan arah dan tindakan 

suatu perusahaan, struktur organisasi, dan proses internalnya. 

       Menurut David (2009:124), Faktor eksternal dapat dibagi 

menjadi lima kategori luas, yakni : 

a. 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 strategiknya setiap 
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perusahaan harus mempertimbangkan kecenderungan 

ekonomi di segmen-segmen yang mempengaruhi industrinya. 

b. Sosial  

Faktor sosial yang mempengaruhi suatu perusahaan adalah 

kepercayaan, nilai, sikap, opini, dan gaya hidup orang-orang 

di lingkungan ekstern perusahaan, yang berkembang dari 

pengaruh kultural, ekologi, demografi, agama, pendidikan, dan 

etnik. Jika sikap sosial berubah, maka berubah pula 

permintaan akan berbagai jenis pakaian, buku, kegiatan waktu 

senggang, dan sebagainya.   

c. Politik 

Arah dan stabilitas faktor-faktor politik merupakan 

pertimbangan penting bagi para manajer dalam merumuskan 

strategi perusahaan. Faktor-faktor politik menentukan 

parameter legal dan regulasi yang membatasi operasi 

perusahaan. Kendala politik dikenakan atas perusahaan 

melalui keputusan tentang perdagangan yanga adil, undang-

undang antitrust, program perpajakan, ketentuan upah 

minimum, kebijakan tentang polusi dan penetapan harga, 

batasan administratif, dan banyak lagi tindakan yang 

dimaksudkan untuk melindungi pekerja, konsumen, 

masyarakat umum, dan lingkungan. 

d. Tekhnologi 
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Untuk menghindari keusangan dan mendorong inovasi, 

perusahaan harus mewaspadai perubahan teknologi yang 

mungkin mempengaruhi industrinya. Adaptasi teknologi yang 

kreatif dapat membuka kemungkinan terciptanya produk baru, 

penyempurnaan produk yang sudah ada, atau penyempurnaan 

dalam teknik produksi dan pemasaran. 

e. Kompetitif 

Faktor kompetitif adalah suatu bagian penting dari lingkungan 

eksternal yang digunakan untuk mengidentifikasikan 

perusahaan pesaing dan menentkan kekuatan, kelemahan, 

kapabilitas, peluang, ancaman, tujuan, dan strategi perusahaan 

pesaing. 

       Menurut Umar (1999:93), umumnya teori manajemen strategi 

mengusulkan adanya tiga kelompok lingkungan eksternal, yaitu : 

1. Lingkungan eksternal yang mempunyai dampak pada proses 

manajerial dan operasional perusahaan, tetapi sumber dampak 

berada diluar organisasi yang biasanya timbul bukan karena 

masalah yang ada di dalam organisasi. Yang tergolong dalam 

lingkungan eksternal macam ini misalnya faktor ekonomi dan 

perdagangan nasional maupun global, politik nasional, 

perubahan nilai-nilai nasional, dan budaya serta kemajuan 

teknologi. 
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2. Lingkungan eksternal yang mempunyai dampak langsung 

pada operasional berbagai strategi dan kebijakan suatu 

perusahaan, yang umumnya dapat dikendalikan atau paling 

tidak dipengaruhi oleh perusahaan, seperti nilai kompetitif 

perusahaan, sikap dan perilaku konsumen, situasi pasar dan 

para pemegang saham. 

       Lingkungan industri di mana bisnis perusahaan berada 

merupakan lingkungan yang tidak dapat dikendalikan, tetapi dapat 

berpengaruh langsung atau tidak langsung pada perusahaan, seperti 

: ancaman pendatang baru, persaingan, adanya produk substitusi, 

dan lain-lain. 

 

2.9.2. Analisis Internal 

      Tujuan dari analisis internal menurut David (2009:177) adalah 

untuk mendayagunakan kekuatan serta mengatasi kelemahan 

internal. Hal serupa diungkapkan oleh Pearce dan Robinson 

(1997:229), yang mengemukakan bahwa analisis lingkungan 

internal adalah pengertian mengenai pemikiran pencocokan 

kekuatan dan kelemahan intern perusahaan dengan peluang dan 

ancaman yang terdapat dalam perusahaan.  Analisis lingkungan 

internal digunakan untuk menilai lingkungan internal organisasi 

atau perusahaan. 
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       Jauch dan Glueck (1996:165-177) mengklasifikasikan faktor-

faktor internal perusahaan sebagai berikut: 

a) Faktor finansial dan akuntansi 

Analisis perbandingan kondisi keuangan berbagai perusahaan 

dilakukan untuk menentukan apakah perusahaan mampu 

melaksanakan suatu strategi tertentu. Jadi, perusahaan pada 

saat tertentu dapat kuat atau lemah dalam segi keuangannya, 

dan keadaan itu memungkinkannya membuat perubahan 

strategis. 

b) Faktor pemasaran dan distribusi 

Faktor ini dimulai dengan mencari hal-hal yang diinginkan 

konsumen dan dapat tidaknya produk atau jasa dapat dijual 

dengan laba. Hal ini memerlukan riset pasar, 

pengidentifikasian pasar, pengembangan produk, pengujian 

reaksi konsumen, perhitungan produksi dan biayanya, 

penentuan keperluan distribusi dan pelayanan, dan 

memutuskan cara pengiklanan dan promosi. 

c) Faktor produksi dan operasi 

Pengembangan rencana produksi dan sistem pengendalian 

yang teliti, dapat meningkatkan produktivitas, hubungan 

dengan pemasok, dan kemampuan perusahaan dalam 

mencapai keunggulan bersaing yang optimal. 

d) Faktor sumber daya dan karyawan 
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Perusahaan yang dapat merekrut dan mempertahankan 

karyawan dan manajer yang berkualitas tinggi, sangat 

produktif, dan setia, dapat memberikan keunggulan bersaing 

bagi perusahaan. 

e) Faktor penelitian dan pengembangan 

Penelitian dan pengembangan dapat merupakan keunggulan 

bersaing karena dua alasan utama. Pertama, faktor tersebut 

dapat menciptakan produk baru atau produk yang ditingkatkan 

untuk dipasarkan. Kedua, dapat meningkatkan proses bahan 

untuk mendapatkan keunggulan biaya melalui efisiensi. 

       Menurut Umar (1999:94), pemahaman terhadap kondisi 

lingkungan eksternal perusahaan secara luas dan mendalam pun 

perlu dilakukan, sehingga strategi yang dibuat perlu konsisten dan 

realistis sesuai dengan situasi dan kondisinya. 

 

2.10. Alat Analisis Lingkungan Perusahaan 

       Analisis lingkungan perusahaan merupakan salah satu bentuk dari 

proses manajemen strategi. Hasil dari analisis ini yang nantinya digunakan 

untuk merumuskan strategi sampai mengevaluasi strategi. Matrix yang 

dipakai dalam analisis lingkungan perusahaan antara lain adalah EFE 

Matrix, IFE Matrix, SWOT Matrix, IE Matrix dan QSPM. 
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2.10.1. Matriks Evaluasi Faktor Eksternal (EFE Matrix) 

       Matriks Evaluasi Faktor Ekternal (External Factor Evaluation-

EFE Matrix) memungkinkan para penyusun strategi untuk 

meringkas dan mengevaluasi informasi ekonomi, sosial, budaya, 

demografis, lingkungan, politik, pemerintahan, hukum, teknologi, 

dan kompetitif (David, 2009:158). 

 

Gambar 2.2 Contoh Tabel Matriks EFE 

Faktor Sukses Bobot Rating Nilai 

1 PELUANG       

  a. Relokasi Industri penangkapan (aliansi penangkapan di High Sea) 0.10 3 0.30 

  b. Produksi tuna Jepang menurun 0.10 4 0.40 

  c. Impor tuna beku dan tuna kaleng AS meningkat 0.05 2 0.10 

  d. Pengembangan pengelolaan perairan ZEE 0.10 4 0.40 

  e. Impor tuna Eropa meningkat 0.05 2 0.10 

          

2 ANCAMAN       

  a. Taiwan dan Korea Selatan menggunakan kapal yang lebih modern 0.10 3 0.30 

  b. Jumlah kapal berbendera asing beroperasi di ZEE meningkat 0.15 4 0.60 

  c. Dampak globalisasi mengakibatkan persaingan dalam hal kualitas 0.15 3 0.45 

  d. SDM yang masih rendah 0.10 2 0.20 

  e. Peraturan investasi dan prosedur investasi yang kurang kompetitif  0.10 2 0.20 

  TOTAL 1.00   3.05 

 
Sumber : Husein Umar, Riset Strategi Perusahaan, 1999 

   

       Menurut Umar (1999:165), ada lima tahap dalam 

mengembangkan EFE Matrix : 

1. Buatlah key success factors seperti yang diidentifikasikan 

dalam esternal-audit process yang mencakup perihal peluang 

dan ancaman.  
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2. Tentukan bobot key success factors tadi dengan skala mulai 

dari 0,0 (tidak penting) sampai 1,0 (sangat penting). Total 

seluruh bobot dari key success factors harus sama dengan 1,0 

3. Selanjutnya tentang rating. Setiap key success factors diberi 

rating antara 1 sampai 4, di mana :  

4 = respon sangat bagus, 

3 = respon di atas rata-rata, 

2 = respon rata-rata, 

1 = respon di bawah rata-rata. 

Rating ini berdasar pada efektivitas strategi perusahaan, 

dengan demikian nilainya berdasarkan pada kondisi 

perusahaan. 

4. Kalikan masing-masing nilai bobot dengan rating-nya untuk 

mendapatkan score untuk semua key success factors. 

5. Jumlah semua score untuk mendapatkan nilai total score 

perusahaan. 

       Sudah tentu bahwa dalam EFE Matrix, kemungkinan nilai 

terbesar total score adalah 4,0 dan terendah adalah 1,0. Total score 

4,0 mengindikasikan bahwa perusahaan merespon peluang yang 

ada dengan cara yang luar biasa dan menghindari ancaman-

ancaman di pasar industrinya. Total score sebesar 1,0 

menunjukkan strategi-strategi perusahaan tidak memanfaatkan 
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peluang-peluang atau tidak menghindari ancaman-ancaman 

eksternal. 

 

2.10.2. Matriks Evaluasi Faktor Internal (IFE Matrix) 

       Langkah penyimpulan dalam mengolah internal-management 

audit dapat dipakai dalam menyusun IFE Matrix. Alat perumusan 

strategi ini menyimpulkan dan mengevaluasi kekuatan dan 

kelemahan yang besar dalam daerah-daerah fungsional perusahaan, 

dan juga untuk memberikan suatu basis bagi pengidentifikasian 

dan pengevaluasian hubungan di antara daerah-daerah tersebut. 

Perlu diketahui pula bahwa intuitive judgment sangat diperlukan 

dalam penggunaan IFE Matrix ini. 

 

Gambar 2.3 Contoh Tabel Matriks IFE 

Faktor Sukses Bobot Rating Nilai 

1 KEKUATAN       

  a. Perputaran persediaan naik 5,8 menjadi 6,7 0.10 3 0.30 

  b. Semangat kerja karyawan sanga terjaga 0.10 4 0.40 

  c. Pengeluaran iklan surat kabar naik 10 persen 0.05 2 0.10 

  d. Pendapatan dari segmen jasa reparasi toko naik 16 persen  0.10 4 0.40 

  e. Pendapatan per karyawan naik 19 persen 0.05 2 0.10 

          

2 KELEMAHAN       

  a. Pendapatan dari segmen peranti lunak toko turun 12 persen  0.10 3 0.30 

  b. Pengiriman tepat waktu pemasok bertambah hingga 2,4 hari 0.15 4 0.60 

  c. Toko tidak memiliki situs web 0.15 3 0.45 

  d. Pendapatan dari bisnis toko turun 8 persen 0.10 2 0.20 

  e. Pelanggan sering harus antre lama di kasir  0.10 2 0.20 

  TOTAL 1.00   3.05 

 

Sumber : Fred.R David, Manajemen Strategik Konsep, 2009 
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       Menurut Umar (1999:172), IFE Matrix dapat dikembangkan 

dalam lima tahap, yaitu : 

1. Buatlah daftar key success factors seperti yang 

diidentifikasikan pada internal audit process sekitar antara 

sepuluh sampai dua puluh faktor internal, termasuk faktor 

kekuatan dan kelemahannya.   

2. Tentukan bobot nilai antara 0,0 (tidak penting) sampai 1,0 

(sangat penting) bagi masing-masing faktor. Nilai bobot 

menunjukkan kepentingan relative dari faktor tersebut untuk 

menjadi sukses dalam industri perusahaannya. Faktor yang 

dipertimbangkan untuk memiliki peran yang paling besar pada 

prestasi organisasi nilai tertinggi demikian pula sebaliknya. 

Jumlah seluruh bobot harus 1,0. 

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

faktor untuk menunjukkan apakah faktor tersebut memiliki 

kelemahan yang besar (rating = 1), kelemahan yang kecil 

(rating = 2), kekuatan yang kecil (rating = 3), dan kekuatan 

yang besar (rating = 4). Jadi sebenarnya, rating mengacu pada 

perusahaan sedangkan bobot mengacu pada industri di mana 

perusahaan berada.  

4. Kalikan bobot dan rating dari masing-masng faktor untuk 

menentukan skornya. 
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5. Jumlahkan total skor masing-masing variabel. Nilainya 

merupakan nilai bagi organisasi tersebut dari sisi IFE Matrix. 

Nilai rata-rata adalah 2,5. Jika nilainya di awal 2,5 

menandakan bahwa secara internal perusahaan lemah, 

sedangkan nilai di atas 2,5 menunjukkan posisi internal yang 

kuat. 

 

2.10.3. Matrix SWOT 

       Menurut Pearce dan Robinson (1997:229), SWOT adalah 

singkatan dari Kekuatan (Strengths) dan Kelemahan (Weaknesses) 

intern perusahaan serta Peluang (Opportunities) dan Ancaman 

(Threats) dalam lingkungan yang dihadapi perusahaan. Penjelasan 

masing-masing kata dalam SWOT adalah sebagai berikut: 

1. Strengths (Kekuatan) 

Kekuatan adalah sumber daya, keterampilan, atau keunggulan-

keunggulan lain relatif terhadap pesaing dan kebutuhan pasar 

yang dilayani atau ingin dilayani oleh perusahaan. Kekuatan 

adalah kompetensi khusus (distinctive competence) yang 

memberikan keunggulan komparatif bagi perusahaan di pasar. 

Kekuatan dapat terkandung dalam sumber daya keuangan, 

citra, kepemimpinan pasar, hubungan pembeli-pemasok, dan 

faktor-faktor lain. 

2. Weaknesses (Kelemahan) 



44 

 

Kelemahan adalah keterbatasan atau kekurangan dalam 

sumber daya, keterampilan, dan kapabilitas yang secara serius 

menghambat kinerja efektif perusahaan. Fasilitas, sumber 

daya keuangan, kapabilitas manajemen, keterampilan 

pemasaran, dan citra merek dapat merupakan sumber 

kelemahan. 

3. Opportunities (Peluang) 

Peluang adalah situasi penting yang menguntungkan dalam 

lingkungan perusahaan. Kecenderungan-kecenderungan 

penting merupakan salah satu sumber peluang. Identifikasi 

segmen pasar yang tadinya terabaikan, perubahan pada situasi 

persaingan atau peraturan, perubahan teknologi, serta 

membaiknya hubungan dengan pembeli atau pemasok dapat 

memberikan peluang bagi perusahaan. 

4. Threats (Ancaman) 

Ancaman adalah situasi penting yang tidak menguntungkan 

dalam lingkungan perusahaan. Ancaman merupakan 

pengganggu utama bagi posisi sekarang atau yang diinginkan 

perusahaan. Masuknya pesaing baru, lambatnya pertumbuhan 

pasar, meningkatnya kekuatan tawar-menawar pembeli atau 

pemasok penting, perubahan teknologi, serta peraturan baru 

atau yang direvisi dapat menjadi ancaman bagi keberhasilan 

perusahaan. 
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       Menurut David (2009:327), Matriks SWOT adalah sebuah alat 

pencocokan yang penting yang membantu para manajer 

mengembangkan empat jenis strategi : Strategi SO (kekuatan-

peluang), Strategi WO (kelemahan-peluang), Strategi ST 

(kekuatan-ancaman), Strategi WT (kelemahan-ancaman). Keempat 

tipe strategi yang dimaksud adalah sebagai berikut:  

a. Strategi SO 

Strategi SO memanfaatkan kekuatan internal perusahaan 

untuk menarik keuntungan dari peluang eksternal 

b. Strategi ST 

Strategi ST menggunakan kekuatan sebuah perusahaan untuk 

menghindari atau mengurangi dampak ancaman eksternal. 

c. Strategi WO 

Strategi WO bertujuan untuk memperbaiki kelemahan internal 

dengan cara mengambil keuntungan dari peluang eksternal. 

d. Strategi WT 

Strategi WT merupakan taktik defensif yang diarahkan untuk 

mengurangi kelemahan internal serta menghindari ancaman 

eksternal. 

       Wang (2009), mengemukakan bahwa empat jenis strategi di 

atas mewakili transformasi strategi pada suatu perusahaan. 

Strategi ST berfokus pada kelahiran (birth), Strategi SO berfokus 

pada pertumbuhan (growth), Strategi WO berfokus pada 
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pemanenan (harvesting), Strategi WT berfokus pada penyimpanan 

(storage).Representasi skematis dari Matriks SWOT diberikan 

pada bagan berikut. 

  

Gambar 2.4 Contoh Tabel Matriks SWOT 

 

            IFAS 

 

 

Sel ini selalu kosong 

 

 

 

            EFAS 

 

Kekuatan (S) 

 Posisi sebagai pemimpin 

dalam usaha penangkapan 

tuna/cakalang. 

 Inovasi yang berkelanjutan 

dalam produksi, proses, 

dan sistem. 

 Kompetensi dalam 

mengkoordinir pola usaha 

sistem PIR. 

 Wilayah usaha          KTI 

Kelemahan (W) 

 Sarana penangkapan 

sudah tua. 

 Tingkat kemampulabaan 

rendah. 

 SDM belum profesional. 

 Belum menguasai sukses 

faktor di high sea 

terutama kapital dan 

teknologi. 

 Dana investasi terbatas. 

Peluang (O) 

 Relokasi industri 

penangkapan di high 

sea. 

 Produk tuna Jepang. 

 Impor tuna beku dan 

kaleng AS meningkat. 

 Pengembangan 

pengelolaan di ZEE. 

 Impor tuna Eropa 

meningkat. 

Strategi S-O 

 Aliansi dengan asing yang 

dikuasai teknologi dan 

kapital di high sea dan 

ZEEI (LL & PS). 

 Pengembangan coastal 

dengan hand line untuk 

tuna sashimi. 

Strategi W-O 

 Rescheduling utang 

ADB, perkuat modal 

kerja dan investasi. 

Ancaman (T) 

 Taiwan dan Korea 

Selatan menggunakan 

kapal lebih modern 

(Long Line & Pursa 

Seiner). 

 Jumlah kapal 

berbendera asing yang 

berorasi di ZEEI 

meningkat. 

 Produktivitas SDM 

rendah, kurang 

kompetitif menarik 

investasi asing. 

 Peraturan investasi dan 

prosedur perizinan 

investasi kurang 

kompetitif. 

Strategi S-T 

 Economies of scale. 

 Value added. 

Strategi W-T 

 Strategi stakeholder 

aktif. 

 Pengembangan SDM. 

 
Sumber: Husein Umar, Riset Strategi Perusahaan, 1999 
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       Matriks SWOT terdiri dari sembilan sel. Seperti yang terlihat, 

ada empat sel untuk key factor, empat untuk sel strategi, dan satu 

selalu kosong (terletak di sebelah kiri atas). Keempat sel strategi 

berlabelkan SO, WO, ST, dan WT, yang dikembangkan setelah 

melengkapi keempat sel untuk key factor yang berlabelkan S, W, 

O, T. 

       Ada delapan tahap dalam membentuk Matriks SWOT (Umar, 

1999:188), yakni : 

1. Buatlah daftar peluang kunci eksternal perusahaan  

2. Buat daftar ancaman kunci eksternal perusahaan 

3. Buat daftar kekuatan kunci internal perusahaan 

4. Buat daftar kelemahan kunci internal perusahaan  

5. Cocokkan kekuatan-kekuatan internal dan peluang-peluang 

eksternal dan catat hasilnya dalam sel SO Strategies 

6.  Cocokkan kelemahan-kelemahan internal dan peluang-

peluang eksternal dan catat hasilnya dalam sel WO Strategies 

7. Cocokkan kekuaktan-kekuatan internal dan ancaman-ancaman 

eksternal dan catat hasilnya dalam sel ST Strategies 

8. Cocokkan kelemahan-kelemahan internal dan ancaman-

ancaman eksternal dan catat hasilnya dalam sel WT Strategies 

Cara di atas juga diterapkan oleh Oetomo dan Ardini dalam 

penelitian mereka pada tahun 2012.  
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       Kinerja perusahaan dapat ditentukan oleh kombinasi faktor 

internal dan eksternal sebuah perusahaan. Setelah kedua faktor 

tersebut dipertimbangkan dalam analisis matriks SWOT maka 

diagram SWOT juga dapat digunakan untuk melanjutkan analisis 

tersebut. Diagram SWOT akan memberikan alternatif strategi yang 

sesuai dengan cara membandingkan antara faktor eksternal 

(peluang dan ancaman) dengan faktor internal (kekuatan dan 

kelemahan). 

 

Gambar 2.5 Contoh Diagram Analisis SWOT 

 

Sumber: Pearce dan Robinson, Manajemen Strategik: Formulasi, Implementasi, dan 

Pengendalian, 1997 

 



49 

 

       Penjelasan dari diagram analisis SWOT di atas adalah sebagai 

berikut: 

a. Sel 1: Merupakan situasi yang paling disukai. Perusahaan 

menghadapi beberapa peluang lingkungan dan banyak 

kekuatan yang mendorong dimanfaatkannya peluang-peluang 

tersebut. 

b. Sel 2: Perusahaan menghadapi lingkungan yang tidak 

menguntungkan. Dalam situasi ini, strategi akan 

memanfaatkan kekuatan yang ada untuk memanfaatkan 

peluang-peluang jangka panjang di produk pasar yang lain. 

c. Sel 3: Perusahaan menghadapi peluang pasar yang impresif 

tetapi dikendalai oleh kelemahan-kelemahan intern. Fokus 

strategi bagi perusahaan seperti ini adalah meniadakan 

kelemahan intern agar dapat lebih efektif dalam 

memanfaatkan peluang pasar. 

d. Sel 4: Merupakan situasi yang paling tidak menguntungkan. 

Perusahaan menghadapi ancaman lingkungan yang besar, 

sementara posisinya relatif lemah. Situasi ini menuntut strategi 

yang mengurangi atau membenahi keterlibatan dalam produk 

atau pasar yang ditelaah dengan analisis SWOT. 
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I 

V 

VIII 

VI 

IX 

III II 

IV 

VII 

Kuat 
3,0 - 4,0 

Sedang 

2,0 – 2.99 

Lemah 

1,0 – 1,99 

Tinggi 
3,0 - 4,0 

Sedang 

2,0 – 2.99 

Rendah 

1,0 – 1,99 

3,
0 

2,
0 

1,
0 

2,
0 

4,
0 

3,
0 

1,
0 

  

• Integrasi ke belakang, integrasi 
ke depan atau Intgrasi horizontal 

• Penetrasi Pasar 
• Pengembangan Pasar 
• Pengembangan Produk  

Tumbuh dan Membangun 

  

Menjaga  
dan Mempertahankan 

• Penetrasi Pasar 
• Pengembangan 

Produk 

  

Panen atau 
divertasi 

• Penciutan 
• Divestasi 

SKOR BOBOT TOTAL IFE 

  

 

  

 

2.10.4. Matriks Internal Eksternal (IE Matrix) 

       Matriks Internal Eksternal (internal external matrix –IE 

Matrix), memosisikan berbagai divisi suatu organisasi dalam 

tampilan sembilan sel. Matriks IE serupa dengan Matriks BCG 

dalam pengertian bahwa kedua alat tersebut menempatkan divisi-

divisi organisasi dalam sebuah diagram sistematis; itulah mengapa 

keduanya disebut “matriks portofolio”  (David, 2009:344). 

 

Gambar 2.6 Matriks Internal Eksternal (IE) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Fred R. David, Strategic Management 2009 
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       IE Matrix terdiri dari dua dimensi yaitu skor total dari IFE 

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

Y. Ingat kembali bahwa suatu organisasi harus membuat Matriks 

IFE dan Matriks EFE dalam kaitannya dengan organisasi. Skor 

bobot total yang diperoleh memungkinkan susunan Matriks IE 

dalam suatu perusahaan. Pada sumbu x dari Matriks IE, skor bobot 

IFE total 1,0 sampai 1,99 menunjukkan posisi internal yang lemah; 

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

adalah kuat. Serupa dengannya, pada sumbu y, skor bobot EFE 

total 1,0 sampai 1,99 dipandang rendah; skor 2,0 sampai 2,99 

dianggap sedang; dan skor 3,0 hingga 4,0 adalah tinggi (Umar, 

1999:182). 

       Menurut David (2009:345), Matriks IE dapat dibagi menjadi 

tiga bagian besar yang mempunyai implikasi strategi yang berbeda-

beda. Pertama, ketentuan untuk divisi-divisi yang masuk dalam sel 

I, II, atau IV dapat digambarkan sebagai tumbuh dan 

membangun (grow and built). Strategi yang intensif (penetrasi 

pasar, pengembangan pasar, dan pengembangan produk) atau 

integratif (integrasi ke belakang, integrasi ke depan, dan integrasi 

horizontal) bisa menjadi yang paling tepat bagi divisi-divisi ini. 

Kedua, divisi-divisi yang masuk dalam sel III, V, atau VII dapat 

ditangani dengan baik melalui strategi menjaga dan 
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mempertahankan (hold and maintain); penetrasi pasar dan 

pengembangan produk adalah dua strategi yang paling banyak 

digunakan dalam jenis divisi ini. Ketiga, ketentuan umum untuk 

divisi yang masuk dalam sel VI, VIII, atau IX adalah panen atau 

divestasi (harvest or divest). 

 

2.10.5. Perencanaan Strategi Kumulatif (QSPM) 

       Di luar strategi-strategi pemeringkatan untuk mendapatkan 

daftar prioritas, hanya ada satu teknik analisis dalam literature yang 

dirancang untuk menentukan daya tarik relative dari berbagai 

tindakan alternative. Teknik tersebut adalah Matriks Perencanaan 

Strategi Kumulatif (Quantitative Strategic Planning Matrix-

QSPM). Teknik ini secara objektif menunjukkan strategi mana 

yang terbaik.  

       Menurut Umar (1999:210), QSPM adalah alat yang dapat 

direkomendasikan bagi para peneliti strategi untuk mengevaluasi 

pilihan strategi alternatif secara obyektif, berdasarkan faktor-faktor 

sukses utama internal eksternal yang telah diidentifikasi 

sebelumnya. Seperti alat analisis untuk memformulasikan strategi 

lainnya, QSPM juga membutuhkan intuitive judgement yang baik. 

       Salah satu keistimewaan dari QSPM adalah bahwa rangkaian-

rangkaian strateginya dapat diamati secara berurutan dan 

bersamaan. Tidak ada batasan jumlah strategi yang dapat 
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dievaluasi atau jumlah rangkaian strategi yang dapat dicermati 

sekaligus dalam menggunakan QSPM (David, 2009:356). 

 

Gambar 2.7 Contoh Tabel Matriks QSPM 

Faktor Sukses Kritis Rating 

ALTERNATIF STRATEGI 

Aliansi Diversifikasi 
Value 

Added 
Stakeholder 

AS TAS AS TAS AS TAS AS TAS 

1. Peluang 

 Relokasi industri 

penangkapan 

high sea. 

 Produk tuna 

Jepang menurun. 

 Impor tuna beku 

dan kaleng AS 

meningkat. 

 Pengembangan 

pengelolaan di 

ZEEI. 

 Impor tuna Eropa 

meningkat. 

2. Ancaman 

 Teknologi 

penangkapan 

lebih modern. 

 Jumlah kapal 

berbendera asing 

yang beroperasi 

di ZEEI 

meningkat. 

 Globalisasi, 

persaingan 

kompetitif. 

 Produktivitas 

SDM rendah, 

kurang kompetitif 

menarik investasi 

asing. 

 Peraturan 

investasi dan 

prosedur 

perijinan 

investasi kurang 

kompetitif. 

3. Kekuatan 

 Posisi UM 

sebagai 

pemimpin dalam 

usaha 
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penangkapan 

tuna/cakalang. 

 Inovasi yang 

berkelanjutan 

dalam produksi, 

proses dan 

sistem. 

 Kompetensi 

dalam 

mengkoordinasi 

pola usaha sistem 

PIR. 

 Wilayah usaha di 

KTI. 

 Sarana produksi 

membutuhkan 

jaringan 

produksi. 

4. Kelemahan 

 Sarana 

penangkapan 

sudah tua. 

 Tingkat 

kemampulabaan 

rendah. 

 SDM belum 

profesional. 

 Belum menguasai 

sukses faktor di 

high sea, kapital 

dan teknologi. 

 Dana investasi 

terbatas. 
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   202  167  168  110 

 
Sumber: Husein Umar, Riset Strategi Perusahaan, 1999 

 

       Baris teratas QSPM berisi strategi-strategi alternatif yang 

diperoleh dari Matriks SWOT. Secara konseptual, QSPM 

menentukan daya tarik relatif dari berbagai strategi yang dibangun 

berdasarkan faktor-faktor keberhasilan penting eksternal dan 

internal. Daya tarik relatif dari setiap strategi di dalam serangkaian 

alternatif dihitung dengan menentukan dampak kumulatif dari 

setiap faktor keberhasilan penting eksternal dan internal. Berapa 
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pun rangkaian strategi alternatif dapat dimasukkan dalam QSPM, 

dan berapa pun strategi dapat dimasukkan dalam setiap rangkaian 

tersebut, tetapi hanya strategi di dalam rangkaian tertentu yang 

dievaluasi relatif satu terhadap yang lain (David, 2009:351).  

       Menurut David (2009:352) berikut adalah tahap-tahap yang 

diperlukan untuk mengembangkan QSPM : 

1. Buatlah daftar external opportunities/threats dan internal 

strengths/weakness di kolom sebelah kiri QSPM. Informasi ini 

harus langsung diambil dari EFE Matrix dan IFE Matrix. 

Minimum dari sepuluh External Key Success Factor dan 

sepuluh Internal Key Success Factor harus dimasukkan dalam 

QSPM. 

2. Beri bobot pada masing-masing External dan Internal Key 

Success Factors. Bobot ini sama dengan yang ada di matriks 

EFE dan matriks IFE. Bobot diletakkan pada kolom yang 

lurus di sebelah kanan External dan Internal Key Success 

Factors.  

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

alternatif yang pelaksanaannya harus dipertimbangkan oleh 

perusahaan. Catatlah strategi-strategi ini di bagian atas baris 

QSPM. Kelompokkan strategi-strategi tersebut ke dalam 

kesatuan yang mutually exclusive jika memungkinkan. 
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4. Tetapkan Attractiveness Score (AS) yaitu nilai yang 

menunjukkan kemenarikan relatif untuk masing-masing 

strategi yang terpilih. AS ditetapkan dengan cara meneliti 

masing-masing External dan Internal Success Factors. 

Tentukan bagaimana peran dari tiap faktor dalam proses 

pemilihan strategi yang sedang dibuat. Batasan nilai AS 

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

menarik, dan 4 = sangat menarik. 

5. Hitunglah Total Attractive Score (TAS). TAS didapat dari 

perkalian bobot (tahap 2) dengan AS (tahap 4) pada masing-

masing baris. TAS menunjukkan relatif Attractiveness dari 

masing-masing Alternative Strategy. 

6. Hitung Sum Total Attractiveness Score. Jumlahkan semua 

TAS pada masing-masing kolom matriks QSPM. Dari 

beberapa nilai TAS yang didapat, nilai TAS dari alternatif 

strategi yang tertinggilah yang menunjukkan bahwa alternatif 

strategi itu yang menjadi pilihan utama. Nilai TAS yang 

terendah menunjukkan bahwa alternatif strategi ini menjadi 

pilihan terakhir. 

Cara di atas, juga diterapkan oleh Nurhayati dalam penelitiannya 

pada tahun 2008.  
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2.11. Jenis Strategi 

       Pemilihan alternatif strategi merupakan tahap selanjutnya dari proses 

penyusunan strategi. Strategi yang dipilih merupakan hasil dari analisa 

internal dan ekternal yang telah dilakukan sebelumnya. Menurut David 

(2009:252), terdapat empat macam strategi utama dengan penjabaran 

masing-masing sebagai berikut : 

1. Strategi Integrasi 

Integrasi ke depan, integrasi ke belakang, dan integrasi horizontal 

secara kolektif kadang disebut sebagai strategi vertikal. Strategi 

vertical memungkinkan sebuah perusahaan memperoleh kendali atas 

distributor, pemasok, dan atau pesaing.  

a. Integrasi ke Depan 

Integrasi ke depan (forward integration) berkaitan dengan usaha 

untuk memperoleh kepemilikan atau kendali yang lebih besar atas 

distributor atau peritel. Semakin banyak produsen (pemasok) 

dewasa ini yang menjalankan strategi integrasi ke depan dengan 

cara membangun situs web untuk secara langsung menjual produk 

mereka kepada konsumen. 

b. Integrasi ke Belakang 

Integrasi ke belakang (backward integration) adalah sebuah 

strategi yang mengupayakan kepemilikan atau kendali yang lebih 

besar atas pemasok perusahaan. Strategi tersebut sangat tepat 

ketika pemasok perusahaan yang ada saat ini tidak bisa diandalkan, 
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terlampau mahal, atau tidak mampu memenuhi kebutuhan 

perusahaan. 

c. Integrasi Horizontal 

Integrasi Horizontal (horizontal integration) mengacu pada strategi 

yang mengupayakan kepemilikan atau kendali yang lebih besar 

atas pesaing perusahaan. Merger, akusisi, dan pengambilalihan 

(takeover) di antara para pesaing memungkinkan peningkatan skala 

ekonomi serta mendorong transfer sumber daya dan kompetensi. 

2. Strategi Intensif 

Penetrasi pasar, pengembangan pasar, dan pengembangan produk 

kadang disebut sebagai strategi intensif sebab hal-hal tersebut 

mengharuskan adanya upaya-upaya intensif jika posisi kompetitif 

sebuah perusahaan dengan produk yang ada saat ini ingin membaik. 

a. Penetrasi Pasar 

Penetrasi pasar (market penetration) adalah strategi yang 

mengusahakan peningkatan pangsa pasar untuk produk atau jasa 

yang ada di pasar saat ini melalui upaya-upaya pemasaran yang 

lebih besar. 

b. Pengembangan Pasar 

Pengembangan pasar (market development) meliputi pengenalan 

produk atau jasa yang ada saat ini ke wilayah-wilayah geografis 

yang baru. 

c. Pengembangan Produk 
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Pengembangan produk (product development) adalah sebuah 

strategi yang mengupayakan peningkatan penjualan dengan cara 

memperbaiki atau memodifikasi produk atau jasa yang ada saat ini. 

3. Strategi Diversifikasi 

Terdapat dua jenis umum strategi diversifikasi yakni diversifikasi 

terkait dan diversifikasi tidak terkait. 

a. Diversifikasi Terkait 

Bisnis dikatakan terkait ketika rantai nilai bisnis memiliki 

kesesuaian strategis lintas bisnis yang bernilai secara kompetitif. 

b. Diversifikasi Tidak Terkait 

Bisnis dikatakan tidak terkait ketika rantai nilai bisnis sangat tidak 

terkait sehingga ketika ada hubungan lintas bisnis yang bernilai 

secara kompetitif. 

4. Strategi Defensif 

Selain strategi integrative, intensif, dan diversifikasi, organisasi juga 

dapat melakukan penciutan, divestasi, dan likuidasi. 

a. Penciutan 

Penciutan (retrenchment) terjadi manakala sebuah organisasi 

melakukan pengelompokan ulang melalui pengurangan biaya dan 

aset untuk membalik penjualan dan laba yang menurun. 

b. Divestasi 

Menjual satu divisi atau bagian dari suatu organisasi disebut 

dengan divestasi (divestiture). Divestasi sering dipakai untuk 
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mendapatkan modal guna akuisisi atau investasi strategis lebih 

jauh. 

c. Likuidasi 

Menjual seluruh aset perusahaan, secara terpisah-pisah, untuk 

kekayaan berwujudnya disebut likuidasi (liquidation). Likuidasi 

merupakan pengakuan kekalahan dan konsekuensinya bisa menjadi 

sebuah strategi yang sulit secara emosional. 

       Penting untuk diperhatikan bahwa semua orang yang 

bertanggungjawab untuk perencanaan strategis di berbagai tingkatan 

tersebut idealnya berpartisipasi dan memahami strategi di tingkat 

organisasional yang lain. 

 

2.12. Penerapan Strategi 

       Perumusan strategi yang berhasil tidak menjamin penerapan strategi 

yang juga berhasil. Melakukan sesuatu (penerapan strategi) selalu lebih 

sulit daripada mengatakan akan melakukan sesuatu (perumusan strategi). 

Walaupun terkait erat, secara mendasar penerapan strategi berbeda dari 

perumusan strategi. 

Perumusan dan penerapan strategi berbeda dalam hal-hal berikut (David, 

2009:387) : 

a. Perumusan strategi memosisikan kekuatan sebelum tindakan 

b. Penerapan strategi mengelola kekuatan selama tindakan 

c. Perumusan strategi berfokus pada keefektifan  
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d. Penerapan strategi berfokus pada keefisienan 

e. Perumusan strategi terutama merupakan proses intelektual 

f. Penerapan strategi terutama merupakan proses operasional 

g. Perumusan strategi membutuhkan ketrampilan intuitif dan analitis 

yang bagus 

h. Penerapan strategi membutuhkan ketrampilan motivasi dan 

kepemimpinan yang khusus 

i. Perumusan strategi membutuhkan koordinasi antar beberapa individu 

j. Penerapan strategi membutuhkan koordinasi antar banyak individu   

 

2.13. Penelitian Terdahulu 

       Pada tahun 1999, Susatyo Nugroho W P melakukan penelitian dengan 

judul “Analisis SWOT untuk Identifikasi Faktor-Faktor Strategik 

Perusahaan dalam Proses Perumusan Strategi Manufaktur PT. 

Nayati Indonesia”. Penelitian tersebut menggunakan alat analisis IFE, 

EFE, SWOT, dan IE. Hasil penelitian menunjukkan perusahaan berada 

dalam kuadran III dan strategi yang tepat digunakan adalah pembenahan 

diri melalui stabilitas perusahaan.    

      Pada tahun 2010, Yehezkiel Adiperwira Tahapary melakukan 

penelitian dengan judul “Analisis SWOT sebagai Dasar Perencanaan 

Alternatif Strategi pada Perusahaan (Studi Kasus di PT. Kutai 

Timber Indonesia – Probolinggo)”. Penelitian tersebut menggunakan 

alat analisis SAP, ETOP, SWOT, dan QSPM. Hasil penelitian 
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menunjukkan perusahaan berada dalam kuadran agresif dan strategi yang 

tepat digunakan adalah strategi pengembangan produk dengan cara 

meningkatkan jenis produksi. 

       Pada tahun 2011, Afrieta Kusuma melakukan penelitian dengan judul 

“Analisis SWOT untuk Menetapkan Formulasi dan Implementasi 

Strategi Perusahaan (Studi Kasus di PT. Bank Jatim Cabang 

Malang)”. Penelitian tersebut menggunakan alat analisis SAP, ETOP, 

SWOT, dan QSPM. Hasil penelitian menunjukkan perusahaan berada 

dalam kuadran I dan strategi yang tepat digunakan adalah strategi 

pengembangan produk. 

       

   


