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BAB I  

PANDANGAN UMUM MANAJEMEN STRATEGI    

 

 

1.1  Pendahuluan  

Setiap organisasi bisnis dihadapkan kepada dua jenis “lingkungan”, yaitu 

lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Makin besar suatu perusahaan atau 

organisasi, makin kompleks pula bentuk, jenis dan sifat interaksi yang terjadi dalam 

menghadapi ke dua jenis lingkungan tersebut. Salah satu implikasi kompleksitas itu 

ialah proses pengambilan keputusan yang semakin sulit dan rumit. Untuk itulah 

diperlukan manajemen strategi.  

 

Pemuasan barbagai pihak yang berkepentingan. Secara internal, manajemen 

dihadapkan kepada tuntutan dan pemuasan kepentingan berbagai pihak, seperti para 

manajer madya dan manajer tingkat rendah, para pemegang saham, serta para karyawan 

dan karyawati organisasi. Disamping itu meskipun berada di luar organisasi, terdapat 

berbagai pihak yang berkepentingan dalam keberhasilan organisasi seperti pemasok, 

distributor, agen, pemerintah dan para pelanggan atau pengguna produk atau jasa 

organisasi yang bersangkutan. 

 

Menghadapi tantangan Eksternal. Tidak ada satupun organisasi bisnis yang 

bergerak dalam kondisi tanpa ada tantangan dari pihak luar, ia selalu berinteraksi 

dengan lingkungan tertentu yang sering diliputi dengan suasana ketidakpastian atau 

berubah dengan sangat cepat. Bahkan tidak sedikit pakar manajemen dan teori 

organisasi yang meramalkan bahwa jenis, bentuk dan intensitas perubahan lingkungan 

eksternal itu di masa depan akan sedemikan rupa sehingga manajemen puncak akan 

sering dihadapkan kepada berbagai kejutan. Berbagai tantangan di masa depan itu 

antara lain adalah, globalisasi ekonomi, perubahan geopolitik, pengangguran, tanggung 

jawab sosial, peingkatan taraf hidup, penyelenggaraan bisnis berdasarkan norma-norma 

moral dan etika, keanekaragaman tenaga kerja, perkembangan teknologi, masalah 

demografi dan kemungkinan timbulnya berbagai kejutan yang tidak diperkirakan 

sebelumnya.   

 

Dari uraian tentang berbagai tantangan yang dihadapi oleh suatu organisasi 

tersebut diatas, baik yang sifatnya internal maupun eksternal bagi suatu organisasi, 

jelaslah bahwa manajemen puncak mutlak perlu memahami penggunaan berbagai 

pendekatan dan teknik dalam merumuskan strategi organisasi yang dipimpinnya. 

Dengan kata lain bahwa manajemen puncak harus mampu bersikap secara antisipatif 

dan proaktif. Dengan sikap yang antisipatif, dimaksudkan agar manajemen puncak 

mampu memperhitungkan konsekuensi berbagai kecenderungan yang terjadi, baik 

internal dalam organisasi maupun eksternal dalam arti lingkungan dengan organisasi 
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harus berinteraksi. Sikap yang antisipatif itu bermuara kepada sikap yang proaktif, 

artinya dengan antisipasi yang tepat, perubahan yang terjadi dapat diduga sebelumnya 

dan siap mengambil langkah-langkah tertentu menghadapi tantangan yang 

ditimbulkannya. Sehingga dengan demikian jelaslah dalam hal ini perlunya suatu 

konsep pemikiran manajemen strategis guna mengantisipasi perkembangan tersebut. 

 

1.2   Berpikir Strategis 

 

Berpikir strategis, sebenarnya tanpa disadari, dalam bentuknya yang sederhana 

telah ada dalam aktivitas yang dilakukan manusia normal pada umumnya. Pada saat 

kita hendak pergi ke suatu tempat dan melihat langit mendung gelap berawan misalnya, 

maka kita mempersiapkan sebuah payung untuk mengiringi perjalanan kita. Pada saaat 

kita hendak bepergian dari Jakarta menuju Surabaya, maka kita akan 

mempertimbangkan waktu tempuh, kenyamanan selama perjalanan serta biaya yang 

harus dikeluarakan dalam memutuskan tipe transportasi yang akan kita gunakan. Atau 

seorang ibu rumah tangga, berapa besar yang harus diberikan untuk uang jajan 

anaknya, berapa besar sang “suami” mendapat jatah uang bensin dan sebagainya.  

 

Ketiga contoh di atas sekalilagi menggambarkan bagaimana manusia normal 

secara alamiah disadari atau tidak menggunakan cara berpikir strategis di dalam 

pengambilan keputusan sehari-hari untuk permasalahan sederhana setiap harinya, yang 

bertujuan untuk memperoleh hasil terbaik yang bisa mereka peroleh.  

 

Ketika hubungan antara manusia berkembang menjadi semakin kompleks, 

alteranatif yang harus dipertimbangkan dalam proses pengambilan keputusan juga 

semakin banyak. Hal ini juga terjadi dalam dunia yang kemudian kita kenal sebagai 

dunia “bisnis” yang pada mulanya berawal dari sebuah proses transaksi perdagangan 

sederhana dengan menggunakan metode pertukaran barter sampai ditemukannya uang 

sebagai alat tukar, dan kemudian memunculkan perusahaan-perusahaan untuk 

pertukaran barang dalam jumlah besar, baik yang berhubungan langsung antara mereka 

maupun dengan konsumen akhir, sehingga kita sekarang mengenal yang namanya 

perdagangan internasional atau perusahaan multinasional. Implikasi dari semuanya itu 

adalah tetap kembali ke sifat generik bahwa di dalam setiap proses pengambilan 

keputusan secara normal atau naluri akan mengacu kepada suatu pola pikir strategis. 

Seorang CEO dalam pengambilan keputusan akan memperhitungkan faktor-faktor 

tertentu yang kemudian akan menjadi dasar bagi penetapan strategi untuk memberikan 

out put terbaik bagi perusahaannya.  

 

Persamaan dari contoh pertama yang bersifat sederhana dalam kehidupan 

sehari-hari dengan contoh kedua yang berhubungan dengan bisnis atau entity adalah 

bahwa keduanya mengandung unsur berpikir strategis dalam pengambilan keputusan. 

Sedangkan perbedaannya adalah lebih kepada cakupan atau scope, intensitas dan 
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kekomplekan, sehingga untuk kasus yang kedua ini cara berpikir stratejik tersebut 

berdasarkan pengalaman-pengalaman selama bertahun-tahun dari beribu-ribu 

perusahaan baik berskala kecil maupun besar, dibuatkan sebuah kerangka yang lebih 

sistematik dan terstruktur yang kemudian dikenal sebagai manajemen strategi (stratejik 

management) yang konsepnya akan dibahas agak mendalam dengan cara yang 

sederhana pada bab-bab berikutnya.   

  

Oleh karena hal tersebut diatas, maka berpikir trategis dapat dibagi menjadi 

dua elemen generik, yaitu :  

a. Consodirable Factors  

Elemen yang pertama disebut sebagai considerable factors, yang dimaksud adalah 

faktor-faktor yang menjadi pertimbangan atau menjadi masukan bagi proses 

berpikir yang biasanya merupakan hal-hal yang baik secara langsung maupun 

tidak langsung memberikan pengaruh bagi proses berpikir, sehingga considerable 

factors tersebut berdasarkan sifatnya dapat dibedakan menjadi :  

 Direct Considerable Factors : Yaitu faktor-faktor yang secara langsung 

akan memberikan pengaruh atau menjadi masukan dalam berpikir.  

 Indirect Considerable Factors : Yaitu faktor-faktor yang secara tidak 

langsung akan memberikan pengaruh atau menjadi masukan dalam berpikir.  

 Considerable Factors tersebut baik yang direct maupun indirect akan 

berbeda-beda untuk setiap orang atau pengambil keputusan, dan kombinasi 

dari faktor-faktor tersebut yang akan menjadi pemicu sekaligus bagian 

integral dari elemen kedua, yaitu strategi.  

 

b. Strategi  

Elemen kedua dari berpikir strategis adalah apa yang biasa dikenal sebagai 

startegi. Banyak istilah, pengertian atau definisi yang dibuat tentang strategi ini 

yang dalam banyak hal menimbulkan kebingungan di banyak kalangan. Pada 

intinya tidak ada satu istilah, defenisi atau pengertian yang dapat dilakukan 

tentang strategi ini.  

Dari beberapa survei yang pernah dilakukan terhadap para CEO dan VP corporate 

planning beberapa perusahaan, maka diperoleh beberapa kesimpulan umum 

tentang pengertian strategi. Kelompok pertama menyatakan bahwa strategi adalah 

filosofi dari perusahaan. Hal ini dinyatakan oleh contoh satu statement seperti 

“tujuan kami adalah untuk membuat produk yang menjadi market leader”. 

Kelompok kedua yang cukup besar mengatakan atau mengartikan strategi sebagai 

mission statement, yang salah satu contoh mission statement tersebut berbunyi 

seperti ini, “Kami memiliki komitmen untuk membangun bisnis kami yang 

bersiafat global dan memiliki pengaruh yang signifikan di setiap pasar utama”. 

Kelompok ketiga mendefenisikan startegi sebagai statement yang spesifik tentang 

competitive advantage atau keunggulan bersaing. Contohnya untuk perusahaan 

penerbangan menyatakan sebagai berikut, “Kami akan mengangkut penumpang 
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lebih banyak dari perusahaan penerbangan lainya di Amerika atau Eropa dan 

mencapai keunggulan pasar di area tersebut dengan menyiapkan pelayanan 

dengan harga yang pantas.” Kelompok keempat yang cukup besar adalah mereka 

yang mengartikan strategi sebagai gabungan dari ketiga kelompok yang telah 

disebutkan sebelumnya.  

Defenisi dan pemahaman yang berbeda-beda tentang strategi yang banyak 

menimbulkan kebingungan dan ketidakjelasan membuat kita tidak terlalu terkejut 

bila sebagian dari para CEO lebih menempatkan strategi sebagai tugas dan 

tanggung jawab sebagai awal untuk mereka mencapai sukses bisnis. Dengan 

ketidak mengertian dan kebingungan tersebut sangat wajar bila sebagian CEO 

berargumen bahwa mereka akan menghabiskan waktu dan effort yang cukup besar 

tanpa suatu nilai yang cukup berarti. Jadi, yang dilakukan adalah lebih banyak 

effort diberikan untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya atau maximize profit 

dengan agak mengesampingkan apa yang dinamakan sebagai strategi yang 

terstruktur. 

 

1.3  Pengertian Manajemen Strategis dan Dimensinya 

 

Manajemen strategis sebagai bidang ilmu pengetahuan berkembang sangat 

cepat, konsep ini muncul sebagai respon atas meningkatnya pergolakan lingkungan 

alam, sosial maupun budaya. Dimana bidang ilmu ini mecoba untuk melihat 

pengelolaan suatu organisasi (umumnya organisasi perusahaan) secara menyeluruh dan 

berusaha menjelaskan mengapa beberapa perusahaan berkembang dan maju dengan 

pesat, sedang yang lainnya tidak  dan bahkan tidak sedikit yang pada akhirnya 

bangkrut.  

 

Analisis manajemen strategis merupakan salah satu bidang studi yang banyak 

dipelajari secara serius dalam bidang akademis, hal ini disebabkan karena setiap saat 

terjadi perubahan, seperti persaingan yang semakin ketat, peningkatan inflasi, 

penurunan tingkat pertumbuhan ekonomi, perubahan teknologi yang semakin canggih 

dan  perubahan kondisi demografis, yang mengakibatkan berubahnya selera konsumen 

secara cepat. Untuk menghadapi semua tantangan  tersebut, suatu perusahaan 

membutuhkan analisis manajemen strategis.  

 

Terdapat beberapa definisi tentang manajemen strategis, yang antara lain 

dikemukakan oleh : 

1) Chandler (1962): Strategi merupakan upaya untuk mencapai tujuan perusahaan 

dalam kaitannya dengan tujuan jangka panjang, program tindak lanjut, serta 

prioritas alokasi sumber daya. 

2) Learned, Christensen, Andrews, dan Guth (1965): Strategi merupakan alat untuk 

menciptakan keunggulan bersaing. Dengan demikian salah satu fokus strategi 

adalah memutuskan apakah bisnis tersebut harus ada atau tidak ada. 
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3) Steiner dan Miner (1977), Mintzberg (1979), Agyris (1985): Strategi merupakan 

respon – secara terus menerus maupun adaptif – terhdap peluang dan ancaman 

eksternal serta kekuatan dan kelemahan internal yang dapat mempengeruhi 

organisasi. 

4) Porter (1985) : Strategi adalah alat yang sangat penting untuk mencapai 

keunggulan bersaing.  

5) Andrew (1980) : Strategi adalah kekuatan motivasi untuk stakeholders,  

debtholders, manajer, karyawan, konsumen, komunitas, pemerintah dan 

sebagainya yang langsung maupun tidak langsung menerima keuntungan atau 

biaya yang ditimbulkan oleh semua tindakan yang dilakukan oleh perusahaan. 

6) Homel dan Prahalad (1995): Strategi merupakan tindakan yang bersifat 

instrumental (senantiasa meningkat) dan terus menerus dan dilakukan berdasarkan 

sudut pandang tentang apa yang diharapkan oleh para pelanggan di masa depan. 

 

Dari beberapa definisi tersebut diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa 

manajemen strategis adalah “serangkaian keputusan dan tindakan mendasar yang 

dibuat oleh manajemen puncak dan diimplementasikan oleh seluruh jajaran suatu 

organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi tersebut”. Manajemen strategis 

merupakan serangkaian keputusan dan tindakan manajeral yang menentukan kinerja 

perusahan dalam jangka panjang. Oleh karena itu manajemen strategi meliputi 

pengamatan lingkungan, perumusan startegis, implementasi strategi, dan evaluasi serta 

pengendalian. Manajeman strategis menekankan pada pengamatan dan evaluasi 

peluang dan ancaman lingkungan dengan melihat kekuatan dan kelemahan perusahaan.  

 

Lebih lanjut Prearce & Robinson (1996 : 215) menyatakan bahwa manajemen 

strategis merupakan sekumpulan keputusan dan tindakan yang menghasilkan 

perumusan (formulasi) dan pelaksanaan  (implementasi) rencana-rencana yang 

dirancang untuk mencapai sasaran-sasaran perusahaan. Ada sembilan putusan yang 

penting, yakni : 

1) Merumuskan misi perusahaan, meliputi rumusan umum tentang maksud 

keberadaan (purpose),   filososfi  (philosophy), dan tujuan (goal). 

2) Mengembangkan profil perusahaan yang mencerminkan kondisi intern dan 

kapabilitasnya. 

3) Menilai lingkungan eksternal perusahaan, meliputi pesaing dan faktor-faktor 

konstektual umum. 

4) Menganalisis opsi perusahaan dengan mencocokkan sumber dayanya dengan 

lingkungan ekternal. 

5) Mengidentifikasi opsi yang paling dikehendaki dengan mengevaluasi setiap opsi 

yang ada bedasarkan misi perusahaan. 

6) Memilih seperangkat sasaran jangka panjang dan strategi umum (grand strategy) 

yang akan mencapai pilihan yang paling dikehendaki. 
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7) Mengembangkan sasaran tahunan dan strategi jangka pendek yang sesuai dengan 

sasaran jangka panjang dan strategi umum yang dipilih. 

8) Mengimplementasikan pilihan strategi dengan cara megalokasikan sumber daya 

anggaran yang menekankan pada kesesuaian antara tugas SDM, struktur, 

teknologi, dan sistem imbalan. 

9) Mengevaluasi keberhasilan proses strategi sebagai masukan bagi pengambilan 

keputusan yang akan datang. 

 

Dari kesembilan tugas ini, manajemen meliputi perencanaan, pengarahan, 

pengorganisasisan, dan pengendalian atas keputusan-keputusan dan tindakan-tindakan 

perusahaan yang berkaitan dengan strategi. Strategi  diartikan oleh para ahli manajer 

sebagai rencana mereka yang berskala besar dan berorientasi kepada masa depan untuk 

berinteraksi dengan lingkungan pesaing guna mencapai sasaran-sasaran perusahaan. 

Strategi adalah “rencana main” suatu perusahaan. Meskipun rencana itu tidak secara 

persis merinci semua pemanfaatan SDM, keuangan, dan bahan di masa datang., ia 

memberikan kerangka untuk kepuasan-kepuasan manejerial. Strategi mencerminkan 

kesadaran perusahaan mengenai bagaimana, kapan dan di mana ia harus bersaing, 

melawan siapa dan untuk maksud apa.  Beberapa ahli memahami konsep manajemen 

strategi dengan melihat dari sisi pendekatan tradisioal dan pendekatan baru. 

 

1.3.1.   Pendekatan tradisional 

 

Dengan merefleksikan akar dari strategi militer, the American Heritage 

Dictionary mendefinisikan strategi sebagai “ilmu dan seni komando militer dalam 

perencanaan dan pelaksanaan operasi pertempuran skala luas”. Alfred Chandler dari 

Harvard mendefinisikan strategi sebagai determinan tujuan jangka panjang yang 

mendasar dari perusahaan,  adopsi tindakan  dan alokasi sumberdaya-sumberdaya yang 

diperlukan untuk menjalankan tujuan-tujuan yang dimaksud. James B Quinn dari 

Darmouth Collage mendefinisikan strategi sebagai “pola atau rencana yang 

mengintegrasikan tujuan, kebijakan dan rangkaian tindakan utama organisasi dalam 

kohesi secara keseluruhan”. Dalam pandangan yang sama Williem F. Glueck 

mendefinisikan strategi sebagai “perencanaan yang menyatu, komprehensif, dan 

terintegrasi yang didesain untuk memastikan bahwa tujuan dasar dari perusahaan 

dicapai” 

 

 

 

1.3.2.   Pendekatan baru  

 

Definisi strategi yang berbasiskan perencanaan dikritik oleh para ahli, seperti 

dikemukakan  oleh Henry Mintzberg dari Mc. Gill University; pendekatan perencanaan 

mengasumsikan dengan tidak benar bahwa strategi organisasi selalu hasil dari 
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perencanaan rasional. Dikatakan, definisi strategi yang menekankan  perencanaan 

mengabaikan fakta bahwa strategi dapat timbul dari dalam organisasi tanpa 

perencanaan formal, yaitu dengan  tanpa, strategi dapat timbul dari akar rumput 

(grassroot) organisasi, strategi seringkali merupakan respon terhadap apa yang timbul 

dari  lingkungan yang idak terprediksi. Menurut  Mintzberg  strategi lebih dari apa yang 

diinginkan atau direncanakan dari perubahan untuk  dijalankan, tetapi  termasuk apa 

yang secara aktual terjadi. Berdasarkan pikirannya ini Mintzberg mendefinisikan 

strategi sebagai ”suatu pola dalam alur keputusan atau tindakan”, pola-pola yang 

menjadi  satu produk  kapan saja strategi yang dimaksud direalisasikan. Mintzberg 

mengajukan skema strategi seperti digambarkan pada Gbr  1.1. 

 

Minzberg memberikan argumentasi, bahwa strategi yang timbul seringkali 

berhasil dan mungkin lebih tepat dari pada yang ditentukan. Strategi yang timbul tidak 

melalui perencanaan tetapi melalui tindakan yang tidak direncanakan sebagai respon 

terhadap lingkungan yang tidak teramalkan. Strategi dapat berakar dalam seluruh 

keadaan. Dalam praktiknya, strategi sebagaian besar  organisasi mungkin merupakan 

kombinasi dari yang telah ditentukan dan yang timbul secara tiba-tiba. 

 

Gambar 1.1 

EMERGENT AND DELIBERATE STRATEGI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sumber : Hunger, J. David, Thomas, L. Wheelen, 1996 : 187 

 

1.3.3. Keputusan Strategis Bersifat Multidimensi 

 

Suatu rencana dapat dikatakan “baik” apabila didalamnya telah tercakup upaya 

memperhitungkan berbagai faktor yang diduga akan berpengaruh terhadap pelaksanaan 

rencana tersebut. Namun demikian kegiatan perencanaan selalu mengandung risiko, 

karena betapapun cermatnya perhitungan dan prediksi tentang masa depan yang akan 

dihadapi itu dilakukan, dalam perencanaan selalu terdapat elemen ketidakpastian. 

Intended 

Strategy 

Deliberate 

Strategy 
Realized 

Strategy 

Unrealized 

Strategy 

Emergent 
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Untuk mengurangi atau memperkecil dampak ketidakpastian tersebut, perlu 

mengetahui dan memperhitungkan berbagai dimensi keputusan strategis, yakni :  

 

Isu strategis membutuhkan keputusan dari manajemen puncak. Karena 

keputusan-keputusan startegis mencakup beberapa bidang operasi suatu perusahaan, 

mereka membutuhkan keterlibatan manajemen puncak. Biasanya hanya manjemen 

puncak yang memiliki perspektif yang dibutuhkan untuk memahami implikasi luas dari 

keputusan-keputisan semacam itu serta wewenang untuk meng-otorisasi aplikasi 

sumber daya yang diperlukan. Sebagai menajer puncak mendorong perusahaan lebih 

mendekati pelanggan dengan memberikan wewenang dan pengetahuan lebih banyak 

kepada armada penjual yang paling dekat dengan pelanggan.. Strategi ini menuntut 

komitmen besar dari unit komponen dan layanan di mana hubungan dengan pelanggan 

merupakan prioritas pertama.  Sebagai salah satu manajer puncak suatu perusahaan 

akan  memiliki filosofi, bahwa memberikan wewenang besar kepada armada penjual 

sehingga lebih banyak masalah-masalah operasional dapat ditangani di jajaran 

karyawan yang bekerja sama langsung dengan pelanggan. Ia percaya bahwa kantor 

pusat perusahaan harus lebih memusatkan perhatian pada isu-isu strategis, seperti 

rekayasa, produksi, kualitas, dan pemasaran. 

 

Isu strategis membutuhkan sumber daya perusahaan dalam jumlah besar.  

Keputusan – keputusan strategis menuntut alokasi SDM, asset fisik, atau dana besar 

yang harus diperoleh dari sumber-sumber intern ataupun dari sumber-sumber di luar 

perusahaan. Isu-isu seperti ini juga mengikat perusahaan untuk bekerja dalam kurun 

waktu yang panjang. Karena alasan-alsan ini, isu-isu tersebut membuat sumber daya 

yang besar. Dalam bisnis yang berorientasi kepda pelayan yang sangat kompetitif ini, 

mencapai dan memelihara kepuasan pelanggan seringkali menuntut komitmen dari 

setiap pihak dalam organisasi. 

 

Isu strategis seringkali mempengaruhi kesejahteraan jangka panjang. 

Keputusan strategis mengikat perusahaan untuk waktu yang lama, biasanya lima tahun. 

Tetapi dampak dari keputusan semacam ini sering kali bertahan jauh lebih lama. Ketika 

perusahaan mengikatkan dirinya pada suatu strategi tertentu, citra dan keunggulan 

bersaingnya dikaitkan dengan strategi tersebut. Perusahaan dikenal di pasar tertentu, 

untuk produk tertentu dengan teknologi tertentu. Citra mereka sebelumnya akan 

terancam jika mereka beralih dari pasar, produk atau teknologi  yang dimaksud dengan 

menerapkan  strategi yang berbeda. Dengan demikian  keputusan-keputusan strategis 

mempunyai pengaruh yang bertahan lama atas perusahaan (pengaruh baik maupun 

buruk). 

 

Isu strategi berorientasi ke masa depan. Keputusan-keputusan strategis 

didasarkan pada apa yang diramalkan manajer, bukan pada yang mereka ketahui. 

Dalam keputusan seperti itu penekanan diberikan pada  pengembangan proyeksi yang 
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akan memungkinkan perusahaan memilih opsi (pilihan) strategis yang paling 

menjanjikan. Dalam lingkungan persaingan bebas dan tidak menentu seperti sekarang 

ini, perusahaan hanya akan sukses jika ia bersikap proaktif (antisipatif) terhadap 

perubahan. 

 

Isu strategis biasanya mempunyai konsekuensi multifungsional atau multi 

bisnis. Keputusan-keputusan strategis mempunyai implikasi yang kompleks bagi 

sebagian besar bidang kegiatan perusahaan. Keputusan mengenai  pelanggan, tekanan 

utama persaingan atau struktur organisasi tentu akan melibatkan unit-unit usaha 

strategis, devisi atau unit program perusahaan. Semua bidang ini akan dipengaruhi oleh 

alokasi atau realokasi tanggung jawab dan sumber daya yang ditimbulkan oleh 

keputusan tersebut. 

 

Isu strategis mengharuskan perusahaan mempertimbangkan lingkungan 

ekstern.  Semua perusahaan beroperasi dalam sistem terbuka. Mereka mempengaruhi 

dan dipengaruhi oleh keadaan luar (ektern) yang sebagaian besar berada di luar kendali 

mereka. Oleh karena itu, untuk berhasil dalam suatu persaingan, para manajer strategis 

perusahaan harus mengamati keadaaan di luar operasi mereka senderi. Mereka harus 

memepertimbangkan apa yang mungkin dilakukan pihak-pihak lain (misalnya; pesaing, 

pelanggan, pemasok, kreditor, pemerintah dan tenaga kerja).  

 

 

1.4. Tiga Tingkatan Strategi         

 

Hirarki (jenjang) pengambilan keputusan dalam suatu perusahaan biasanya 

terdiri dari tiga tingkat. Pada puncak hirarki terletak tingkat korporasi (perusahaan), 

utamanya terdiri dari dewan direksi (board of director) dan eksekutif kepala (chief 

executive) serta pejabat administrative (administrative officier). Mereka bertanggung 

jawab atas kinerja keuangan perusahaan dan atas pencapaia tujuan-tujuan bukan 

keuangan, seperti memperkuat citra perusahaan dan memenuhi tanggung jawab sosial 

perusahaan. Dalam suatu perusahaan multibisnis, eksekutif tingkat korporasi 

menentukan bidang-bidang usaha (bisnis) yang digarap perusahaan, menetapkan 

sasaran dan merumuskan strategi yang mencakup bidang kegiatan dan bidang 

fungsional dari bisnis-bisnis yang dimaksud. Manajer strategis tingkat korporasi 

berusaha memanfaatkan kompetensi khusus perusahaan dengan menerapkan rancangan  

portofolio dalam mengelola bisnisnya dan dengan mengembangkan rencana-rencana 

jangka panjang (biasanya untuk jangka lima tahun). 

 

Pada tingkat menengah hirarki pengambilan keputusan terletak pada tingkat 

bisnis, utamanya terdiri dari para manajer bisnis dalam korporasi. Pada manajer ini 

harus menterjemahkan rumusan arah dan keinginan yang dihasilkan di tingkat 

korporasi ke dalam sasaran dan strategi yang kongkrit untuk masing-masing divisi 
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usaha. Tegasnya, para manajer strategis tingkat bisnis menentukan bagaimana 

perusahaan akan bersaing di arena pasar-produk (product-market) tertentu. Mereka 

berusaha mengidentifikasi dan mengamankan segmen-segmen pasar yang paling 

prospektif dalam arena tersebut. Segmen ini merupakan bagian dari pasar total yang 

dapat dikuasai perusahaan karena keunggulan bersaingnya.  

Pada tingkat bawah, hirarki pengambilan keputusan terletak pada tingkat 

fungsional, terdiri dari (utamanya) manajer-manjer produk, wilayah dan fungsional. 

Mereka menyusun sasaran tahunan dan strategi jangka pendek dalam bidang-bidang 

seperti produksi, operasi, riset dan pengembangan, keuangan dan akunting, pemasaran 

dan hubungan karyawan. Tetapi tanggung jawab utama mereka adalah 

mengimplementasikan atau melaksanakan rencana strategis perusahaan. Apabila para 

manajer tingkat korporasi dan bisnis memusatkan perhatin pada “melakukan hal-hal 

yang benar”, para manajer pada tingkat fungsional memusatkan perhatian pada 

“melakukan segala sesuatu dengan benar”.  Artinya mereka menangani masalah-

masalah seperti efesiensi dan efektivitas sistem produksi dan pemasaran, kualitas 

layanan pelanggan, dan sukses produk dan jasa tertentu guna meningkatkan bagian 

pasar perusahaan. 

Gambar 1.2 beikut menggambarkan tiga tingkatan manajemen strategis sesuai 

dengan yang terjadi dalam praktek. Ada dua aternatif, alternative pertama perusahaan 

hanya menangani satu bisnis dan tanggung jawab tingkat korporasi dan bisnis terpusat 

pada satu kelompok direktur, pejabat staf dan manajer. Ini format organisasi dari 

kebanyakan usaha kecil. Alternatif kedua struktur korporasi klasik, memiliki tiga 

tingkat operasional yang lengkap, yakni: tingkat korporasi, tingkat bisnis, dan tingkat 

fungsional. Ancangan yang digunakan saat ini mengasumsikan alternatif  kedua 

Pemahaman yang baik mengenai konsep strategi dan konsep-konsep lain yang 

berkaitan, sangat menentukan suksesnya strategi yang disusun. Konsep-konsep tersebut 

adalah sebagai berikut : 

Distinctive Competence, yakni tindakan yang dilakukan oleh peusahaan agar 

dapat melakukan kegiatan lebih baik dibandingkan dengan pesaingnya.  

Suatu perusahaan yang memiliki kekuatan yang tidak mudah ditiru oleh 

perusahaan pesaing dipandang sebagai perusahaan yang memiliki “Distinctive 

Competence” Konsep ini menjelaskan kemampuan spesifik suatu organisasi. Menurut 

Day dan Wenesley (1988), identifikasi distinctive competence dalam suatu organisasi 

meliputi: (a) keahlian tenaga kerja, (b) kemampuan sumber daya. 

Kedua faktor tersebut menyebabkan suatu perusahaan dapat lebih unggul 

dibandingkan dengan pesaingnya. Keahlian sumber daya manusia yang tinggi muncul 

dari kemampuan membentuk fungsi khusus yang lebih efektif dibandingkan dengan 

pesaing. Misalnya menghasilkan produk yang kualitasnya lebih baik dibandingkan 

dengan produk pesaing dengan cara memahami secara detail keinginan konsumen, serta 

membuat program pemasaran yang lebih baik dari pada program pesaing. 

Dengan memiliki kemampuan melakukan riset pemasaran yang lebih baik, 

perusahaan dapat mengetahui secara tepat semua keinginan konsumen sehingga dapat 
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menyususn strategi-strategi pemasaran yang lebih baik dibandingkan dengan 

pesaingnya. Semua kekuatan tersebut dapat diciptakan melalui penggunaan seluruh 

potensi sumber daya yang dimiliki perusahaan, seperti peralatan dan proses produksi 

yang canggih, penggunaan jaringan saluran distribusi cukup luas, dan penciptaan brand 

image. Yang positif secara sistem reservasi yang terkomputerisasi. Semua itu 

merupakan keungulan-keunggulan yang dapat diciptakan untuk memperoleh 

keuntungan dari pasar dan mengalahkan pesaing. 

 

Gambar  1.2 

ALTERNATIF STRUKTUR MANAJEMEN STRATEGI 

 

 
ALTERNATIF 1, PERUSAHAAN BISNIS UNGGUL 

 

 

 

 

 

 

 

ALTERNATIF 2, PERUSAHAAN MULTIBISNIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber :  Pearce II (2000 : 26) 
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Competitive Advantage, yaitu kegiatan spesifik yang dikembangkan oleh 

perusahaan agar lebih unggul dibandingkan dengan pesaingnya. Keunggulan bersaing 

disebabkan oleh pilihan strategi yang dilakukan perusahaan untuk merebut peluang 

pasar.  Menurut Porter dalam Preddy Rangkuti; ada tiga strategi yang dapat dilakukan 

perusahan untuk memperoleh keunggulan bersaing, yaitu : (a) cost leadership, (b) 

Diferensiasi (c) focus. 

Perusahaan dapat memperoleh keunggulan bersaiang yang lebih tinggi 

dibandingkan dengan pesaingnya jika ia dapat memberikan harga jual yang lebih murah 

dari pada harga yang diberikan oleh pesaingnya dengan nialai/kualitas produk yang 

sama. Harga jual yang lebih rendah dapat dicapai oleh peruasahaan tersebut karena dia 

memanfaatkan skala ekonomis, efesiensi produksi, penggunaan teknologi, kemudahan 

akses dengan bahan baku, dan sebagainya, misalnya banyak perusahaan-perusahaan di 

negara maju memindahkan industrinya ke negara lain seperti Idonesia, Malayasia, 

Vietnam, China dan Thailand agar memeperoleh pasokan bahan baku yang lebih murah 

dan lebih baik 

Perusahaan juga dapat melakukan strategi diferensiasi dengan menciptakan 

persepsi terhadap nilai tertentu pada konsumennya, misalnya persepsi terhadap 

keunggulan kinerja produk, inovasi produk, pelayanan yang lebih baik, dan brand 

image yang lebih unggul. Selain itu, strategi focus juga dapat diterapkan untuk 

memperoleh keunggulan bersaing sesuai dengan segmentasi dan pasar sasaran yang 

diharapkan.   

 

1.5   Faktor-faktor Manajemen Strategis 

 

Siagian, Sondang P (2000 : 23) Manajemen puncak dalam suatu organisasi 

(terutama organisasi bisnis) harus mampu merumuskan dan menentukan strategi 

organisasi sehingga organisasi yang bersangkutan tidak hanya mampu mempertahankan 

eksistensinya, akan tetapi  tangguh melakukan penyesuaian dan perubahan yang 

diperlukan sehingga organisasi semakin meningkat efektivitas dan produktivitasnya. 

Untuk mewujudkan situasi demikian, para anggota manajemen puncak harus 

menguasai teknik-teknik desain atau rancang bangun sistem manajemen strategis yang 

tepat dan cocok bagi organisasi yang dipimpinnya. Faktor-faktor yang perlu dikenali 

dan diperhitungkan antara lain adalah : 

 

1) Tipe dan struktur organisasi 

2) Gaya manajerial 

3) Kompleksitas lingkungan eksternal 

4) Kompleksitas proses produksi 

5) Hakekat berbagai masalah yang dihadapi 
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1.5.1 Tipe dan Struktur Organisasi 

 

Setiap organisasi memiliki “kepribadian” yang khas. Tipe dan struktur yang 

dipilih untuk digunakan harus dikaitkan dengan “kepribaadian” dimaksud. Secara 

tradisional, tipe dan struktur yang paling banyak digunakan adalah tipe yang hierarkikal 

atau piramidal. Tipe demikian mungkin saja cocok untuk organisasi besar, kompleks 

dan kultur organisasi membenarkan  berlakunya “jarak kekuasaan” dan oleh karena itu 

memerlukan berbagai “lapisan” kewenangan. Tipe demikian juga cocok apabila ingin 

ditonjolkan pembedaan penugasan antara mereka yang melakukan tugas pokok dan 

mereka yang menyelenggrakan berbagai kegiatan penunjang. Alasan lain ialah apabila 

jumlah karyawan besar dengan aneka ragam spesialisasinya. Akan tetapi  gejala yang 

tampak semakin jelas terlihat dewasa ini ialah bahwa karena berbagai alasan, seperti 

tuntutan pengakuan dan penghargaan atas harkat dan martabat manusia, pentingnya 

keterlibatan para karyawan dalam proses pengambilan keputusan, pemberdayaan 

karyawan, otonomi, diskresi dan lain sebagainya, tipe dan struktur yang pyramidal itu 

sering dipandang tidak cocok dan mengarah pada penciptaan organisasi yang semakin 

“datar” atau dengan menggunakan tipe matriks. Sifat tugas yang harus diselesaikan pun 

turut berperan dalam memilih tipe dan struktur organisasi, seperti tugas yang bersifat 

rutinitas dan mekanistik yang memerlukan penggunaan tipe tertentu, lain halnya jika 

tugas memerlukan inovasi dan kreativitas para pelaksananya. Yang jelas ialah bahwa 

manajemen puncak harus secara tepat memilih tipe dan struktur organisasi yang akan 

digunakan dengan mengingat organisasi tipe birokratik semakin ditinggalkan dan tipe 

organic semakin popular. Struktur organisasi tidak sekedar wadah di mana berbagai 

kegiatan berlangsung, akan tetapi sebagai wahana yang efektif bagi para anggotanya 

untuk berinteraksi dan saling berhubungan. 

 

1.5.2  Gaya Manajerial 

   

Para teoretisi dan praktisi yang mendalami teori kepemimpinan dan gaya 

manajerial dalam mengelola organisasi yang besar dan kompleks menekankan beberapa 

hal, yang antara lain adalah : 

1)   Kepemimpinan yang efektif adalah kepemimpinan yang situsional. Memang 

dikenal berbagai tipologi kepemimpinan seperti tipe yang otokratik, paternalistic, 

laissez faire, demokratik dan kharismatik. Teori kepemimpinan menekankan pula 

bahwa tidak ada satu tipe yang cocok dan dapat diterapkan secara konsisten pada 

semua jenis organisasi dan semua situasi. Berarti gaya manajerial sebagai faktor 

yang harus diperhitungkan dalam manajemen strategi  memerlukan “cara 

membaca situasi organisasi yag tepat” dikalangan manajemen puncak.   

2)   Gaya manajerial yang tepat ditentukan oleh tingkat kedewasaan atau kematangan 

para anggota organisasi. Jika kelompok manajemen mempunyai persepsi bahwa 

para bawahannya adalah orang-orang yang sudah matang dan dewasa (dalam arti 

pengetahuan, keterampilan, pengalaman, mental, intelektual dan emosional) gaya 
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yang partisipatif-lah yang tepat untuk ditampilkan. Bila para bawahan 

menampilkan sikap yang menunjukkan ketidakdewasaan atau kekurangmatangan, 

apalagi bila disertai oleh perilaku yang disfungsional, sangat mungkin gaya 

manajerial yang cocok digunakan adalah gaya yang paternalistik atau bahkan yang 

otoriter. 

3)    Peran apa yang diharapkan dimainkan oleh para manajer dalam organisasi. 

Seperti diketahui para manajer diharapkan dapat memainkan berbagai jenis peran, 

seperti selaku simbol keberadaan organisasi , pemrakarsa visi organisasi di masa 

depan, pengambil keputusan, juru bicara organisasi, penerima dan penyebar 

informasi, penentu alokasi dana, sarana, prasarana dan tenaga, “pemadam 

kebakaran,” dan berbagai peran lainya. Dalam perjalanannya, organisasi akan 

mengalami berbagai kondisi dan setiap kondisi menuntut peran tertentu.    

 

1.5.3  Kompleksitas Lingkungan Eksternal 

 

Merupakan kenyataan pula bahwa setiap organisasi menghadapi kondisi 

lingkungan yang berbeda–beda. Yang jelas lingkungan eksternal suatu organisasi selalu 

bergerak sangat dinamis. Gerakan yang sangat dinamis tersebut pasti berpengaruh pada 

cara mengelola organisasi, termasuk dalam merumuskan dan menetapkan strategi. 

Contoh-contoh kondisi dinamik tersebut dapat menampakan diri dibidang, politik, 

ekonomi, keamanan dan ketertiban masyarakat dan sosial budaya. Dibidang 

perekonomian, misalnya, contoh-contoh dinamika itu antara lain ialah : lingkungan 

yang relative stabil, lingkungan yang penuh gejolak, persaingnan yang tajam atau 

persaingan yang lunak. Posisi organisasi dalam penguasaan pasar pun turut 

menentukan. Strategi manajemen akan mengambil satu bentuk tertentu dalam hal posisi 

organisasi adalah pada”seller’s market”. Lain halnya bila organisasi berada pada 

“buyer’s market.” Karena tidak ada organisasi yang dapat “membebaskan” diri dari 

dampak dinamika lingkungan eksternal, dinamika tersebut harus dikenali, 

diperhitungkan dan bahkan dimanfaatkan demi pencapaian tujuan dan berbagai sasaran 

organisasi. 

 

1.5.4   Kompleksitas Proses Produksi 

 

Semua jenis organisasi niaga dapat digolongkan pada dua kategori, yaitu 

organisasi yang menghasilkan barang dan yang menghasilkan jasa. Dalam 

meyelenggarakan proses produksi, tidak terlalu penting untuk membedakan keduanya 

karena sama-sama harus memenuhi berbagai persyaratan seperti persyaratan mutu, 

harga, manfaat, usia produk, pelayanan yang cepat dan akurat, kontinuitas suplay dan 

jaminan pelayanan purna jual. Disamping berbagai persyaratan tersebut, kompleksitas 

proses produksi yang turut berpengaruh dalam manajemen strategi antara lain ialah 

apakah organisasi akan berproduksi bedasarkan pendekatan padat karya atau padat 

modal, apakah akan menggunakan teknologi canggih atau tidak (misalnya robotisasi 
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dalam kegiatan perakitan atau otomatisasi kegiatan perkantoran), apakah masyarakat 

pengguna barang atau pemakai jasa sudah siap menggunakan produk baru atau tidak, 

apakah organisasi memiliki keunggulan kompetitif atau tidak dan sebagainya. 

Kesemuanya itu pasti mempunyai dampak terhadap proses penentuan strategi dan 

implementasinya. 

 

1.5.5   Hakikat Permasalahan yang Dihadapi 

 

Jika dikatakan bahwa strategi merupakan keputusan dasar yang diambil oleh 

manajemen puncak, salah satu implikasi pernyataaan tersebut ialah bahwa manajemen 

puncak harus merupakan orang-orang yang cekatan memecahkan masalah, terlepas 

apakah masalah itu rumit dan mempunyai dampak kuat untuk jangka panjang atau 

relatif sederhana da dengan dampak yang tidk kuat dan hanya bersifat jangka pendek 

atau sedang. Yang jelas ialah bahwa pendekatan dan teknik yag digunakan untuk 

memecahkan harus berhasil mencabut akar permasalahan dan tidak sekedar mengobati 

gejala-gejalanya saja.  

 

Untuk maksud tersebut, misalnya, diperlukan kemampuan melakukan analisis 

informasi sedemikan rupa sehingga dari analisis yang dilakukan tampak berbagai 

alternative yang mungkin ditempuh. Jika berbagai alternative tersebut sudah dikenali 

kekuatan dan kelemahannya, diperlukan keberanian untuk memilih salah satu di 

anataranya yang dianggap merupakan opsi yang paling tepat. Sudah barang tentu, 

masalah yang rumit memerlukan strategi pemecahan yang lain dari pemecahan masalah 

yang relatif sederhana. 

 

Agar manajemen strategi benar-benar mencapai sasarannya, berbagai pihak 

yang terlibat di dalamnya dengan beraneka ragam peranan perlu memahami proses 

manajemen strategi yang menjadi objek pembahasan pada bab berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

16 

 

 

BAB  II 

PROSES MANAJEMEN STRATEGI 

 

Pada bab sebelumnya telah dibahas bahwa pada dasarnya manajemen strategi 

merupakan suatu proses yang dinamis karena ia berlangsung secara terus–menerus 

dalam suatu organisasi. Setiap strategi selalu memerlukan peninjauan ulang dan bahkan 

mungkin perubahan di masa depan. Salah satu alasan utama mengapa demikian halnya 

ialah karena kondisi yang dihadapi oleh satu organisasi, baik yang sifatnya internal 

maupun eksternal selalu berubah-ubah pula. Dengan perkataan lain strategi manajemen 

dimaksud agar organisasi menjadi satuan yang mampu menampilkan kinerja tinggi 

karena organisasi yang berhasil adalah organisasi yang tingkat efektivitas makin lama 

makin tinggi. Hanya dengan demikianlah tujuan dan berbagai sasarannya dapat tercapai 

dengan hasil yang memuaskan. 

 

2.1  Ciri-ciri Organisasi Berkinerja Tinggi 

 

Pada dasarnya, manajemen yang berhasil mengelola organisasi dibedakan 

dengan mereka yang tidak atau kurang berhasil oleh kemampuan mereka untuk 

menjadikan organisasi yang dipimpinya menjadi organisasi berkinerja tiggi. 

Siagian (2002 : 27) ciri-ciri utama organisasi berkinerja tinggi, antara lain, adalah 

sebagai berikut : 

1)   Organisasi berkinerja tinggi mempunyai arah yang jelas untuk ditempuh. Arah 

tersebut tercermin pada visi yang dimiliki oleh para manajer dalam organisasi 

tentang mau kemana organisasi akan dibawa di masa depan dan mengapa. Para 

manajer dalam organisasi memiliki keberanian mengambil resiko ”memasuki 

medan baru” dan tidak ragu-ragu meninggalkan cara kerja, metoda, teknik dan 

kultur lama apabila dipandang bahwa hal-hal tersebut tidak sesuai lagi dengan 

tuntutan internal dan eksternal yang baru pula. Sebaliknya, para manajer yang 

tidak berhasil menciptakan organisasi berkinerja tinggi biasanya membiarkan diri 

disibukan oleh apa yang dianggapnya sebagai krisis atau terpukau pada masalah-

masalah teknis secara mendetail sehingga mereka tidak sempat berpikir secara 

mendalam tentang dimana organisai akan berada beberapa tahun di muka bila 

mereka terus – menerus bekerja ”seperti sedia kala.”  

2)   Manajemen yang berhasil menjadikan organisasi berkinerja tinggi selalu berupaya 

agar dalam organisasi tersedia tenaga-tenaga berpengetahuan dan keterampilan 

tinggi disertai oleh semangat kewirausahaan. Manajer demikian sangat peka 

terhadap kebutuhan dan perilaku para pengguna produk yang dihasilkan yang 

berarti berusaha memahami kecenderungan-kecenderungan yang terjadi di 

pasaran. Tidak kalah pentingnya ialah kecekatan mereka untuk memanfaatkan 

setiap peluang timbul. Manajer yang efektif dan berhasil selalu berupaya mencari 
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cara kerja yang lebih efisien dan efektif. Sumber gagasan untuk perbaikan pun 

digalinya dari berbagai pihak, termasuk para pelanggan dan nasabahnya. 

Pendekatannya dalam pelaksanaan tugas bersifat inovatif. Mereka tidak segan 

mencoba hal-hal baru meskipun dengan resiko kegagalan sekalipun. Satu 

kegagalan dipandangnya sebagai ”keberhasilan yang tertunda” dan oleh karena itu 

tidak takut menghadapi kekurang berhasilan dan mencobanya lagi hingga 

keberhasilan diraih. Ciri-ciri demikian tidak dimiliki oleh para manajer yang 

kinerja organisasi yang dipimpinnya tidak tinggi.  

3)   Pada organisasi berkinerja tinggi, para manajernya membuat komitmen kuat pada 

suatu rencana strategi, yaitu rencana yang diharapkan membuahkan keuntungan 

financial yang memuaskan dan yang menempatkan organisasi pada posisi 

bersaing yang dapat diandalkan. Para manajer organisasi bisnis yang berhasil 

memandang keunggulan kompetitif sebagai kunci untuk meraih keuntungan yang 

lebih tinggi dan kinerja tinggi yang berkelanjutan. Lain halnya dengan para 

manajer yang tidak atau kurang efektif.  

4)   Organisasi suatu perusahaan berkinerja tinggi adalah ”hasil” dan memiliki 

kesadaran yang tinggi tentang pentingnya efektivitas dan produktivitas yang 

meningkat. Bagi mereka mencapai  sasaran tepat pada waktu yang ditetapkan 

merupakan hal yang amat penting. Oleh karena itulah mereka bersedia membayar 

tinggi tenaga kerja yang memiliki pengetahuan, keterampilan dan kemampuan 

yang secara kualitataif memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan, apalagi bila 

kualifikasi tersebut disertai oleh perilaku yang positif seperti loyalitas, dedikasi, 

kemauan bekerja sama dan kesediaan menerima tanggung jawab yang lebih besar 

ketimbang kemampuan menuntut hak. Para manajer yang kurang berhasil senang 

mencari ”kambing hitam” dalam arti bahwa jika organisasi tidak meraih 

keuntungan, tidak bergerak maju atau bahkan mengalami kemunduran, dengan 

cepat mereka melemparkan kesalahan pada pihak lain atau faktor-faktor yang 

berada diluar kendali organisasi seperti kelesuan ekonomi, permintaan yang 

menurun akan produk perusahaan, tekanan persaingan yang terlalu kuat, biaya 

yang makin tinggi dan berbagai masalah lainnya yang menurut mereka, tidak bisa 

diperhitungkan sebelumya.  

5)   Salah satu sifat penting yang dimiliki oleh para manajer yang berhasil ialah 

kesediaannya membuat komitmen yang mendalam pada strategi yang telah 

ditentukan dan berupaya besama seluruh komponen organisasi lainnya agar 

strategi tersebut membuahka hasil yang diharapkan. Manajemen yang efektif pada 

umumnya berusaha memahami persyaratan-persyaratan internal apa yang harus 

terpenuhi agar implementasi strategi berhasil. Salah satu hal yang mereka tuntut 

kuat dari para bawahannya ialah agar para bawahan tersebut tidak meremehkan 

berbagai hal-hal kecil yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas masing-masing. 

Mereka tidak puas hanya ”mengatur dari belakang meja”  tetapi melakukan apa 

yang secara popular disebut sebagai ” managing by wandering around.” 

Pengalaman banyak manajer yang berhasil menunjukkan bahwa ”gaya 
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manajerial” demikian mempunyai arti yang sangat penting paling sedikit dilihat 

dari tiga sudut pandang yaitu : pertama, kehadiran mereka di tengah-tengah para 

bawahan mempunyai daya dorong yang sangat kuat; kedua mereka mengetahui 

dengan jelas dan pasti bagaimana jalannya roda organisasi; dan ketiga adalah 

mereka terlibat langsung dalam memimpin pelaksanaan strategi yang telah 

ditetapkan. Sebaliknya, para manajer yang tidak atau kurang berhasil memiliki 

berbagai sifat yang tidak kondusif dalam upaya meraih keberhasilan, seperti :  

a. Sibuk melibatkan diri dalam ”birokrasi organisasi”. 

b. Banyak waktu yang digunakan untuk berbagai kegiatan yang sebenarnya 

tidak produktif seperti membuat laporan, menghadiri rapat, menulis memo, 

dan menyelesaikan berbagai hal yang sifatnya teknis administrative dan 

prosedural. 

c. Tidak memandang implementasi  yang sistematik dari suatu rencana sebagai 

tanggung jawab utamanya. 

d. Mereka lebih suka ”mengatur dari belakang meja” dan menggunakan para 

bawahan langsungnya sebagai ”saluran berkomunikasi” dengan berbagai 

pihak lain dalam organisasi. 

e. Senang melakukan pengawasan yang ketat 

 

2.2   Tahapan Dalam Proses Manajemen Strategi 

   

Telah disinggung di muka bahwa yang dimaksud dengan strategi bisnis ialah 

suatu keputusan dasar yang diambil oleh manajemen puncak yang menentukan dalam 

bidang  usaha apa organisasi bergerak sekarang dan dalam bidang bisnis apa organisasi 

akan bergerak  di masa yang akan datang. Dalam merumuskan dan menetapkan suatu 

strategi, berbagai tahap harus dilalui. Harus diakui bahwa dikalangan para pakar 

manajemen, belum terdapat kesepakatan ”universal” mengenai jumlah tahap-tahap 

tersebut. Kesepakatan ”universal” yang ada ialah bahwa proses manajemen strategi dari 

berbagai tahap. Pearce & Robinson (1997 : 17) terdapat dua belas tahap yang lumrah 

dilalui dalam proses manajemen strategi yaitu : 

1) Perumusan visi, misi dan tujuan organisasi (perusahaan)  

2) Penentuan profil organisasi 

3) Analisis dan pilihan strategi 

4) Penetapan sasaran jangka panjang 

5) Penentuan strategi induk 

6) Penentuan strategi operaional 

7) Penentuan sasaran jangka pendek (seperti sasaran tahunan) 

8) Perumusan kebijaksanaan 

9) Pelembagaan strategi 

10) Penciptaan sistem pengawasan 

11) Penciptaan sistem penilaian 

12) Penciptaan sistem umpan balik. 
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Tahap-tahap tersebut secara blok giagram dapat dilihat pada gambar 2.1 sebagai 

berikut. 

 

 

Gambar 2.1 

MODEL MANAJEMEN STRATEGI 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sumber : Pearce & Robinson (1997 : 18) 
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2.2.1   Perumusan Misi Organisasi (Perusahaan) 

 

Bagi suatu organisasi atau perusahaan penentuan misi sangat penting karena 

misi itu bukan hanya sangat mendasar sifatnya, akan tetapi membuat organisasi. 

memiliki ”jati diri” yang bersifat khas. Dengan perkataan lain, misilah yang 

membedakan satu organisasi dari organisasi lainnya yang sejenis, dalam arti bergerak 

dalam bidang bisnis yang serupa. Pentingnya misi juga terlihat dengan jelas apabila 

diingat bahwa ia menetukan tugas-tugas utama yang harus terselenggara dalam 

organisasi dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Pearce 

& Robinson (1997 : 55) beberapa ciri yang harus tergambar dengan jelas dalam suatu 

misi, antara lain ialah : 

a. Merupakan suatu pernyataan yang bersifat umum dan berlaku untuk kurun waktu 

yang panjang tentang ”niat” organisasi yang bersangkutan;  

b. Mencakup filsafat yang dianut dan akan digunakan oleh pengambil keputusan 

stratejik dalam organisasi; 

c. Secara implisit menggambarkan citra yang hendak diproyeksikan ke masyarakat 

luas; 

d. Merupakan pencerminan jati diri yang ingin diciptakan, ditumbuhkan dan 

dipelihara; 

e. Menunjukan produksi barang atau jasa apa yang menjadi andalannya; 

f. Menggambarkan dengan jelas kebutuhan apa dikalangan pelanggan atau pengguna 

jasa yang akan diupayakan untuk dipuaskan. 

Singkatnya, dalam misi harus jelas terlihat produk andalan apa yang akan 

dihasilkan, pasaran konsumen yang bagaimana yang akan direbut, cara pemanfaatan 

teknologi yang akan digunakan yang kesemuanya menggambarkan sistem nilai dan 

skala prioritas yang dianut oleh para pengambil keputusan strategis dalam organisasi. 

 

2.2.2   Analisis Lingkungan Internal (Profil Organisasi /Perusahaan) 

 

Setiap organisasi menghadapi keterbatasan kemampuan menyediakan dan 

memperoleh sumber-sumber yang diperlukannya, baik sumber dana, sarana, prasarana, 

waktu dan tenaga kerja. Menghadapi kenyataan demikian, manajemen puncak perlu 

melakukan suatu analisis yang objektif  agar dapat mengetahui kemampuan organisasi 

berdasarkan berbagai sumber yang sudah dimiliki atau mungkin diperolehnya. 

Berdasarkan analisis itulah profil organisasi ditetapkan. Profil dimaksud 

menggambarkan kuantitas dan kualitas berbagai sumber yang dapat atau mungkin 

dikuasainya untuk dimanfaatkan dalam rangka pelaksanaan strategi yang telah 

ditentukan. Hasil analias yang ditentukan dengan demikian menggambarkan faktor-

faktor ketentuan dan kelemahan organisasi yang bersangkuan. Peranan profil organisasi 

menjadi sangat penting dalam melihat apa yang mungkin atau tidak mungkin 

dikerjakan oleh dan dalam organisasi. Tidak kurang pentingnya untuk memperhatikan 

ialah bahwa profil organisasi juga  menggambarkan sejarah organisasi di masa lalu 
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dikaitkan dengan sistem nilai dan kultur yang dianut dibandingkan kondisi yang 

dihadapi sekarang untuk digunakan sebagai dasar meramalkan kemampuan organisasi 

di masa depan. Dengan demikian jelas bahwa profil organisasi memperkuat identitas 

yang telah dinyatakan dalam misi. 

 

2.2.3   Analisis Lingkungan Eksternal 

  

Setiap manajer puncak kiranya menyadari bahwa organisasi yang dipimpinnya 

harus berinteraksi dengan lingkungannya. Perjalanan organisasi dipengaruhi dengan 

tingkat tertentu oleh dampak peristiwa, perkembangan dan sifat perubahan yang terjadi 

pada lingkungannya. Disenangi atau tidak, dampak faktor lingkungan harus 

diperhitungkan betapa pun sulitnya melakukan perhitungan tersebut. Dikatakan sulit 

karena berbagai faktor tersebut berada diluar kemampuan organisasi untuk 

mengendalikannya. Lingkungan eksternal tersebut dapat digolongkan pada dua jenis 

yang saling berhubungan dan saling mempengaruhi, yaitu lingkungan ”dekat” dan 

lingkungan  ”jauh.” 

  

Lingkungan Eksternal ” dekat” : Yang dimaksud dengan lingkungan ”dekat” 

ialah lingkungan eksternal yang mempunyai dampak pada kegiatan-kegiatan 

operasional organisasi, seperti berbagai kekuatan dan kondisi dalam lingkup industri 

dimana organisasi bergerak, situsi persaingan, situasi pasar, kondisi lapangan kerja 

spesifik yang spesialistik tetapi diperlukan oleh organisasi yang kesemuanya 

berpengaruh pada pemilihan alternatif strategi yang diperkirakan mendukung upaya 

organisasi mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Berbagai faktor 

lingkungan ”dekat” dapat timbul karena tindakan organisasi yang bersangkutan sendiri, 

akan tetapi mungkin pula karena tindakan dan perilaku berbagai pihak lain dalam 

lingkungan eksternal seperti pesaing, konsumen, pengguna produk, pemasok atau 

penyandang dana. Misalnya, para konsumen sangat memperhitungkan harga lebih dari 

masa sebelumnya. Lembaga keuangan dan perbankan mungkin saja mengubah 

kebijaksanaannya dalam hal pemberian kredit, dalam arti menetapkan persyaratan yang 

lebih ”lunak” atau lebih ”keras.” 

 

Merupakan kenyataan bahwa dalam dunia industri selalu ada kemungkinan lahir 

dan tumbuhnya pesaing baru yang memasuki pasar yang secara tradisional sudah 

dikuasi oleh perusahaan yang bersangkutan. Kegiatan-kegiatan penelitian dan 

pengembangan dapat berakibat pada terjadinya terobosan baru sehingga produk 

substitusi  ditemukan dan dipasarkan. Karena itu, manajemen memerlukan ”kejelian” 

melihat dampak berbagai kondisi dan perkembangan lingkungan eksternal tersebut, 

baik yang sifatnya positif maupun yang negatif. 

 

Lingkungan Eksternal yang ”Jauh” adalah berbagai kekuatan dan kondisi yang 

timbul terlepas dari apa yang terjadi pada lingkungan eksternal yang ”dekat,” tetapi 
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sudah dikenali dan dimanfaatkan oleh para pesaing. Kekuatan dan kondisi demikian 

dapat bersifat politik, ekonomi, teknologi, keamanan, hukum, social budaya, 

pendidikan kultur masyarakat luas. Misalnya, di bidang politik dapat timbul situasi 

diman terjadi perubahan dalam pemerintahan. Pemerintahan menentukan berbagai 

kebijaksanaan baru dengan tidak memberlakukan lagi kebijaksanaan yang ada. 

 

Di bidang Ekonomi dapat terjadi tingkat inflasi dan suku bunga yang tinggi 

dengan segala dampaknya pada roda perekonomian. Terobosan yang terjadi di bidang 

teknologi pada umumnya menimbulkan keinginan berbagai pihak untuk memanfaatkan 

terobosan tersebut, sebab apabila tidak sistem produksi akan  ”ketinggalan zaman.” 

Kemanan dan ketertiban masyarakat bisa saja berubah dengan cepat baik menjadi lebih 

baik atau menjadi lebih buruk. Berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku 

tidak mustahil diperbaharui atau diganti. Di bidang Sosial Budaya berbagai perubahan 

pun dapat terjadi seperti misalnya dalam konfigurasi demokrafik penduduk. 

Keterbukaan akses ke dunia pendidikan berakibat pada semakin banyaknya warga 

negara yang mengecap tingkat pendidikan formal yang lebih tinggi dengan segala 

implikasi dalam kehidupan bermasyarakat dan berorganisasi. Berkat kemajuan di 

bidang teknologi transportasi, komunikasi, informasi dan hiburan, dewasa ini terjadi 

”penetrasi cultural” dari satu masyarakat ke masyarakat lain yang biasanya berakibat 

pada terjadinya pergeseran nila-nilai cultural yang selama ini dianut. 

 

Agar misi yang harus diemban tercapai dan agar profil yang telah ditetapkan 

terus terpelihara, tidak ada pilihan bagi manajemen kecuali mengenali, 

memperhitungkan dan, sejauh mungkin, memanfaatkan faktor-faktor lingkungan 

eksternal tersebut. 

 

2.2.4   Analisis Pilihan Strategi 

 

Penilain yang dilakukan secara simultan terhadap lingkungan eksternal dan 

profil perusahaan memungkinkan manajemen mengidentifikasikan berbagai jenis 

peluang yang mungkin timbul dan dapat dimanfaatkan. Berbagai peluang tersebut 

berupa kemungkinan yang wajar untuk dipertimbangkan. Dalam melakukan analisis 

tentang berbagai kemungkinan tersebut manajemen perlu melakukan penyaringan yang 

cermat sehingga terlihat perbedaan nyata antara kemungkinan sebagai peluang dan 

kemungkinan yang diinginkan. Jika proses demikian dilalui dengan tepat, hasilnya ialah 

suatu pilihan yang sifatnya strategis. Suatu pilihan strategis harus bermuara pada 

penggabungan antara sasaran jangka panjang dan strategi dasar organisasi yang pada 

gilirannya menempatkan peruasahaan pada posisi yang optimal dalam menghadapi 

lingkungannya dalam rangka mengemban misi yang telah ditetapkan sebelumnya.  

 

Pada kenyataannya menentukan pilihan yang sifatnya strategis bukanlah hal 

yang mudah. Tidak mudah oleh karena sebelum pilihan dijatuhkan pada satu alternatif 
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tertentu, diperlukan terlebih dahulu suatu analisis strategis yang dimaksudkan untuk 

menyetarakan setiap peluang yang diperkirakan akan timbul dengan tujuan atau sasaran 

jangka panjang tertentu. Pada gilirannya, tujuan dan sasaran jangka panjang tersebut 

dikaitkan pula dengan cara-cara yang paling memberikan harapan. Cara-cara tersebut 

dikenal dengan “strategi induk”. Agar semuanya itu tercapai, manajemen puncak 

mampu menemukan dan menentukan berbagai kriteria dalam  menilai bebagai alternatif 

yang menurut hasil analisis layak untuk di pertimbangkan. Berbagai criteria yang 

biasanya digunakan ialah sikap manajemen puncak mengenai pengambilan resiko, 

fleksibelitas, stabilitas, pertumbuhan, tingkat keuntungan dan diversifikasi produk. 

Disamping itu tidak boleh dilupakan pentingnya analisis oleh manaajemen puncak 

tentang kondisi lingkungan eksternal yang sedang jadi sorotan perhatian, komitmen 

manajemen terhadap struktur organisasi yang sedang digunakan, akses kepada sumber-

sumber yang diperlukan, keunggulan kompetitif yang secara tradisional sudah dimiliki 

oleh perusahaan serta perhitungan yang matang tentang berbagai reaksi yang mungkin 

timbul dari berbagai pihak seperti dari pesaing, pengguna produk yang dihasilkan dan 

bahkan juga dari pihak-pihak berkepentingan tertentu di dalam organisasi. 

 

2.2.5   Penetapan Sasaran Jangka Panjang 

 

Tidak ada rumus yang pasti yang dapat digunakan oleh organisasi tentang 

batasan kurun waktu yang sifatnya ”jangka panjang.” Masing-masing organisasi dapat  

menentukan sendiri apa arti jangka panjang itu. Yang jelas ialah bahwa pada umumnya 

berbagai  sasaran dapat dikatakan bersifat jangka panjang apabila cakup kurun 

waktunya “ multi tahun.” 

 

Agar mempunyai makna operasional yang dipahami, manajemen puncak harus 

menyatakan secara jelas apa yang ingin dicapai oleh perusahaan dalam satu kurun 

waktu tertentu di masa yang akan datang, karena itulah apa yang dimaksud dengan 

sasaran. Pada umumnya pencapaian sasaran melibatkan berbagai unsur perusahaan 

seperti tingkat keuntungan, dividen bagi para pemilik modal, keunggulan kompetitif, 

kepemimpinan dalam pemanfaatan teknologi yang berkembang pesat, tingkat 

produktivitas, hubungan serasi dengan para karyawan dan tanggung jawab social 

perusahaa. Penting untuk memperhatikan bahwa berbagai sasaran yang ingin dicapai 

tidak hanya menyangkut produk yang sedapat mungkin didasarkan pada keunggulan 

kompetitif, dan juga tidak hanya penguasaaan pangsa pasar yang lebih besar, akan 

tetapi juga menyangkut berbagai aspek kehidupan kekaryaan para anggota organisasi, 

seperti pengurangan tingkat kemangkiran, peningkatan kepuasan kerja dan 

pengurangan perpindahan pegawai ke organisasi lain. Sejauh mungkin, berbagai 

sasaran tersebut dinyatakan secara spesifik, dapat diukur, dapat dicapai dan konsisten 

dengan berbagai sasaran lain yang ingin dicapai oleh perusahaan. 
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2.2.6   Penentuan Strategi Induk 

 

Untuk mencapai berbagai yang telah ditentukan, setiap organisasi memerlukan 

strategi induk. Porter (1996 : 86) yang dimaksud dengan strategi induk ialah suatu 

rencana umum yang bersifat menyeluruh atau komprehensif yang mengandung arahan 

tentang tindakan-tindakan utama yang apabila terlaksana dengan baik akan berakibat  

pada tercapainya berbagai sasaran jangka panjang dalam lingkungan eksternal yang 

bergerak dinamis. Dengan perkataan lain, strategi induk merupakan suatu pernyataan 

oleh manajemen puncak tentang cara-cara yang akan digunakan di masa depan untuk 

mencapai berbagai sasaran yang telah ditetapkan tersebut. Berbagai cara dimaksud 

dapat pula disebut sebagai berbagai pendekatan yang akan digunakan dalam 

menjalankan roda organisasi yang kesemuanya dikaitkan dengan pencapaian sasaran, 

karena dengan demikian diperoleh suatu jaminan bahwa organisasi akan mampu  

mempertahankan eksistensinya dan terus bertumbuh dan berkembang. Berbagai 

pendekatan tersebut dapat meliputi : 

a. Konsentrasi usaha pada satu produk tertentu karena organisasi memiliki 

keunggulan kompetitif. 

b. Pengembangan pasar yang baru. 

c. Pengembangan produk, baik dalam arti peningkatan mutu produk yang sudah 

dihasilkan maupun dalam arti produk baru. 

d. Inovasi, suatu hal yang dipandang suatu kebutuhan mutlak organisasi di masa 

depan. 

e. Integrasi yang bersifat vertical. 

f. Usaha patungan dengan organisasi lain. 

g. Pengalihan usaha pada bidang baru. 

h. Likuidasi. 

 

Berbagai pendekatan tersebutlah yang dapat digunakan dalam proses pengambilan 

keputusan. Pendekatan mana yang cocok atau tidak cocok, sangat ditentukan oleh 

berbagai faktor seperti misi perusahaan dan berbagai sasarannya. 

 

2.2.7   Penentuan Sasaran Jangka Pendek 

 

Sasaran jangka panjang suatu organisasi atau perusahaan memerlukan 

kongkretisasi. Salah satu cara melakukan kongkretisasi itu ialah dengan melakukan 

periodesasi, antara lain dengan menetapkan sasaran tahunan. Dengan perkataan lain, 

sasaran jangka panjang mutlak perlu dirinci dalam sasaran jangka pendek, dalam hal ini 

sasaran tahunan. Karena sifatnya rincian sasaran jangka panjang, berarti bahwa bidang-

bidang sasaran jangka panjang juga merupakan bidang-bidang sasaran jangka pendek. 

Hanya saja karena jangkauan waktunya lebih dekat, rincian tersebut harus semakin 

lebih jelas, konkret, mengandung hal-hal yang sifatnya mendetail dan semakin bersifat 

kuantitatif. 
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2.2.8   Penentuan Strategi Operasional 

 

Telah umum diketahui bahwa suatu organisasi bisnis terdiri dari berbagai satuan 

kerja seperti departemen, divisi, bagian, seksi dan lain sebagainya, yang bertanggung 

jawab untuk menyelenggarakan berbagai kegiatan fungsional seperti produksi, 

pemasaran, keuangan, akunting, sumber daya manusia dan berbagai fungsi 

organisasional lainnya. Berbagai satuan kerja itulah yang mengoperasionalkan rencana 

maupun strategi perusahaan. Bagi mereka inilah strategi  operasional dibuat dan 

ditentukan dan atas dasar itu pulalah mereka bekerja pada tahun berikutnya. Satu hal 

yang menonjol dalam strategi operasional ialah rencana dan program kerja yang 

dinyatakan dalam bentuk anggaran. 

 

2.2.9   Perumusan Kebijaksanaan 

 

Dengan telah melalui proses manajemen strategi yang telah dibahas dimuka, 

yang masih diperlukan ialah perumusan kebijaksanaan dalam arti penentuan berbagai 

petunjuk untuk memandu cara berpikir, cara pengambilan keputusan  dan cara 

bertindak bagi para manajer dan bawahannya yang kesemuanya diarahkan pada 

implementasi dan operasional strategi organisasi yang bersangkutan. Kebijaksanaan 

dalam kaitan ini diartikan sebagai pernyataan formal dari pimpinan organisasi yang 

digunakan oleh berbagai pihak dalam organisasi dalam menunaikan kewajiban dan 

memikul tanggung jawab masing-masing. Kebijaksanaan merupakan bagian dari upaya 

menjamin bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam organisasi dimaksudkan untuk 

mencapai berbagai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.  

 

Sebagai salah satu langkah dalam proses manajemen strategi ialah perumusan 

kebijaksanaan. Yang dimaksud dengan kebijaksanaan disini ialah suatu prosedur 

operasional yang baku  (yang dalam bahasa inggris dikenal dengan istilah ”standar 

operating procedures”).  Maksud ditetapkannya prosedur yang baku tersebut ialah 

untuk meningkatkan efektivitas kerja para manajer yang diharapkan memusatkan 

perhatian pada operasionalisasi misi dan strategi dasar organisasi dalam rangka 

pencapaian tujuan dan berbagai sasaran (baik jangka panjang maupun jangka pendek) 

karena telah dibekali dengan cara dan pendekatan yang tepat untuk digunakan dalam 

mengambil keputusan rutin. Meskipun  dapat diperdebatkan, salah satu maksud 

penentuan suatu kebijaksanaan operasional ialah untuk membatasi diskresi para 

manajer dan bawahannya dalam mengimplementasikan strategi organisasi. Artinya 

mengurangi interpretasi strategi dan rencana yang sifatnya subjektif. Dikatakan 

mungkin diperdebatkan karena telah umum diketahui dan diakui bahwa salah satu 

kecendrungan kuat dewasa ini ialah pemberian otonomi yang lebih besar bagi para 

anggota organisasi dalam melaksanakan tugas masing-masing disertai oleh kebebasan 
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menggunakan diskresi yang memadai. Akan tetapi kesatuan gerak dan kesatuan 

langkah tetap diperlukan dan dari segi inilah pembatasan dimaksud diperlukan. 

 

2.2.10   Pelembagaan Strategi 

 

Agar dalam suatu organisasi tercipta satu persepsi tentang gerak langkah dari 

semua komponen organisasi dalam rangka implementasi strategi induk dan strategi 

operasional, tujuan dan berbagai sasaran yang telah ditetapkan untuk dicapai, misi yang 

harus diemban, pilihan strategis yang telah dibuat, strategi dasar yang telah ditetapkan, 

bidang kegiatan fungsional yang telah dirumuskan kesemuanya harus menjadi ”milik” 

setiap orang dalam organisasi. Inilah yang dimaksud dengan pelembagaan suatu 

strategi. Dengan pelembagaan yang efektif berarti apa pun yang terjadi dalam 

organisasi selalu diarahkan pada operasionalisasi berbagai hal diatas.  

 

Sudah barang tentu pelembagaan tidak terjadi dengan sendirinya, melainkan 

harus dilakukan secara terprogram dan berkelanjutan. Dalam pelembagaan tersebut, 

tiga unsur organisasi yang perlu mendapat perhatian, yaitu : struktur organisasi, gaya 

kepemimpinan dan kultur organisasi. Pentingnya perhatian ditujukan pada struktur 

terletak pada kenyataan bahwa : 

a. Dalam struktur tergambar hirarki kekuasaan dan kewenangan yang berlaku 

meskipun dewasa ini para pakar makin menonjolkan pentingnya penciptaan struktur 

yang lebih datar, bukan yang hirearkis pyramidal; 

b.  Dalam struktur tergambar hubungan antara satu satuan kerja dengan satuan-satuan 

kerja yang lain, sekaligus menunjukkan bentuk dan jenis interaksi dan interpendensi 

yang harus terjadi; 

c. Struktur organisasi memaparkan jaringan informasi yang ada dan dapat 

dimanfaatkan; 

d. Dalam struktur organisasi terlihat berbagai saluran komunikasi yang tersedia; 

e. Struktur organisasi menggambarkan cara yang digunakan oleh manajemen puncak 

membagi tugas dan tanggung jawab satuan-satuan kerja yang ada dalam organisasi 

tersebut. 

Dari kelima alasan tersebut kiranya terlihat dengan jelas betapa pentingnya pemilihan 

tipe dan struktur organisasi yang tepat guna mengopersionalkan strategi yang telah 

ditentukan. 

 

2.2.11   Penciptaan Sistem Pengawasan 

 

Mengawasi berarti mengamati dan memantau dengan berbagai cara seperti 

pengamatan langsung kegiatan-kegiatan operasional di lapangan, membaca laporan dan 

berbagai cara lainnya sementara berbagai kegiatan operasional sedang berlangsung. 

Maksudnya ialah untuk mengetahui apakah dalama pelaksanaan terdapat 

penyimpangan baik disengaja atau tidak dari rencana dan program yang telah 
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ditentukan sebelumnya. Para pakar sering menekankan bahwa pengawasan diperlukan 

bukan secara cermin ketidakpercayaan manajer pada para bawahannya, melainkan 

karena manusia memang tidak sempurna dan oleh karenanya mungkin saja berbuat 

kesalahan atau kekhilafan. Dengan disiplin, ketekunan dan kehati-hatian yang tinggi 

sekali pun bisa saja terjadi penyimpanga dari rencana yang telah ditentukan 

sebelumnya. Karena itulah sering ditekankan bahwa pengawasan yang efektif 

seyogianya ditujukan pada sistem yang berlaku dan tidak serta merta pada manusianya. 

Filosofi pengawasan yang tepat adalah yang bersifat preventif dan menemukan ”apa 

yang tidak beres dalam sistem yang berlaku” dan bukan sebagai upaya untuk menjawab 

pertanyaan ”siapa yang salah” meskipun benar bahwa pada akhirnya harus ditemukan 

siapa yang melakukan penyimpangan karena sistem yang bersangkutan pada dirinya 

tidak mampu melakukan penyimpangan dimaksud.  

 

2.2.12   Penciptaan Sistem Umpan Balik 

 

Dalam setiap jenis kegiatan yang berlangsung dalam organiasasi diperlukan 

umpan balik. Manajemen puncak sangat berkepentingan memperoleh umpan balik 

tentang bagaimana strategi yang telah ditetapkan diimplementasikan. Dengan umpan 

balik yang faktual, tepat waktu dan objektif manajemen puncak kekurang 

berhasilannya, atau bahkan kegagalannya. Sekaligus dapat diketahui faktor-faktor 

penyebabnya yang pada gilirannya dimanfaatkan dalam melakukan proses manajemen 

strategis berikutnya.  

 

Para manajer pada tingkat yang lebih rendah (yaitu manajemen madya dan 

rendah) juga sangat berkepentingan dalam perolehan umpan balik karena dengan 

demikian mereka mengetahui hal-hal apa yang dapat dijadikan modal di masa depan 

dan hal-hal apa yang perlu dikoreksi di masa yang akan datang, khususnya yang 

menyangkut bidang fungsional yang menjadi tanggung jawab masing-masing. Bahkan 

para pelaksana kegiatan teknis operasional pun memerlukan umpan balik karena hanya 

dengan demikianlah mereka dapat meningkatkan kinerjanya agar sesuai dengan 

tuntutan organisasi dimana mereka berkarya.  

 

Para pakar manajemen telah mampu menyediakan bebagai instrumen yang 

dapat digunakan untuk menggali data-data yang faktual, tepat waktu, lengkap dan 

objektif, seperti wawancara, kuesioner, metode statistical dan lain sebagainya. Karena 

itu penting bagi manajemen untuk menguasai penggunaan berbagai instrumen tersebut, 

karena seperti diketahui tidak ada satupun instrumen yang cocok untuk semua kondisi 

dan situasi organisasi.  
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2.3   Bekerja Dengan Model Manajemen Strategi  

 

Lingkaran visi dan analisis lingkungan dihubungkan oleh dua anak panah yang 

memiliki hubungan bolak balik atau dua arah. Arti dari hubungan tersebut adalah 

bahwa antara lingkaran visi dan analisis lingkungan saling bergantung satu dengan 

yang lainnya. Perubahan dalam lingkungan mungkin saja harus membuat perusahaan 

melihat lagi atau mendefenisikan lagi visinya. Tentu saja, hasilnya adalah bisa adanya 

suatu perubahan yang memberikan pengaruh kepada misi serta objective yang akan 

dicapai oleh perusahaan. Hal sebaliknya bisa terjadi, lingkungan bagaimana yang bisa 

sesuai dengan semua yang telah ditetapkan tersebut. Secara singkat dapat disimpulkan 

bahwa kedua lingkaran tersebut (penetapan visi, misi dan objective serta analisis 

lingkungan) berjalan bersama-sama dan saling interaktif memberikan masukan satu 

dengan yang lain sehingga tidak bisa dikatakan mana yang harus lebih dahulu.  

 

Setelah visi, misi, dan objective ditetapkan, kemudian dilakukan analisis 

lingkungan, maka proses berikutnya dalam kerangka manajemen strategi adalah elemen 

dasar ketiga, yaitu Strategi. Seperti telah dijelaskan pada elemen strategi ini dibagi ke 

dalam tiga tahapan di mana ketiga tahapan tersebut berjalan secara berurutan atau 

sekuensial, yang dimulai dari formulasi, implementasi dan terakhir adalah evaluasi.  

 

Feed back atau umpan balik dilakukan pada setiap proses, artinya tidak perlu 

harus menunggu sampai seluruh aliran proses selesai baru dilakukan feed back, karena 

kalau hal itu terjadi kemungkinan besar sudah terlambat untuk melakukan perbaikan-

perbaikan atau revisi.  

 

Komponen yang berada di luar elemen dasar dari manajemen strategi seperti 

Operasi Internasional dan tanggung jawab sosial merupakan faktor yang menjadi 

pertimbangan di dalam kerangka manajemen strategi, sedangkan fungsi-fungsi di dalam 

organisasi adalah sebagai dasar atau pondasi untuk menggunakan model (kerangka) 

manajemen strategi.  

 

Tampaklah bahwa menggunakan model (kerangka) manajemen strategi 

bukanlah hal yang kompleks karena pada intinya patokan tetap mengacu kepada ketiga 

elemen dasar dengan mempertimbangkan komponen yang lain. Tanggung jawab 

manajerial dalam manajemen strategi meliputi :  

 Menetapkan misi  

 Formulasi filosofi perusahaan  

 Menetapkan kebijakan / policy perusahaan  

 Menetapkan tujuan / objective  

 Menetapkan / mengembangkan strategi  

 Menetapkan struktur organisasi  

 Mempersiapkan personel  
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 Menentukan prosedur  

 Menyiapkan fasilitas  

 Menyiapkan dana / modal  

 Menetapkan standar  

 Menyiapkan program dan rencana operasional  

 Menyiapkan pengontrolan informasi  

 Menggerakan personel  

 

Manajemen strategi memiliki peran yang signifikan dalam membantu 

perusahaan untuk mencapai tujuannya. Manajemen stratejik berfungsi sebagai sarana 

untuk mengomunikasikan tujuan perusahaan dan jalan yang hendak ditempuh untuk 

mencapai tujuan tersebut kepada pemilik, eksekutif, karyawan dan pihak lain yang 

berkepentingan. 

a. Manfaat Finansial  

Manfaat paling utama adalah tendensi untuk menaikkan tingkat keuntungan 

perusahan meskipun kenaikan keuntungan tidak secara otomatis dengan 

menerapkan manajemen strategis.  

b. Manfaat Non-Finansial  

 Membantu mengidentifikasi, memprioritaskan dan mengeploitasi peluang  

 Menyiapkan pandangan terhadap manajemen problem  

 Menggambarkan framework untuk meningkatkan koordinasi dan kontrol 

terhadap aktivitas  

 Meminimumkan pengaruh dari perubahan  

 Memungkinkan keputusan utama untuk mendukung tujuan yang ditetapkan.  

 Memungkinkan alokasi waktu dan sumber daya yang lebih efektif untuk 

mengidentifikasi peluang.  

 Memungkinkan penggunaan sumber daya dan waktu yang lebih sedikit  

 Membantu perilaku yang lebih terintegrasi dari individu untuk mencapai 

total effort. 
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BAB  III 

PERUMUSAN VISI, MISI DAN TUJUAN 

 

3.1   Pendahuluan 

Suatu organisasi didirikan untuk mencapai tujuan tertentu. Ketika mulai 

didirikan tujuan organisasi tersebut biasanya ditentukan oleh para pendirinya, yang 

pada umumnya juga berperan sebagai pemilik atau penanam modal yang utama. Tujuan 

itulah yang kemudian menentukan arah yang akan ditempuh oleh organisasi, sarana dan 

prasarana apa yang diperlukan, produk apa yang akan dihasilkan dan siapa yang akan 

menjadi penggunanya, filsafat yang akan digunakan mengemudikan roda organisasi, 

sifat hubungan antara pemilik dengan para karyawannya, bentuk dan jenis interaksi 

dengan lingkungan eksternal, kultur organisasi yang bagaimana yang akan 

ditumbuhkembangkan dan teknologi yang  bagaimana yang akan dimanfaatkan. 

Tegasnya, seluruh kegiatan yang terjadi dalam organisasi ditujukan pada tercapainya 

tujuan yang telah ditentukan itu dengan tingkat efisiensi dan efektivitas yang setinggi 

mungkin.  

 

3.1.1 Pengertian Visi  

 

Terdapat beberapa defenisi atau pengertian tentang visi secara berbeda-beda, 

tetapi setiap definisi mempunyai poin-poin yang bisa dipersamakan. Dengan demikian 

secara singkat defenisi sederhana tentang visi adalah “suatu pandangan yang jauh 

tentang perusahaan, tujua-tujuan perusahaan dan apa yang harus dilakukan untuk 

mencapai tujuan tersebut”.  

 

Dari defenisi tersebut, tampak adanya unsur waktu yang dinyatakan dalam kata 

pandangan yang “jauh”. Satu hal harus diingat, artinya tidak ada patokan atau standar 

baku bahwa yang dinamakan dengan visi berlaku untuk jangka waktu 5, 10, 15 atau 20 

tahun ; kesemuanya sangat tergantung kepada konteks, kepada situasi dan kondisi.  

 

Sebagai contoh adalah di dalam lingkungan bisnis yang bergejolak di mana 

perubahan terjadi dengan teramat cepat, apakah masih bisa diterima kalau kita 

membicarakan tentang suatu jangka waktu yang teramat panjang sedangkan untuk 

memberikan pandangan terhadap jangka waktu yang pendek saja sudah demikian sulit.  

 

Banyak alat ilmu manajemen berupa model matematis yang membantu manajer 

dalam mengambil keputusan. Alat-alat ini bermanfaat untuk membantu manajer 

mengerti data, namun ada kekurangannya. Satu hal secara jelas bahwa alat ini 

menggoda kita untuk memandang singkat masalah yang menuntut pemecahan jangka 

panjang. Oleh karena itu, para manajer efektif harus membuka diri terhadap perubahan 
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dan mencoba mengantisipasi masalah sebelum terjadi, bahkan lebih penting bagaimana 

melihat perubahan menciptakan peluang. Untuk itu, para manajer harus fleksibel dan 

perlu mengembangkan suatu visi.  

Visioner atau orang-orang yang memiliki visi dapat melihat lebih jauh dari apa 

yang ada dan apa yang dapat terjadi, dan dengan berbuat demikian membentuk kembali 

dunia. Ada ratusan visioner yang bisa digolongkan “sukses”, maksudnya adalah mereka 

tidak hanya memiliki visi, akan tetapi mereka juga tahu bagaimana menerjemahkan 

atau mengimplementasikan visi tersebut menjadi sesuatu yang real atau nyata, beberapa 

di antara mereka adalah :  

 Hery Ford dari ford Motor Company  

 Bill Gates dari Microsoft 

 

Apa yang mereka lakukan atau ide-ide mereka waktu itu pada saat dilontarkan 

kelihatannya mungkin tidak masuk akal, akan tetapi bagi kita sekarang mobil, 

komputer atau kapal terbang sudah menjadi barang-barang yang bersifat biasa.  

Contoh dari dalam negri yang bisa diketengahkan adalah bagaimana air putih 

dimasukkan ke dalam botol yang kelihatannya sepele, akan tetapi kemudian 

berkembang menjadi bisnis yang menguntungkan dan banyak ditiru oleh orang lain. 

Itulah yang dilakukan oleh Aqua. Contoh lain lagi yang juga cukup sukses adalah teh 

yang dimasukkan ke dalam botol yang kemudian terkenal sebagai produk Teh Botol 

Sosro yang juga mencatat jumlah penjualan yang menakjubkan.  

 

Visi juga mencakup hal-hal atau wilayah yang lain. Pada masanya, sulit 

membayangkan manusia bisa sampai ke bulan, akan tetapi hal itu akhirnya menjadi 

kenyataan, bahkan ada astronot yang selama berbulan-bulan tinggal di ruang angkasa. 

Jadi bukan hal yang berlebihan apabila kita berangan-angan suatu saat manusia bisa 

pindah atau tinggal di bulan atau hidup di planet Mars.         

Tahun 1998, ketika gencarnya orang-orang meneriakkan keinginan untuk 

melakukan reformasi total di segala bidang yang diikuti gelombang demonstrasi di 

mana-mana yang dipicu krisis ekonomi yang berkepanjangan untuk kemudian 

memaksa lengsernya Soeharto, akan tetapi krisis belum juga berakhir dan yang 

namanya demo sudah menjadi akrab bagi telinga bangsa kita. Ancaman untuk terpecah 

belahnya bangsa ini semakin ketat mengintip, keinginan untuk memisahkan diri dari 

negara Republik Indonesia semakin berani dan gencar untuk disuarakan. Saya berani 

berkata saat ini yang bangsa Indonesia butuhkan adalah orang yang memiliki visi 

tentang kehidupan bernegara, seorang yang bisa menjabarkan hendak dibawa ke mana 

bangsa ini nantinya. Bentuk pola dan tatanan bagaimana yang hendak diterapkan dalam 

kehidupan berbangsa dan bernegara yang bisa membawa bangsa ini lepas dari krisis 

dan tidak hanya itu saja, tetapi juga mengantar atau membawa bangsa Indonesia ke 

depan gerbang serta memasuki gerbang kesejahteraan yang sudah cukup lama diidam-
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idamkan dan harus berhenti bahkan mundur beberapa langkah kebelakang karena 

semua krisis yang melanda. Tentu saja, orang yang memiliki visi tersebut dapat 

dihayati dan diimplementasikan oleh segenap lapisan masyarakat Indonesia.  

 

Visi akan tetap menjadi visi atau visi akan tidak lebih dari sekedar angan-angan 

apabila tidak bisa direalisasikan ke dalam aktivitas-aktivitas yang bisa mendukung 

tercapainya tujuan. Setiap orang bisa berangan-angan karena hal tersebut bukanlah hal 

yang terlalu sulit, akan tetapi tidak semua orang bisa menjelaskan atau tahu cara 

bagaimana dia bisa mencapai angan-angannya tersebut. Jadi, pekerjaan terberat adalah 

bagaimana menerjemahkan visi tersebut sehingga bisa dilaksanakan.  

 

Ada lima pertanyaan yang harus ditanyakan dan dijawab agar visi perusahaan 

jelas dan terfokus. Kelima pertanyaan tersebut adalah :  

1. Apakah kepercayaan atau fokus untuk pengembangan bisnis ke depan ?  

2. Apakah ruang lingkup produk dan pasar yang akan dan tidak akan 

dipertimbangkan ?  

3. Apakah penekanan ke depan atau prioritas dan bauran produk dan pasar yang 

termasuk dalam lingkup / scope ? 

4. Apakah kemampuan-kemampuan kunci yang diperlukan untuk membuat visi 

stratejik menjadi kenyataan ?  

5. Apakah pengaruh visi terhadap pertumbuhan dan harapan ?  

 

Menjawab kelima pertanyaan stratejik tentang visi tersebut akan menjadikan 

sebuah perusahaan menuju sebuah penjelasan yang cukup sederhana dan jelas serta 

fokus kepada interpretasi dan kegiatan kepada semua peluang dan tantangan dari 

lingkungan eksternal.  

 

Untuk mengkonversikan visi ke dalam aksi, maka beberapa pertanyaan berikut 

dapat dijadikan pegangan :  

1. Apakah cara yang paling baik untuk mengelompokkan, mengklasifikasikan, dan 

melakukan segmentasi dari produk dan juga pasar ketika mengembangkan matriks 

peluang di masa yang akan dating ? 

2. Bagaimana produk atau pasar masa depan ditetapkan ? 

 Kriteria apa yang diperlukan ? 

 Di mana letak perubahan dari lama ke baru ?  

 Berapa besar usaha yang diperlukan untuk perubahan ?   
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3. Untuk setiap perubahan besar yang terjadi, seberapa valid asumsi tentang pasar 

dan persaingan ? Asumsi ini meliputi :  

 Besar pasar 

 Pertumbuhan pasar  

 Kekuatan dan kelemahan produk  

 Motif pembelian 

4. Bagaimana produk yang ditawarkan kepada kelompok pelanggan tertentu dapat 

memenuhi permintaan pasar dan asumsi persaingan ? 

5. Kemampuan apa saja yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan positioning 

yang meliputi : riset pasar, pengembangan produk, keahlian penjualan ? 

6. Apa rencana proyek utama untuk dapat memenuhi persyaratan positioning dan 

kemampuan ?  

7. Hasil apa yang bisa diharapkan dari setiap proyek produk atau pasar ?  

 

3.1.2    Pengertian Misi 

 

Untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan, suatu organisasi atau 

perusahaan perlu merumuskan misi yang akan diemban karena misi itulah yang 

berperan sebagai “pemandu” tindakan eksekutif di masa depan. Oleh kerana itulah di 

muka telah ditekankan bahwa yang dimaksud dengan misi ialah maksud dan kegiatan 

utama yang membuat organisasi memiliki jati diri yang khas dan sekaligus 

membedakannya dari organisasi lain yang bergerak dalam bidang usaha yang sejenis. 

Misi merupakan suatu bentuk pernyataan umum tetapi bersifat lestari oleh manajemen 

puncak yang mengandung niat organisasi yang bersangkutan. Meskipun bersifat umum, 

rumusan suatu misi biasanya mengandung pernyataan tentang filsafat bisnis yang 

dianut oleh manajemen puncak, memberikan gambaran tentang citra yang ingin 

diproyeksikan agar dikenali oleh berbagai pihak yang berkepentingan, mencerminkan 

padangan organisasi tentang dirinya sendiri, bidang usaha yang akan ditekuni dalam 

arti produk barang dan jasa yang menjadi andalan perusahaan dan kebutuhan pelanggan 

atau pengguna jasa yang ingin dipuaskan oleh perusahaan. Secara singkat dapat 

dikatakan bahwa suatu misi perusahaan menjelaskan produk, pasar dan teknologi yang 

menjadi sasaran kegiatan seluruh perusahaan yang bersangkutan dan dinyatakan 

sedemikian rupa sehingga tergambar pula system nilai dan skala prioritas yang dianut 

oleh para pengambil keputusan stratejik dalam perusahaan. 

 

Kiranya penting untuk menekankan bahwa meskipun misi dinyatakan secara 

umum dan berupa penggambaran niat perusahaan dalam menjalankan roda perusahaan, 

sangat penting untuk memperhatikan bahwa agar mudah ditindaklanjuti oleh langkah-

langkah lainnya, misi hendaknya dinyatakan secara eksplisit. Sepintas mungkin 

dirasakan bahwa “rumus” di atas bersifat kontradiktif. Artinya di satu pihak dikatakan 

bahwa misi bersifat umum dan menggambarkan niat para pengambil keputusan 

stratejik, akan tetapi di lain pihak harus ekspilisit. Memang jelas bahwa merumuskan 
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misi perusahaan tidaklah mudah, memerlukan waktu, kejernihan cara berpikir dan 

bukan karena ada tuntutan dari pihak luar untuk melakukannya. Karena sifatnya umum 

dan menggambarkan niat, rumusan suatu misi sudah memadai apabila di dalamnya 

terdapat pernyataan manajemen stratejik tentang sikap, wawasan dan orientasi mereka 

menjalankan roda perusahaan dan tidak perlu mengandung rincian kegiatan dan sasaran 

yang dapat diukur. Rincian kegiatan dan sasaran dimaksud akan dilakukan dalam 

langkah-langkah berikutnya. 

 

Hal-hal yang ingin dicapai melalui rumusan misi seperti diuraikan dimuka antara 

lain ialah : 

1. Dengan rumusan misi yang tepat, dikalangan para anggota organisasi terdapat 

kesamaan persepsi tentang maksud keberadaan organisasi yang bersangkutan. 

Kesamaan persepsi demikian menjadi sangat penting karena akan berakibat pada 

kesamaan gerak dan tindakan dalam menunaikan kewajiban dan memikul tanggung 

jawab masing-masing, meskipun bergerak pada kegiatan yang sifatnya spesialistik. 

2. Dengan rumusan misi yang baik, dasar kuat diletakkan untuk motivasi penggunaan 

sumber daya, sarana, prasarana, tenaga dan waktu yang dimiliki oleh perusahaan 

secara efisien dan efektif. Dengan perkataan lain, rumusan misi yang baik akan 

mempunyai daya tarik bagi para pemilik modal untuk menanamkan modalnya di 

perusahaan dan para anggota organisasi–baik yang menduduki posisi manajerial, 

penyelia maupun para pelaksana kegiatan operasional–merasa terdorong untuk 

memberikan kontribusinya yang maksimal demi terembannya misi organisasi 

tersebut. 

3. Di muka telah dikatakan bahwa dalam rumusan misi seyogianya tergambar skala 

prioritas yang dianut oleh para pengambil keputusan stratejik. Kemampuan 

menentukan skala prioritas secara tajam dapat dikatakan merupakan persyaratan 

mutlak yang harus dipenuhi oleh para pengambil keputusan stratejik karena dua 

pertimbangan utama, yaitu : 

a. Setiap organisasi dihadapkan keterbatasan kemampuan, sarana, prasarana, 

waktu dan tenaga untuk melakukan semua kegiatan yang mungkin perlu 

dilakukan. 

b. Karena keterbatasan kemampuan tersebut, para pengambil keputusan stratejik 

secara sadar dan sengaja menentukan urutan dari hal-hal yang akan dilakukan 

dimulai dari yang terpenting dan secara gradual meliputi hal-hal lainnya yang 

kesemuannya dikaitkan dengan tujuan organisasi yang bersangkutan.   

 

4. Dengan rumusan misi yang baik, sudah harus terdapat “petunjuk” tentang iklim 

organisasi yang bagaimana akan ditumbuhkan, dikembangkan dan dipelihara dalam 

organisasi. Misalnya, iklim kebersamaan, kekeluargaan, suasana yang demokratik, 

pengambil keputusan yang partisipasif, pemberdayaan para anggota organisasi dan 

sebagainnya. Ataukah iklim sebaliknya, yang dalam manajemen mutakhir sudah 

ditolak. 
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5. Misi yang dirumuskan dan diproyeksikan secara tepat akan sangat bermanfaat bagi 

mereka yang mempunyai wawasan yang sama dengan manajemen organisasi 

sebagai bahan pertimbangan meniti karier. Artinya, misi demikian akan mempunyai 

daya tarik bagi orang-orang tertentu untuk bergabung dengan perusahaan. Manfaat 

lainnya ialah bahwa misi berperan sebagai alat “penyaring” dalam arti tidak 

mendorong minat orang-orang yang mempunyai wawasan dan system nilai yang 

berbeda untuk bergabung menjadi anggota organisasi yang bersangkutan. 

6. Misi bukanlah suatu hal yang “berdiri sendiri” karena ia “digali” dari tujuan yang 

ingin dicapai dan diikuti oleh berbagai langkah dalam proses manajemen stratejik. 

Oleh karena itu sangat penting bagi perumus misi untuk memperhatikan bahwa misi 

tersebut harus mempermudah upaya menerjemahkan tujuan dan berbagai sasaran ke 

dalam struktur pekerjaan. Artinya, rumusan misi harus mempermudah pemilihan 

dan penggunaan tipe dan struktur organisasi tertentu yang pada gilirannya 

menggambarkan berbagai hal, seperti : 

a. Besaran organisasi yang tepat, 

b. Pembagian tugas yang jelas, 

c. Penciptaan keseimbangan antara wewenang dan anggung jawab, 

d. Pola sentralisasi versus desentralisasi dalam pengambilan keputusan, 

e. Kesatuan arah, 

f. Kesatuan perintah, 

g. Rendah kendali 

h. Diversifikasi versus konsentrasi produk, 

i. Jenis teknologi yang akan dimanfaatkan, dan 

j. Bentuk-bentuk spesialisasi pengetahuan dan keterampilan para anggota 

organisasi.  

7. Misi yang dirumuskan dengan tepat mengidentifikasikan secara umum hal-hal yang 

ingin dicapai dan memungkinkan penerjemahan hal-hal tersebut sedemikian rupa 

sehingga operasionalisasi berbagai kegiatan dan hasilnya dapat diukur dan 

dikendalikan berdasarkan berbagai criteria yang rasional dan objektif seperti 

kriteria biaya, waktu, tenaga dan sarana serta prasarana yang dimanfaatkan. 

 

3.1.3   Pengertian Tujuan Organisasi 

 

Penetapan tujuan organisasi memberi arah pada statement misi korporasi dan 

membantu mengarahkan formulasikan strategi. Konsep strategik intent, yang 

dipopulerkan oleh Gary hamel dan C.K. merupakan  gagasan bahwa para manager 

harus menentukan tujuan ambisius yang mengembangkan perusahaan. Seringkali visi 

yang ditampilkan dalam statement misi perusahaan  mengartikulasikan strategik intent. 

Misalnya, visi Weyerhaeuser, dinyatakan dalam statemet misinya adalah menjadi ‘ 

perusahaan dengan hasil hutan terbaik di dunia”. Ini dalah strategik intent 

Weyerhaeuser. Contoh lain, statement  misi dari Philip Moris Companies,Inc. Visi 

perusahaan  adalah “menjadi perusahaan consumer good paling berhasil di dunia”. Baik 
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Philip morris dan Weyerhaeuser mengadopsi visi yang ambisius, yang mungkin untuk 

mengembangkan organisasi masing-masing. 

  

Banyak perusahaan  menyatakan tujuan utamanya dalam statement misi mereka. 

Tujuan itu  menspesifikasikan bagaimana satu perusahaan menentukan cara pencapain 

strategik intennya. Sebagai contoh, statement misi Weyerhaeuser mengatakan 

perusahaan bermaksud untuk mencapai misinya dengan berfokus pada kualitas total, 

memberdayakan para pekerjanya, dan berusaha keras memuaskan konsumen. Statement 

Philip Moris menjelaskan  tujuan perusahaan untuk mencapai misinya dengan 

memaksimalkan produktivitasnya dan sinergi menekankan manajemen kualaitas total. 

Kedua perusahaan  mengajukan tujuan spesifik lain. Seluruh tujuan ini membentuk  

pilihan  strategi. Sebagai contoh, tujuan memaksimalkan produktifitas mengidifikasikan 

bahwa ketika Philip Moris meninjau pilihan  strateginya, akan mencari strategi yang 

meningkatkan produktifitasnya. 

 

a.   Memaksimalkan Kesejahteraan Pemegang Saham 

Walaupun sebagaian besar organisasi pencari laba beroperasi dengan berbagai 

tujuan korporasi utama, dalam korporasi public - paling tidak dalam teori- seluruh 

tujuan-tujuan itu harus di arahkan menuju satu tujuan akhir : memaksimalkan 

kesejahteraan pemegang saham. Pemegang saham perusahaan menyetorkan modal 

pada perusahaan dan sebagai hasilnya megharapkan pendapatan dari investasi 

mereka. Pemegang saham perusahaan adalah pemilik resmi,  konsekuensinya, 

tujuan utama dari sebagian besar perusahaan adalah untuk memaksimalkan 

kesejahteraan pemegang saham yang meliputi peningkatan pendapatan jangka 

panjang yang diperoleh  dari pemilikan  saham dalam perusahaan. Ini dinyatakan 

secara eksplisit dalam statement misi Weyerhaeuser, yang mencatat bahwa tujuan 

utama perusahaan adalah untuk “menghasilkan pendapatan tinggi bagi pemegang 

saham kami”. 

Pemegang saham menerima pendapatan dalam dua cara: memulai pembayaran 

deviden dan dari apresiasi modal nilai pasar saham (yaitu, dengan peningkatan 

harga saham). Sebuah perusahaan dapat memaksimalkan pendapatan pemegang 

sahamnya dengan menjalankan strategi yang memaksimalkan Return On 

Investmentnya (ROI), yang menjadi indikator efesiensi perusahaan. Perusahaan 

yang lebih efesien adalah, yang memiliki prospek yang lebih baik di masa depan 

dan kemampuan yang lebih besar untuk membayar deviden. Selanjutnya, ROI 

yang lebih tinggi mengarah pada penawaran yang lebih tinggi saham perusahaan. 

Penawaran meningkatan harga saham dan mengarah pada apresiasi modal. 

 

b.   Masalah Jangka Pendek 

Pengejaran ROI yang berlebihan dapat mengalihkan perhatian manajerial dan 

mendorong praktek manajemen yang buruk, seperti memaksimalkan ROI jangka 

pendek daripada jangka panjang. Orientasi jangka pendek seperti pemotongan 



 

37 

 

 

pengeluaran yang dinilai non esensial dalam rentang waktu pendek, seperti; 

pengeluaran  penelitian dan pengembangan, pemasaran, dan investasi modal baru. 

Walaupun penurunan pengeluaran meningkatkan ROI, menghasilkan 

underinvestment, ketiadaan inovasi, dan kesadaran pasar yang buruk yang 

membahayakan ROI jangka panjang. Namun meskipun terdapat konsekuensi 

negative, para manajer menjalankan keputusan seperti itu karena efek merugikan 

dari orientasi jangka pendek mungkin tidak tampak dan menjadi jelas pada 

pemegang saham setelah beberapa tahun. Sampai waktu tim manajemen yang 

bertanggung jawab mungkin sudah ganti, pindah  pada pihak lain.  

Dalam artikel di Harvard Business Review yang saat ini terkenal, Robert H. Hayes 

dan William J. Abernathy berpendapat bahwa fokus yang terlalu mengarah pada 

ROI adalah faktor utama dalam kerugian jangka panjang pada kemampuan 

kompetisi internasional perusahaan Amerika Serikat. Thurow mengklaim bahwa 

banyak perusahaan Amerika Serikat tidak mau membuat investasi jangka panjang 

karena takut menurunkan ROI jangka pendek mereka. Dia menyebutkan 

penurunan pengeluaran penelitian dan pengembangan  dan aktivitas inovasi yang 

turun dalam perusahaan Amerika  sebagai bukti dari orientasi ini. Demikian juga, 

setelah satu penelitian masalah produktifitas  dalam industri Amerika, MIT 

Commission on Indusrial Productivity menyimpulkan bahwa horison jangka 

pendek dari banyak perusahaan Amerika menempatkan mereka pada  competitive 

disadvantage vis-à-vis kompetitor asing mereka. 

 

c.   Tujuan  Sekunder 

Untuk menghindari perilaku jangka pendek, Drucker menyarankan perusahaan 

untuk mengadopsi sejumlah tujuan sekunder sebagai tambahan dari ROI. Tujuan 

itu harus di desain untuk menyeimbangkan tujuan jangka pendek dan jangka 

panjang. Drucker menunjukkan tujuan sekunder yang berkaitan dengan bidang itu 

meliputi : (1) pangsa pasar, (2)  inovasi, (3)  produktivitas, (4) sumberdaya fisik 

dan keuangan, (5) kinerja dan pengembangan manajer, (6) kinerja dan sikap 

pekerja,      (7) tanggung jawab sosial. Walaupun tujuan sekunder itu bukan 

bagian dari statement misi, tapi itu  sangat penting.  

Meskipun perusahaan tidak mengakui tujuan sekunder secara eksplisit, harus 

mengakui secara implisit melalui komitmen pada profitabilitas jangka panjang. 

Contoh  Hewlet-Packard, satu dari perusahaan, Thomas J. Peter dan Robert H. 

Waterman menyebutkan sebagai perusahaan “excellent”. Statement misi Hewlett 

Packard secara jelas mengekpresikan pentingnya orientasi pada memaksimalkan 

keuntungan jangka panjang dan dapat menjalankan sebagai modal: “Dalam sistem 

ekonomi kami, keuntungan yang kami hasilkan dari operasi   kami adalah sumber 

penting dari dana yang kami perlukan untuk menjadi makmur dan tumbuh. Ini 

secara absolute pengukur penting sejumlah kinerja korporasi pada jangka panjang.  
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3.2   Tanggung Jawab Sosial Perusahaan 

 

Dapat dinyatakan secara kategorikal bahwa perusahaan yang bona fide adalah 

yang menunjukkan kepekaan yang tinggi dan kesediaan yang tangguh untuk 

menunaikan kewajiban sosialnya. Artinya seluruh kegiatan organisasi harus dapat 

dipertanggungjawabkan berdasarkan norma-norma sosial, moral dan etika yang berlaku 

di masyarakat di mana organisasi tau perusahaan bergerak. Memang tidak dapat 

disangka bahwa perusahaan harus berhasil meraih keuntungan pada tingkat yang wajar, 

tidak hanya pada satu ketika tertentu, akan tetapi untuk jangka panjang karena seperti 

diketahui keuntungan merupakan cermin adanya kepercayaan berbagai pihak terhadap 

perusahaan yang bersangkutan. Merupakan kenyataan pula bahwa keuntungan hanya 

dapat dihitung setelah semua dibayar, termasuk “biaya sosial’ yang menjadi beban 

perusahaan. Adakalanya dalam masyarakat tertentu belum ada standar tentang cara 

menghitung “biaya sosial” tersebut. Dalam hal demikian, manajemen sendirilah yang 

harus mampu menentukan standar yang rasional yang didasarkan pada perkiraan 

tentang tuntutan atau harapan masyarakat. Dalam menentukan standar dimaksud, 

sangat mungkin kelompok manajemen stratejik dalam suatu perusahaan tidak cukup 

apabila hanya menyoroti kondisi internal organisasi yang dipimpinnya akan tetapi juga 

melihat kondisi lingkungan dan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku. 

  

Yang jelas ialah bahwa tanggung jawab sosial suatu perusahaan timbul karena tuntutan 

berbagai pihak yang berkepentingan, baik secara internal maupun eksternal. Agar 

tanggung jawab sosial tersebut terselenggara dengan baik, manajemen stratejik dalam 

perumusan misinya mutlak perlu mengambil empat langkah penting, yaitu : 

1. Identifikasi berbagai pihak yang berkepentingan. Merupakan kenyataan bahwa 

jumlah, besaran, pengaruh dan pentingnya tuntutan berbagai pihak yang 

berkepentingan tersebut berbeda dari satu perusahaan ke perusahaan lain. Dari 

sudut pandang inilah terlihat pentingnya identifikasi yang tepat. Pengalaman 

banyak manajer menunjukkan bahwa berbagai pihak yang menuntut sesuatu dari 

organisasi adalah : 

a. Para pemilik modal. Para pemilik modal sebagai pihak yang berkepentingan 

tidak hanya menuntut deviden atas modal yang ditanamkannya, akan tetapi 

juga berbagai tuntutan lain seperti kemungkinan membeli saham tambahan, 

suara dalam hal perusahaan akan dilikuidasi, wewenang memeriksa 

pembukuan perusahaan, hak memilih para anggota dewan komisaris dan 

anggota direksi dan berbagai hak lain yang diatur dalam akta pendirian 

perusahaan. 

b. Pihak penyumbang dana. Setiap perusahaan betapa pun tingginya bona 

fiditasnya pasti memerlukan kredit dari lembaga keuangan tertentu seperti 

bank. Dalam interaksinya dengan perusahaan, pemberi kredit sudah barang 

tentu menginginkan rasa tanggung jawab yang tinggi dari perusahaan seperti 
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dalam hal pembayaran bunga dan induk pinjaman. Dalam hal likuidasi, 

peyandang dana ingin memperoleh kepastian bahwa ia memperoleh haknya 

sesuai dengan kontrak pinjam-meminjam yang telah disepakati bersama, 

misalnya dengan penguasaan agunan yang dijadikan jaminan. 

c. Para karyawan. Penting para karyawan sebagai salah satu pihak yang 

berkepentingan mutlak perlu dijamin oleh manajemen. Kepentingan para 

karyawan tersebut mengejawantah dalam berbagai bentuk seperti sistem 

imbalan baik yang bersifat intrinsik maupun yang bersifat ekstrinsik. Dalam 

teori manajemen sumber daya manusia ditekankan bahwa dewasa ini dan di 

masa depan berkarya tidak lagi semata-mata dikaitkan dengan pemuasan 

kebutuhan karyawan yang bersifat materi, akan tetapi juga nonmateri, dalam 

arti pemuasan kebutuhan sosial, status, aktualisasi diri dan pengakuan serta 

penghargaan atas harkat dan martabat insani mereka. Oleh karena itu 

ditekankan imbalan yang bersifat intrinsik seperti kesempatan memikul 

tanggung jawab yang lebih besar, otonomi dalam pelaksanaan tugas, dikresi 

dan partisipasi dalm pengambilan keputusan, pekerjaan yang menantang 

serta polar karier yang mendorong pertumbuhan individual tidak kalah 

pentingnya dibandingkan sistem imbalan yang bersifat ekstrinsik. Telah 

umum diketahui bahwa sistem imbalan ekstrinsik adalah imbalan yang 

diberikan perusahaan kepada karyawannya yang dapat berupa imbalan 

finansial langsung, imbalan finansial tidak langsung dan imbalan 

nonfinansial. Kesemuanya itu merupakan perwujudan perlakuan yang 

manusiawi di tempat pekerjaan. 

d. Para pelanggan. Kelanjutan keberadaan dan pertumbuhan perusahaan 

hanya akan terjamin apabila perusahaan memberikan perhatian yang sangat 

khusus dalam hubungannya dengan para pelanggan pemakai produknya. 

Para pelanggan tersebut berkepentingan memperoleh produk dengan harga 

yang bersaing, pelayanan purna jual yang dapat diandalkan, ketaatan 

perusahaan dalam pemberian jaminan yang disepakati bersama, tersedianya 

suku cadang apabila diperlukan dan kemudahan dalam proses jual-beli, 

termasuk dalam pembelian dengan system kredit. Hanya dengan 

demikianlah para pelanggan menjadi pelanggan “yang setia” dan tidak pergi 

ke produsen lain yang jelas merupakan pernyataan kepercayaan yang lebih 

besar terhadap perusahaan. 

e. Para pemasok. Setiap perusahaan berkewajiban memelihara hubungan yang 

serasi dengan para pemasok bahn mentah atau bahan baku yang 

diperlukannya dalam proses produksi. Di satu pihak para pemasok 

diharapkan menunaikan kewajiban dengan baik, seperti memasok bahan 

yang bermutu tinggi, harga yang wajar dan jaminan kontinuitas suplai, akan 

tetapi di lain pihak menuntut pihak perusahaan memenuhi kewajibannya 

seperti dalam hal pembayaran tepat waktu dan tanpa prosedur yang berbeli-
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belit. Pemeliharaan keseimbangan antara hak dan kewajiban masing-masing 

pihak sangat penting. 

f. Instansi pemerintah. Telah disinggung di muka bahwa instansi pemerintah 

sebagai pihak yang berkepentingan dapat dilihat dari dua sudut pandang, 

yaitu sebagai aparat pemegang kekuasaan pengaturan dan sebagai mitra 

perusahaan dalam kapasitasnya selaku pengguna produk perusahaan. 

Sebagai pemegang kekuasaan pengaturan, aparat pemerintah menginginkan 

agar perusahaan menjadi “warga negara korporasi” (corporate citizen) yang 

betanggung jawab antara lain melalui ketaatan pada peraturan perundang-

udangan yang berlaku, termasuk penunaian kewajiban membayar pajak, bea 

masuk dan berbagai kewajiban lainnya. Sebagai mitra perusahaan yang 

menggunakan produk perusahaan tersebut instansi pemerintah menjadi salah 

satu pihak yang sedikit sama dengan para pelanggan lainnya. 

g. Serikat pekerja. Di negara-negara yang menganut paham demokrasi, 

keberadaan serikat pekerja, bukan hanya diakui akan tetapi memang dijamin 

dalam peraturan perundang-udangan, bahkan pada tingkat konstitusi. 

Keberadaan serikat pekerja tersebut sesungguhnya harus dilihat dari dua 

sudut pandang. Pertama: dalam rangka upaya menjamin bahwa para pekerja 

tidak dirugikan oleh manajemen melalui berbagai kebijaksanaan yang hanya 

menguntungkan perusahaan seperti dalam hal pengupahan yang menyalahi 

ketentuan perundang-udangan, jam kerja yang tidak manusiawi, tempat 

bekerja yang baik menjamin kesehatan dan keselamatan kerja dan lain 

sebagainya. Kedua : agar para pekerja tidak melakukan tindakan-tindakan 

yang merugikan perusahaan seperti pemogokan, memperlambat proses 

produksi, sabotase, pengerusakan dan berbagai tindakan negatif lainnya. 

Pokoknya, keberadaan serikat pekerja adalah dalam rangka membantu 

manajemen memelihara hubungan industrial yang serasi dalam suasana 

kebersamaan dan kekeluargaan.  

h. Pesaing. Para pesaing menjadi pihak yang berkepentingan karena dalam 

kondisi persaingan yang paling tajam pun diharapkan semua pihak bersedia 

bersaing secara sehat. Biasanya bersaing secara sehat terwujud dalam 

“perlombaan” memproduksikan barang atau jasa dengan mutu yang 

melebihi mutu produk pesaingnya, disertai oleh harga yang wajar, 

pelayanan yang lebih memuaskan. Bukan dengan berbagai tindakan yang 

sifatnya manipulatif atau perilaku tidak jujur lainnya. 

i. Masyarakat sekitar prusahaan. Setiap perusahaan memepunyai kewajiban 

sosial tertentu pada ‘lingkungan dekat’ dimana ia bergerak. Bentuk-bentuk 

kewajiban tersebut pun beraneka ragam, seperti : mendahulukan rekrutmen 

tenaga kerja dari masyarakat sekitar sepanjang ada yang memenuhi 

persyaratan kualitatif yang ditentukan, membeli bahan mentah atau bahan 

baku dari pemasok lokal, partisipasi dalam pelestarian lingkungan, turut 

serta dalam kegiatan sosial di lingkungan masyarakat sekitar di lingkungan 
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masyarakat sekitar, membantu pemerintah setempat dalam pemeliharaan 

kebersihan dan ketertiban masyarakat. Intinya ialah penunaian kewajiban 

sosial yang membuktikan bahwa dalam misi perusahaan terlihat bahwa para 

anggota perusahaan tidak bersifat eksklusif melainkan sebagai bagian 

integral dari masyarakat di lingkungan mana perusahaan bergerak. 

j. Masyarakat luas. Akhirnya, perusahaan mempunyai kewajiban sosial, 

kepada masyarakat luas, meskipun bentuknya mungkin tidak langsung. 

Upaya perusahaan menciptakan lapangan pekerjaan, keikutsertaan 

mengurangi pengangguran, partisipasi dalam meningkatkan kesejahteraan 

rakyat pada umumnya, sumbangan kepada penyelenggaraan kegiatan 

pendidikan, pengurangan kesenjangan sosial, pemeliharaan dan pelestarian 

lingkungan dan dukungan pada pelaksanaan kebijakan pemerintah adalah 

berbagai contoh kewajiban sosial tersebut. Jika perusahaan ikhlas 

menunaikan kewajiban sosialnya, manfaat yang akan diperolehnya ialah 

makin besarnya kepercayaan berbagai pihak kepada perusahaan tersebut, 

yang pada gilirannya semakin memungkinkannya menempuh strategi 

pertumbuhan dan perkembangan yang memang didambakannya.               

   

2. Pemahaman yang tepat dari setiap kepentingan. Berbagai pihak yang 

berkepentingan yang telah diidentifikasikan di muka sudah pasti mengetengahkan 

kepentingan masing-masing yang berbeda-beda, disoroti dari segi intensitasnya, 

frekuensinya, kuat tuntutannya, waktu pemuasannya dan pentingnya tuntutan 

tersebut terpenuhi. Ada yang sifatnya terus-menerus, ada yang berkala tetapi 

dengan frekuensi tinggi dan ada pula yang berkala dengan frekuensi yang rendah. 

Ada kepentingan yang mau tidak mau harus terpenuhi karena apabila tidak, ada 

sanksi hukumnya. Ada pula kepentingan yang sebaiknya dipenuhi karena sanksi 

sosial yang akan dikenakan jika kepentingan tersebut tidak terpenuhi secara 

memuaskan. Oleh karena itu para pengambil keputusan stratejik dalam organisasi 

haru memahami betul berbagai implikasi dan ramifikasi berbagai tuntutan pihak-

pihak yang berkepentingan tersebut.                  

  

3. Penyelenggara dan sistem prioritas. Para pengambil keputusan stratejik dalam suatu 

perusahaan harus menyadari bahwa kepentingan berbagai pihak tidak selalu selaras 

dengan kepentingan organisasi sebagai suatu badan yang beroperasi dengan motif 

mencari keuntungan. Misalnya, pemerintah yang menjadikan berbagai perusahaan 

sebagai salah satu sumber penerimaan keuangan negara dapat berakibat pada 

persepsi para usahawan bahwa mereka tidak perlu meraih keuntungan yang besar 

karena akan dikenakan pajak penghasilan perorangan atau badan yang tinggi. 

Masyarakat yang menginginkan produk tertentu dengan harga yang murah juga 

cenderung bertentangan dengan keinginan perusahaan mencari keuntungan yang 

besar. Menghadapi situasi yang demikian, para pengambil keputusan stratejik harus 

mampu menyelaraskan berbagai aspek misi organisasi dengan berbagai jenis 
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tuntutan yang ada. Artinya, manajemen harus mampu melakukan pendekatan yang 

seragam dalam merumuskan misi sehingga sehingga berbagai tuntutan yang 

bersaing atau bahkan mungkin bertentangan itu dapat dipenuhi dengan memuaskan. 

Tuntutan yang multidimensional itu memerlukan kesatuan tekad di kalangan 

manajemen untuk memuaskannya. 

Melakukan hal demikian tidak mudah karena perusahaan dihadapkan kepada aneka 

ragam tuntutan. Penghasilan yang tinggi pasti dituntut oleh karyawan di samping 

berbagai komponen imbalan lainnya yang telah disinggung di muka. Para pengguna 

produk menuntut mutu produk yang semakin tinggi dengan harga yang terjangkau 

menurut ukuran mereka. Serikat pekerja menuntut kesehatan dan keselamatan kerja 

bagi para anggotanya. Pemerintah menuntut ketaatan dalam memenuhi kewajiban 

pada pemerintah yang bentuk beraneka ragam itu. Para pemilik modal 

menginginkan deviden yang memadai, untuk mana perusahaan dituntut melakukan 

diversifikasi produk, perluasan dan peningkatan pangsa pasar, kelompok eksekutif 

menghendaki pertumbuhan dan perkembangan organisasi. Demikian seterusnya. 

Yang sangat menarik untuk mendapat perhatian ialah kenyataan bahwa semua 

tuntutan dari semua pihak yang berkepentingan itu merupakan tuntutan yang benar 

dan sah. Hanya saja karena berbagai faktor terutama keterbatasan kemampuan, 

modal, tenaga, waktu dan pengusaan teknologi tidak semua tuntutan tersebut dapat 

terpenuhi dengan intensitas yang seragam dan  pada waktu yang bersamaan. Oleh 

karena itu para pengambil keputusan stratejik dalam organisasi harus mampu 

menentukan dan “menjual” suatu skala prioritas pemuasannya kepada pihak-pihak 

yang berkepentingan tersebut. Kemampuan “menjual” itu oleh berbagai pihak yang 

berkepentingan akan digunakan untuk mengukur efektif tidaknya para manajer 

yang bersangkutan melaksanakan tugas yang menjadi tanggung jawabnya.  

      

4. Integrasi dengan unsur-unsur lain. Cara yang akan digunakan oleh manajemen 

puncak memuaskan berbagai tuntutan pihak yang berkepentingan hanya merupakan 

salah satu segi dari perumusan misi organisasi. Unsur-unsur lain dari manajemen 

stratejik, seperti filosofi manajemen, produk yang akan dihasilkan, pasar yang 

hendak dikuasai harus diperhitungkan pula karena kepentingan berbagai pihak itu 

tidak mungkin terpuaskan apabila perusahaan tidak menghasilkan produk yang 

diminati oleh para pelanggan tertentu di pasaran yang pada gilirannya menentukan 

apakah perusahaan akan meraih keuntungan atau tidak. Bahkan hal-hal yang 

disebut terakhir inilah yang menjadi salah satu ujian bagi manajemen apakah 

mereka mampu mengelola perusahaan dengan efisien, efektif dan produktif atau 

tidak. 

 

3.3  Mendefinisikan Bisnis 

 

Definisi yang jelas  dari suatu bisnis organisasi merupakan komponen pertama 

dari statement misi. Mendefinisikan bisnis  menjawab pertanyaan: “Apakah bisnis 
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kami?”. Jawabannya akan luas, tergantung pada apakah organisasi merupakan bisnis 

tunggal atau memiliki banyak bisnis (diversified enterprise). Perusahaan dengan bisnis 

tunggal  hanya memiliki bidang bisnis utama. Sebagai contoh, U.S Steel pada tahun 

1950-an hanaya mencakup bisnis  utma baja. Tetapi  1980-an  telah menjadi USX 

CorporationI, yakni  sebuah perusahaan terdiversifikasi dengan tujuan dalam bidang 

baja, minyak dan gas, kimia, real estate, transportasi, dan produk peralatan energi. 

Dengan penegelolaan yang semakin rumit, maka  definisi bisnis dari USX meliputi 

pokok permasalahan berbeda daripada definisi U.S. Steel.  Untuk itu, masalah 

bagaimana mendefinisikan bisnis dari perusahaan bisnis tunggal merupakan bahasan 

pertama dalam bab ini. 

 

3.3.1   Perusahaan Dengan Bisnis Tunggal 

 

Derek F Abell menyatakan bahwa sebuah perusahaan harus medefinisikan 

bisnisnya dalam pengertian tiga dimensi: siapa yang dipuaskan (kelompok konsumen 

yang mana), Dengan apa  dipuaskan (apa yang diinginkan konsumen ), bagaimana 

kebutuhan konsumen dipuaskan (dengan keahlian apa atau distinctive competenc). 

Bagan 2.1 mengambarkan tiga dimensi itu. 

 

Definisi bisnis yang berorentasi produk hanya berfokus pada penjualan produk 

dan pasar yang dilayani. Abell menegaskan bahwa pendekatan  yang hanya berorentasi 

pada  produk mengaburkan fungsi perusahaan. Produk hanyalah manifestasi fisik dari 

pengaplikasian keahlian tertentu untuk memenuhi kebutuhan tertentu dari kelompok 

konsumen tertentu. Dalam prakteknya, kebutuhan tertentu dari kelompok tertentu 

mungkin dilayani dengan cara-cara yang berlainan. Mengidenfikasikan  definisi bisnis 

yang berorientasi konsumen yang luas dapat menjaga perusahaan dari perangkap 

ketidaksadaran  perubahan besar permintaan.  Membantu mengantisipasi perubahan 

permintaan, dapat membantu perusahaan dalam mengkapitalisasikan perubahan 

lingkungan. Dengan demikian  dapat membantu menjawab pertanyaan Apakah bisnis 

yang akan kita jalankan? 

Kebutuhan untuk menjalankan pandangan yang berorientasi pada konsumen 

suatu perusahaan seringkali diabaikan. Konsekuensinya, perusahaan-perusahaan itu 

gagal melihat apakah bisnis yang akan mereka masuki, dan akhirnya mereka gagal. 

Banyak perusahaan besar yang mengalami keruntuhan  oleh karena tidak 

mendefinisikan bisnis mereka atau mendefinisikan dengan tidak benar. 

 

Theodore levit menggambarkan kejatuhan  perusahaan kereta api  di Amerika 

Serikat  oleh  kegagalan mendefinisikan bisnis mereka dengan benar. Sebaliknya, 

selama jangka waktu yang panjang IBM meramalkan dengan benar apakah  bisnis yang 

akan digeluti. Awalnya, IBM adalah pemimpin dalam industri mesin ketik dan 

peralatan tabulasi magnetik yang menggunakan  teknologi  punch- card. IBM 

mendefinisikan bisnisnya sebagai penyedia alat pemrosesan dan penyimpanan 
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informasi, daripada hanya sebagai penyuplai alat peralatan tabulasi mekanik dan mesin 

ketik. Dengan definisi ini, selanjutnya perusahaan bergerak dalam bisnis komputer, 

sistem software, sistem perkantoran, dan printer tampak logis. Mungkin benar, jika ada 

yang berpendapat, bahwa  masalah IBM saat ini timbul karean pada  tahun 1980-an 

perusahaan mengabaikan fakta, bahwa peningkatan konsumen bagi alat pemrosesan 

dan penyimpanan informasi karena di puaskan  oleh PC yang berharga murah, bukan 

komputer mainframe yang diproduksi oleh bisnis intinya. 

 

Gambar 3.1 

KERANGKA UNTUK MENDEFINISIKAN BISNIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Eliana (2003:33) 

 

Pertanyaanya, apakah bisnis yang harus kami jalani ? Dapat juga dijawab 

dengan menggunakan kerangka Abell. IBM memutuskan bahwa bisnisnya harus 

komputer, word processor, dan sistem perkantoran seluruhnya perluasan alamiah dari 

bisnis awalnya. Perusahaan lain tidak melihat ini sebagai yang menjanjikan dalam 

bisnis awal, mungkin karena negative dan perubahan yang tidak dapat di hindarkan 

dalam kebutuhan konsumen dan teknologi. Perusahaan-perusahaan  memutuskan untuk 

merubah pada suatu yang lain dan melakukan diversifikasi yang jauh dari bisnis awal. 

Pada tahun1960-a banyak perusahaan mengurangi ketergantungan  pada bisnis awal  

dengan bergerak pada bidang yang tidak berkaitan. Konglomerat seperti ITT 

Corporation, Gulf and Western Inc, Dan Textron adalah hasil dari gerakan diversifikasi. 
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3.3.2   Perusahaan Dengan Bisnis Ganda (korporasi) 

 

Ketika suatu perusahaan secara aktual beroperasi dalam berbagai bisinis, maka 

perusahaan  menghadapi masalah dalam mendefinisikan bisnisnya.  Sebagai contoh, 

USX berusaha memuaskan kebutuhan konsumen untuk konstruksi berkekuatan tinggi 

dan material fabrikasi”. Namun  dalam kenyataannya USX merupakan perusahaan 

terdiversifikasikan. Pada tahun 1986 USX menghasilkan 33 persen pendapatannya dari 

baja. Sisanya dari minyak dan gas, kimia, real estate, transportasi dan peralatan energi. 

Dengan demikian, definisi yang berorientasi konsumen yang ditentukan di atas, 

diaplikasikan hanya pada operasi perusahaan baja; ini tidak mencukupi sebagai definisi 

dari bisnis korporasinya. 

 

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa jika pimpinan korporasi perusahaan 

terdiversifikasi tidak dapat mengidentifikasi bagaimana meningkatkan efesiensi unit 

bisnis dalam perusahaan,  mungkin unit bisnis itu lebih baik di hilangkan. Selama 

periode tahun 1980-an  telah  dibuktikan banyaknya pemecahan dan downsizing dari 

banyak konglomerat lama- seperti Gulf & Western , ITT, dan Textron yang telah 

dibangun melalui akuisisi terdiversifikasi dalam periode 1960-an dan 1970-an. Contoh 

perubahan misi setelah perusahan itu melakukan diversifikasi dari perusahan Coca-

Cola, sebagai berikut: 

 

Meskipun telah menjangkau hampir 40.000 karyawan yang bekerja di 138 

negara dan hampir 80.000 pemegang saham pada tahun 1978, rumusan misi Coke 

sangat singkat dan langsung: “The Coca-Cola adalah produsen dan distributor terbesar 

konsentrat dan sirup minuman ringan di dunia. Produknya “Coca-Cola” yang telah 

dijual di Amerika Serikat sejak tahun 1886, kini dijual di lebih dari 135 negara dan 

merupakan produk minuman terkemuka di sebagian besar negara ini….”. 

Sampai pertengan tahun 1980-an, Coke telah berdiverisifikasi ke bisnis hiburan film, 

rumusan misinya: “ The Coca-Cola Company adalah pimpinan industri minuman 

ringan di dunia, selain juga salah satu produsen dan distributor terkemuka dunia dalam 

bisnis hiburan film dan pemasar terkemuka A.S. untuk produk-produk jus jeruk dan jus 

lain…. Sasaran utama manajemen adalah meningkatkan nilai pemegang saham. Untuk 

mencapai sasaran ini, The Coca-Cola Company dan anak-anak perusahaannya telah 

mengembangkan strategi bisnis yang komprehensif yang mengutamakan peningkatan 

volume dan marjin, memaksimalkan arus kas jangka panjang melalui peningkatan di 

bidang-bidang yang menjanjikan laba menarik, mendisvestasi aset yang kurang 

menghasilkan ….Perusahaan beroperasi di tiga pasar: minuman, ringan, hiburan, dan 

makanan, masing-masing berorientasi kepada konsumen dan menjanjikan tingkat laba 

yang menarik ….” 
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3.4   Strategi dan Etika 

 

Suatu tindakan yang dijalankan oleh perusahaan akan mempengaruhi 

kesejahteraan stakeholdernya (pekerja, pemasok, konsumen, pemegang saham, 

komunitas lokal dimana usaha berlokasi, dan masyarakat secara umum). Sangatlah sulit 

menentukan strtaegi yang dapat menguntungkan semua pihak kelompok stageholder,  

sebagai contoh, jika perusahaan dihadapkan dengan turunya permintaan dan kelebihan 

kapasitas, maka produsen baja mungkin memutuskan untuk menutup fasilitas 

pembuatan baja yang menjadi sumber utama pekerjaan dalam sebuah kota kecil. 

Walaupun tindakan ini mungkin konsisten dengan maksimalisasi  ribuan orang yang 

kehilangan pekerjaan dan kematian kota kecil itu. Benarkah keputusan itu etis?. 

Benarkah ini hal layak dijalankan, dengan mempertimbangkan pengaruhnya pada 

pekerja dan komunitas dimana mereka hidup?. Para  manajer harus menyeimbangkan 

manfaat dan biaya yang saling bertentangan. Mereka harus memeutuskan apakah 

menjalankan strategi yang diusulkan dalam pengertian penilaian mereka tidak hanya 

pada manfaat ekonomi, tetapi juga berpengaruh implikasi etik, yang memiliki potensi 

pengaruh merugikan pada beberapa kelompok stakeholder. 

 

3.4.1 Tujuan Dari Etika Bisnis 

 

Sebagian dari kita sudah memiliki pemahaman yang baik dari apa yang benar 

dan salah. Kita sudah mengetahui tindakan yang salah dengan berbohong, mencontek, 

dan mencuri. Kita mengetahui salah mengambil tindakan yang menyebabkan 

kehidupan orang lain berada dalam resiko. Nilai moral seperti itu ditanamkan pada kita 

dalam awal kehidupan kita melalui sosialisasi formal dan informal. Namun demikian, 

masalahnya adalah walaupun sebagian besar manajer menjalankan dengan taat moral 

prinsip itu dalam kehidupan pribadi mereka, beberapa dari mereka gagal 

mengaplikasikannya dalam kehidupan profesional, biasanya dengan konsekuensi yang 

membawa malapetaka. Oleh karena itu tugas dari etika bisnis adalah membuat dua 

pandangan utama (1) bahwa keputusan bisnis memiliki komponen etis dan (2) bahwa 

manajer harus mempertimbangkan implikasi etik dari keputusan strategis sebelum 

memilih tindakan. 

3.4.2 Pembentukan Iklim Etis Dalam Organisasi 

Untuk membantu pengembangan keputusan strategis yang memiliki dimensi 

etis, perusahaan harus membentuk iklim yang menekankan pentingnya etika. Ini 

mensyaratkan paling tidak tiga tahap. Pertama, manajemen puncak harus menggunakan 

posisi kepemimpinan mereka untuk menyatukan dimensi etik dalam nilai yang mereka 

tekankan. Sebagai contoh, di Hawlett-Packard, Bill Hewlett dan David Packard, pendiri 

perusahaan, mempropagandakan serangkaian nilai yang dikenal sebagai cara HP (HP 

Way). Nilai-nilai itu, yang membentuk cara bisnis yang diarahkan dalam dan oleh 
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korporasi, yang memiliki komponen etis yang penting. Diantara hal-hal lain, mereka 

menekankan perlunya keyakinan dan menghormati orang, komunikasi yang terbuka, 

dan perhatian bagi pekerja individu. 

Kedua, nilai etis harus disatukan dalam statement misi perusahaan. Ketiga, nilai 

etis juga haru dijalankan. Manajemen puncak harus mengimplementasikan sistem 

pengangkatan, pemecatan dan insentif yang secara implisit mengakui pentingnya 

kepatuhan nilai etis dalam pembuatan keputusan strategis. Sebagai contoh di Hewlett-

Packard dikatakan bahwa walaupun sulit untuk kehilangan pekerjaan anda (karena 

perhatian pada pekerja individu) tidak ada yang membuat anda lebih cepat dipecat 

daripada melanggar norma etik perusahaan seperti diartikulasikan dalam cara HP. 

 Berfikir Melalui Masalah Etik 

Disamping membentuk iklim etis dalam organisasi, manajer harus mampu 

berfikir melalui implikasi etis keputusan strategis dalam cara yang sistematis. Sejumlah 

kerangka yang berbeda telah disarankan oleh banyak pengarang sebagai bantuan pada 

proses pembuatan keputusan. Model empat tahap yang digambarkan dalam bagian 2.2 

adalah kompilasi dari berbagai pendekatan yang direkomendasikan oleh beberapa 

pengarang dalam subyek ini. 

 

Gambar 3.2 

MODEL PENGAMBILAN KEPUTUSAN ETIK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

Sumber : Porter (1996:234) 
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Dalam tahap 1 - mengevaluasi keputusan strategis yang diusulkan dari sudut 

pandang etik, manajer harus mengidentifikasi yang manakah keputusan stakeholder 

yang mempengaruhi dan dalam cara bagaimana. Mereka perlu menentukan jika 

keputusan yang diusulkan akan melanggar hak dari sudut stakeholder. Istilah hak 

mengacu pada wujud fundamental stakeholder. Sebagai contoh, seseorang mungkin 

berpendapat bahwa hak pada informasi tentang resiko kesehatan di tempat kerja adalah 

hak fundamental pekerja.    

 

Tahap ke-2 meliputi penilaian etik dari keputusan strategis yang diusulkan, 

dengan informasi yang diperoleh dari tahap I, penilaian ini harus diarahkan oleh 

berbagai prinsip moral yang harus tidak dilanggar. Prinsip mungkin diartikulasikan 

dalam pernyataan misi korporasi atau dokumen perusahaan lainnya (seperti cara 

Hewlett Packard). Sebagai tambahan, terdapat prinsip moral tertentu yang diadopsi 

sebagai anggota masyarakat - sebagai contoh, larangan mencuri dan itu harus tidak 

dilanggar. Penilaian pada tahap ini juga diarahkan oleh aturan keputusan yang dipilih 

untuk menilai keputusan strategis yang diusulkan. Walaupun maksimalisasi keuntungan 

jangka panjang adalah aturan keputusan yang dengan benar ditekankan perusahaan, 

aturan keputusan ini harus mengaplikasikan subyek pada larangan bahwa tidak ada 

prinsip moral yang dilanggar. 

Tahap -3, membentuk tujuan moral, berarti bahwa peusahaan harus 

menempatkan moral di depan hal lain dalam kasus dimana hak stakeholder atau prinsip 

moral utama dilanggar, pada tahap ini input dari manajemen puncak mungkin sangat 

bernilai. Tanpa dorongan proaktif manajemen puncak, manajer tingkat menengah 

mungkin cenderung menempatkan kepentingan ekonomi sempit perusahaan di depan 

kepentingan stakeholder. Mereka mungkin menjalankan keyakinan yang salah bahwa 

manajemen puncak menyetujui pendekatan seperti itu.  

 

Tahap -4, mensyaratkan perusahaan berjalan dalam perilaku etis. Misalnya, 

perusahaan yang menarik seluruh produknya dari seluruh toko eceran dengan 

menanggung biaya yang besar pada perusahaan karena ketakutan mengandung suatu 

racun pada produknya.  
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BAB IV 

ANALISIS LINGKUNGAN EKSTERNAL 

 

4.1  Pendahuluan   

 

Pada era globalisasi seperti yang terjadi saat ini, perubahan-perubahan 

berlangsung dengan sangat cepat dan dalam intensitas yang tinggi. Perubahan yang 

terjadi pada lingkungan bisnis dapat berdampak baik dan juga dapat berdampak buruk 

terhadap bisnis itu sendiri. Sehingga dengan demikian perubahan pada lingkungan 

tersebut harus terus diantisipasi karena pengaruh yang signifikan akan menentukan 

koreksi yang harus dilakukan terhadap strategi atau bahkan mungkin juga akan 

mempengaruhi visi dan misi perusahaan.  

 

4.1.1   Pengertian 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. Tujuan dilakukan analisis lingkungan adalah agar organisasi dapat 

mengantisipasi lingkungan organisasi sehingga dapat bereaksi secara cepat dan tepat 

untuk kesuksesan organisasi.  

 

Untuk maksud tersebut dapat dikelompokkan menjadi beberapa variabel yang 

diperkirakan memberi pengaruh nyata terhadap pencapaian tujuan organisasi. Yang 

selalu diusahakan adalah berusaha melengkapi variabel-variabel tersebut, akan tetapi 

tidak akan pernah bisa sekomplit yang diharapkan karena para pengambil keputusan 

harus berpacu dengn waktu dalam proses “Decission Making”. Akan tetapi, satu hal 

yang perlu diingat bahwa tidak ada satu pun cara yang bisa dikatakan terbaik untuk 

menganalisis lingkungan bisnis. Kesemuanya harus dikembalikan kepada ‘konteks’, 

kepada situasi dan kondisi yang dihadapi perusahaan.  

 

 

4.1.2 Struktur Lingkungan 

 

Pada dasarnya, struktur lingkungan dapat dibagi atau dibedakan menjadi dua 

elemen utama, yaitu : Lingkungan Eksternal dan lingkungan Internal 

Lingkungan Eksternal.  

Lingkungan eksternal bisa dikatakan sebagai komponen-komponen atau 

variabel lingkungan yang berada atau berasal dari luar organisasi / perusahaan. 

Komponen tersebut cenderung berada di luar jangkauan organisasi, artinya organisasi / 

perusahaan tidak bisa melakukan intervensi terhadap komponen-komponen tersebut. 

Komponen itu lebih cenderung diperlakukan sebagai sesuatu yang given atau sesuatau 
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yang mau tidak mau harus diterima, tinggal bagaimana organisasi berkompromi atau 

menyiasati komponen-komponen tersebut. 

Lingkungan Internal  

 

Lingkungan internal terdiri dari komponen-komponen atau variabel lingkungan 

yang berasal atau berada di dalam organisasi / perusahaan itu sendiri. Komponen-

komponen dari lingkungan internal ini cenderung lebih mudah dikendalikan oleh 

organisasi / perusahaan atau berada di dalam jangkauan intervensi mereka. Karena 

sifatnya yang berasal dari dalam organisasi, maka organisasi perusahaan lebih memiliki 

beragam value untuk berkompromi atau menyiasati komponen-komponen yang berada 

di dalam lingkungan internal.  

 

Analisis lingkungan lebih diprioritaskan untuk mengidentifikasikan komponen-

komponen yang menjadi bagian dari struktur lingkungan. Pembedaan yang dilakukan 

dengan memecah lingkungan menjadi dua (eksternal dan internal) adalah sesuatu yang 

lebih bersifat generik. Gambar 4.1 menunjukkan komponen-komponen apa saja yang 

bisa diidentifikasikan dan berada di dalam struktur lingkungan.  

1) Lingkungan Eksternal :  

General Environment :  Terdiri dari komponen-komponen yang pada umumnya 

memiliki cakupan yang luas dan tidak bisa segera diaplikasikan untuk mengelola 

organisasi. Komponen ini terdiri dari :  

 Komponen Sosial, menjelaskan karakteristik dari masyarakat di mana 

organisasi berada.  

 Komponen ekonomi, menunjukkan bagaimana sumber daya didistribusikan 

dan digunakan  

 Komponen Politik, berisi semua elemen yang berhubungan dengan atau 

berurusan dengan pemerintah.  

 Komponen Hukum, berisi aturan-aturan atau hokum yang harus dipenuhi / 

dipatuhi   

 Komponen Teknologi, termasuk di dalamnya adalah pendekatan-pendekatan 

baru untuk memproduksi barang / jasa.     

2) Operating Environment : 

Terdiri dari komponen-komponen yang relatif lebih memberikan pengaruh 

spesifik dan lebih cepat untuk pengelolaan organisasi. Komponen-komponen 

tersebut antara lain adalah : 

 Komponen pelanggan, menunjukkan karakteristik dan perilaku dari mereka 

yang membeli barang atau jasa dari perusahaan.  

 Komponen persaingan, menunjukkan dengan siapa organisasi / perusahaan 

harus “berperang” dalam rangka memperoleh sumber daya.   

 Komponen Tenaga Kerja, terdiri dari factor-faktor yang mempengaruhi 

supply tenaga kerja untuk melakukan aktivitas-aktivitas organisasi / 

perusahaan.  
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 Komponen Internasional, terdiri dari semua faktor yang berhubungan dengan 

operasi internasional perusahaan.  

 

3) Lingkungan Internal :  

 Aspek Organisasi : Jaringan komunikasi, Struktur organisasi, Hirarki tujuan, 

Policy, prosedur, aturan dan Kemampuan Tim Manajemen  

 Aspek Pemasaran : Segmentasi pasar, Strategi produk, Strategi harga, 

Strategi promosi, Strategi distribusi.    

 Aspek Keuangan :  Likuiditas, Profitabilitas, Aktivitas dan Peluang investasi.    

 Aspek Persone : Hubungan ketenagakerjaan, Perekrutan, Program pelatihan, 

Sistem penilaian performance, Tingkat absensi dan turnover karyawan     

 Aspek Produksi : Layout fasilitas pabrik, Penelitian dan pengembangan, 

Penggunaan teknologi, Pembelian bahan mentah, Pengontrolan inventori, 

dan Penggunaan Sub-kontraktor 

 

Gambar 4.1 

KOMPONEN ANALISIS LINGKUNGAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber :  Pearce (2000:94) 
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4.1.3  Tuntutan Analisis Lingkungan 

 

Sampai saat ini sesungguhnya belum ada suatu standar atau cara yang terbaik 

dalam melakukan analisis lingkungan  untuk menganalisa tantangan sekarang dan masa 

depan bagi pencapaian tujuan organisasi. Terdapat beberapa pendekatan (metode 

ataupun cara) yang bisa dilakukan, karena analisis lingkungan bukanlah sesuatu yang 

baku dan kaku, akan tetapi dari beberapa standar yang biasa dipergunakan tersebut, ada 

beberapa hal yang bisa dijadikan patokan sebagai penuntun dalam melakukan analisis 

lingkungan. Hal-hal yang bisa dijadikan penuntun tersebut diantaranya adalah :  

 

1) Menentukan keterkaitan di antara komponen dalam struktur lingkungan. 

Kesuksesan organisasi sangat dipengaruhi oleh struktur lingkungan yang ada dan 

diidentifikasikan oleh organisasi (General, Operating. Internal) meskipun dengan 

intensitas dan keterkaitannya Tinggi, Menengah atau Rendah). Sebagai gambaran, 

untuk perusahaan-perusahaan dengan skala seperti yang disebutkan ini memiliki 

tingkat keterkaitan sebagai berikut :  

 Perusahaan Multinasional. Tingkat keterkaitan komponen dalam struktur 

lingkungan :  

General   :  tinggi 

Operating   : tinggi 

Internal   : tinggi 

 Perusahaan nasional besar. Tingkat keterkaitan komponen dalam struktur 

lingkungan :  

General   : tinggi 

Operating   : tinggi 

Internal   : tinggi 

 Perusahaan nasional menengah. Tingkat keterkaitan komponen dalam 

struktur lingkungan :  

General   : menengah  

Operating   : tinggi 

Internal   : tinggi 

 Perusahaan nasional kecil. Tingkat keterkaitan komponen dalam struktur 

lingkungan : 

General   : rendah  

Operating   : tinggi 

Internal   : tinggi 

         

2) Menentukan keterkaitan di antara isu-isu strategi. Isu strategi adalah faktor-faktor 

lingkungan yang berasal dari dalam maupun luar organisasi yang akan 

memberikan pengaruh langsung terhadap kemampuan perusahaan untuk mencapai 

tujuannya.    
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4.2 Teknik Analisis Lingkungan 

 

Pada bab sebelumnya telah dinyatakan bahwa tidak ada satu metode, cara, 

teknik atau pendekatan yang bisa dijadikan standar atau patokan baku yang dianggap 

terbaik dalam melakukan analisis lingkungan. Oleh karena itu, teknik atau cara 

melakukan analisis lingkungan yang dipaparkan di bawah ini juga bukan merupakan 

sesuatu yang baku yang dijadikan standar sehingga penggunaan atau pemilihan teknik 

mana yang akan dipakai sangat bersifat konteksual. Beberapa dari teknik tersebut 

adalah : Analisis kekuatan & kelemahan internal dan analisis peluang & tantangan. 

  

4.2.1   Analisis Kekuatan dan Kelemahan Internal  

 

Untuk dapat melakukan analisis kekuatan dan kelemahan perusahaan harus 

dapat mengidentifikasi dan melakukan evaluasi keseluruhan variabel internal. Apabila 

variabel internal mampu menjadikan perusahaan memiliki keunggulan tertentu maka 

variabel tersebut dapat dikatakan sebagai “kekuatan”, apabila yang terjadi adalah 

sebaliknya maka variabel tersebut dapat dikatakan sebagai “kelemahan”. Analisis 

kekuatan dan kelemahan akan melalui dua tahapan, kedua tahapan tersebut adalah : 

1) Melakukan identifikasi terhadap komponen variabel internal yang akan 

memberikan pengaruh secara signifikan terhadap pencapaian tujuan.   

2) Melakukan evaluasi terhadap komponen-komponen yang diidentifikasikan pada 

poin nomor 1 

 

Tahap 1,  Identifikasi komponen variabel internal  

 

Pada tahapan ini ada beberapa pendekatan yang bisa dilakukan, di antara 

pendekatan tersebut adalah : 

a. Pendekatan Fungsional. Berdasarkan pendekatan ini kekuatan dan kelemahan 

perusahaan atau sering juga disebut kompetensi perusahaan bisa dilihat dari 

fungsi-fungsi bisnis yang ada di dalam perusahaan :  

 Fungsi operasi dan produksi 

 Fungsi keuangan 

 Fungsi pemasaran 

 Penelitian dan pengembangan 

 Sumber daya manusia 

 Sistem informasi manajemen 

 Budaya perusahaan 

b. Pendekatan 7 S. Pendekatan ini diperkenalkan oleh konsultan bisnis terkenal Mc 

Kinsey dari Amerika Serikat. Dengan pendekatan ini, maka evaluasi kekuatan dan 

kelemahan organisasi dilakukan terhadap tujuh variabel organisasi berikut : 
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Gambar 4.2 

ANALISIS KEKUATAN DAN KELEMAHAN DENGAN 7 S 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

Sumber  :  Pearce  (2000:427) 

 

 

 

c. Pendekatan rantai nilai (value chain). Diperkenalkan dan dirumuskan pertama kali 

oleh tokoh manajemen terkenal Michael Porter dari Harvard Business School pada 

sekitar tahun 1980-an. Rantai nilai generik yang dirumuskan Michael Porter dapat 

dilihat pada gambar 4.3 sebagai   berikut : 
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Gambar 4.3 

PENDEKATAN RANTAI NILAI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan  : A = AKTIVITAS PENDUKUNG  

   B = AKTIVITAS PRIMER 

 

Sumber : Hunger & Wheelen (1996:162) 

 

Cara yang sistematis untuk memeriksa semua aktivitas yang dilakukan oleh 

perusahaan dan bagaimana semua aktivitas itu berinteraksi diperlukan untuk 

menganalisis sumber keunggulan bersaing. Porter memperkenalkan rantai nilai sebagai 

alat dasar untuk melakukannya. Untuk mengenali kekuatan dan kelemahan perusahaan, 

Porter mengatakan bahwa pada dasarnya perusahaan harus dilihat sebagai kumpulan 

aktivitas yang saling terkait satu sama lain untuk menghasilkan dan menjual barang 

serta mampu untuk memberi kepuasan kepada konsumen. Adapun aktivitas dalam nilai 

terdiri dari : 

 Aktivitas Primer 

Kelompok aktivitas ini adalah kegiatan yang secara langsung berkaitan dengan 

proses penciptaan barang, penyampaian barang kepada konsumen dan pelayanan 

purna jual (after sales service) 

Logistik ke dalam : Aktivitas yang dihubungkan dengan penerimaan, 

penyimpanan, dan penyebaran masukan / input ke produk, seperti : penanganan 
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bahan, pergudangan, pengendalian persediaan / inventory serta pengembalian 

barang kepada pemasok.  

Operasi  :  Aktivitas yang berhubungan dengan pengubahan masukan / input 

menjadi bentuk produk akhir seperti pengemasan / packing, perakitan, 

pemeliharaan peralatan, pengujian, pengoperasian fasilitas.  

Logistik ke luar : Aktivitas yang berhubungan dengan pengumpulan, 

penyimpanan, dan pendistribusian fisik produk kepada pembeli seperti 

pergudangan barang jadi, penanganan material, pemrosesan pesanan, dan 

penjadwalan.  

Pemasaran dan Penjualan : Aktivitas yang berhubungan dengan pemberian 

sarana yang dapat digunakan oleh pembeli untuk membeli produk dan 

mempengaruhi mereka untuk membeli, seperti : iklan, promosi, tenaga penjual, 

penetapan kuota, seleksi penyalur, hubungan penyalur dan penetapan harga. 

Pelayanan  :  Aktivitas yang berhubungan dengan penyediaan pelayanan untuk 

meningkatkan atau mempertahankan nilai produk seperti pemasangan, repasari, 

pelatihan, pasokan suku cadang, penyesuaian produk.  

 Aktivitas Pendukung 

Kelompok aktivitas ini diperlukan sebagai penunjang untuk terlaksananya 

aktivitas primer.  

Pembelian :  Aktivitas pembelian di sini mengacu kepada fungsi pembelian 

masukan yang digunakan dalam rantai nilai perusahaan dan bukan pada masukan 

yang dibeli itu sendiri. Masukan yang dibeli mencakup : bahan baku, bahan 

pendukung dan aset seperti mesin, peralatan kantor dan gedung. Aktivitas 

pembelian tertentu biasanya dapat dihubungkan dengan aktivitas nilai tertentu 

atau aktivitas yang didukungnya, walaupun sering kali bagian pembelian melayani 

banyak aktivitas nilai dan kebijakan pembelian berlaku di seluruh perusahaan.  

Pengembangan Teknologi :  Setiap aktivitas nilai mengandung teknologi, entah 

itu berupa pengetahuan, prosedur, atau teknologi yang terkandung di dalam 

proses. Ragam teknologi yang digunakan juga bervariasi dan sangat luas. Lebih 

jauh lagi, kebanyakan aktivitas nilai menggunakan teknologi yang 

menggabungkan beberapa sub-teknologi yang berbeda yang melibatkan disiplin 

ilmu yang berbeda yang melibatkan disiplin ilmu yang berbeda pula.  

Manajemen Sumber Daya Manusia : Manajemen sumber daya manusia terdiri 

dari aktivitas yang terlibat dalam perekrutan, pengangkatan, pelatihan, 

pengembangan, dan kompensasi. Manajemen sumber daya manusia 

mempengaruhi keunggulan bersaing di perusahaan melalui perannya dalam 

menentukan keterampilan dan motivasi karyawan dan biaya pengangkatan serta 

pelatihan.  

 

Tahap 2 Evaluasi komponen variabel internal 

Komponen-komponen variabel internal yang menjadi kekuatan dan kelemahan 

seperti yang telah diidentifikasikan pada tahap pertama hanya akan menjadi 
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sekumpulan data tak berarti apa-apa apabila diperlakukan sebagai data tunggal yang 

berdiri sendiri. Hal ini kalau dianalogikan sama dengan laporan keuangan yang dimiliki 

perusahaan yang tidak berarti apa-apa apabila diperlakukan sebagai data yang berdiri 

sendiri.  

Agar aktivitas dan hasil yang telah dilakukan di tahap pertama bermanfaat, 

perlu dilakukan evaluasi terhadap komponen-komponen tersebut dengan penekanan 

utama pada pembandingan dengan suatu parameter tertentu. Untuk lebih jelasnya 

pembandingan komponen yang sudah diidentifikasikan dilakukan terhadap :  

a. Perbandingan terhadap kinerja atau performance dan kompetensi masa lalu 

b. Perbandingan terhadap industri sejenis 

c. Perbandingan terhadap industri lain  

d. Perbandingan terhadap suatu standar yang telah baku  

e. Misal : ISO, Standar Mutu, Standar Akuntansi, dan lain-lain         

 

4.2.2 Analisis Peluang dan Tantangan  

 

Analisis peluang dan tantangan dilakukan dengan tujuan untuk melihat 

kemungkinan-kemungkinan peluang yang bisa dimanfaatkan oleh organisasi 

(perusahaan) serta kemungkinan-kemungkinan tantangan yang bisa muncul, yang 

bahkan mungkin tantangan tersebut mengarah lebih ekstrem lagi menjadi ancaman bagi 

organisasi (perusahaan). Dalam melakukan analisis peluang dan tantangan, tidak boleh 

dianggap bahwa peluang maupun tantangan sebagai sesuatu yang berdiri sendiri-

sendiri, karena apabila kita melakukan hal tersebut maka analisis yang kita lakukan 

tidak lebih dari sekedar potret dari kondisi peluang dan tantangan yang ada atau yang 

akan dihadapi oleh organisasi (perusahaan). Yang harus dilakukan adalah memandang 

kedua hal tersebut sebagai suatu kesatuan yang kemudian manajemen atau pun pihak 

pembuat keputusan / decission maker dari organisasi / perusahaan harus membuat suatu 

kesimpulan dari kombinasi peluang dan tantangan yang akan digunakan untuk 

perencanaan, membuat keputusan atau untuk tujuan-tujuan lainnya. Memang dalam hal 

ini manajemen harus benar-benar bisa menimbang apakah peluang yang ada lebih 

menarik ketimbang tantangan yang akan muncul, atau yang terjadi sebaliknya, yaitu 

bahwa tantangan yang akan muncul sangat mengerikan dibandingkan dengan peluang 

untuk meraih keberhasilan.  

 

Salah satu metode sederhana untuk melakukan analisis peluang dan tantangan 

adalah dengan mengelompokkan faktor lingkungan ke dalam kategori bedasarkan 

tingkatan (level) lingkungan, potensi adanya peluang, dan potensi akan munculnya 

tantangan / ancaman.  

                         

4.2.3   Peramalan  

Peramalan lingkungan adalah suatu proses untuk menentukan kondisi apa yang 

akan ada di dalam lingkungan organisasi di masa yang akan datang. Kebanyakan 
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organisasi sependapat bahwa menentukan kondisi lingkungan masa depan sangat 

kritikal untuk menentukan sukses organisasi di masa yang akan datang. Beberapa 

teknik peramalan yang bisa digunakan untuk meramalkan kondisi lingkungan adalah :  

a. Demand Forecasting (peramalan permintaan) 

b. Trend ekstrapolasi  

c. Trend korelasi  

d. Multiple Scenario  

e. Model dinamik  

f. Expert Opinion (pendapat pakar) 

   

Dari teknik peramalan yang ditawarkan di atas, tampak bahwa setiap teknik 

menggunakan pendekatan yang berbeda-beda. Sebagai contoh : 

 Demand Forecasting : Pendekatan peramalan dengan menggunakan data masa 

lalu 

 Expert Opinion : Pendekatan peramalan dengan lebih mengutamakan pendapat 

berdasarkan pengalaman para ahli.  

 Multiple scenario : Pendekatan peramalan dengan membuat skenario-skenario 

untuk mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan yang bakal muncul. 

 

Satu hal juga harus diingat dalam peramalan bahwa tidak ada satu teknik 

peramalan pun yang bisa diklaim sebagai yang terbaik, sehingga pemilihan teknik 

peramalan sangat konteksual. 

        

4.2.4  The Five Forces Model 

 

The Five Forces Model sama seperti rantai nilai diperkenalkan oleh Michael 

Porter, model ini kemudian menjadi teknik analisis yang terkenal dan banyak 

digunakan. Analisis lingkungan dengan menggunakan teknik atau model ini tidak lain 

adalah untuk melakukan analisis lingkungan industri. 

Kelima kekuatan bersaing yang menentukan kemampuan perusahaan di dalam 

industri untuk memperoleh secara rata-rata tingkat laba investasi yang melebihi biaya 

modal. Kekuatan dari kelima kekuatan bersaing tersebut bervariasi dari satu industri ke 

industri yang lain dan dapat berubah sesuai dengan perkembangan industri. Kelima 

kekuatan bersaing tersebut adalah : 

a. Pesaing industri  

b. Pemasok  

c. Pembeli  

d. Pendatang baru  

e. Produk pengganti   
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Gambar 4.4 

THE FIVE  FORCES MODEL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sumber : Porter (1980:238) 

 

Pada Gambar 4.4 terlihat bahwa kelima kekuatan tersebut menentukan 

kemampulabaan industri karena mempengaruhi harga, biaya, dan memerlukan investasi 

perusahaan di dalam industri. Kekuatan masing-masing dari kelima kekuatan bersaing 

merupakan fungsi struktur industri atau karakteristik ekonomi dan teknis yang 

mendasari suatu industri. Adapun komponen yang ada di dalam kelima kekuatan 

bersaing adalah : 

a. Persaingan di antara perusahaan yang ada dalam industri, Penentu persaingan 

dalam industri akan meliputi :  

 Perkembangan industri  

 Biaya tetap  

 Diferenisasi produk  

 Identitas merek  

 Kompleksitas informasi  

 Keragaman pesaing  

 

Persaingan antar perusahaan dalam industri pada umumnya akan meningkat 

apabila beberapa dari kondisi berikut ini muncul :  

 Jumlah pesaing bertambah dan mereka menjadi sama besarnya dalam hal 

ukuran perusahaan serta kapasitas.  

 Ketika permintaan terhadap produk tumbuh dengan lambat.  

 
PERSAINGAN 

DALAM 

INDUSTRI 

 

PENDATANG 

BARU 

 

PEMASOK 

(SUPLIER) 

 

PEMBELI 

(BUYER) 

PRODUK 

PENGGANTI 

(SUBSTITUSI) 
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 Ketika para pesaing tergoda oleh kondisi dalam pasar yang memaksa 

mereka untuk menurunkan harga secara signifikan serta dengan 

menggunakan cara yang lain yang bertujuan untuk meningkatkan volume 

penjualan.  

 Ketika barang dan jasa yang ditawarkan para pesaing menjadi hampir serupa 

sehingga bagi pelanggan hanya memerlukan sedikit biaya untuk berpindah 

dari satu merek ke merek yang lain.  

 Ketika biaya untuk keluar dari bisnis menjadi lebih besar daripada biaya 

untuk tinggal dan berkompetisi dalam bisnis.  

 Persaingan menjadi semakin sulit untuk diprediksi karena semakin 

terdiversifikasinya pesaing dalam hal strategi, prioritas, sumber daya, 

kemampuan personel, dan asal negara dari pesaing.  

 Ketika perusahaan kuat di luar industri mengakuisisi perusahaan lemah 

dalam industri dan melakukan strategi yang agresif dengan tujuan 

mengubah perusahaan yang baru diakuisisi menjadi perusahaan pemegang 

pangsa pasar terbesar.    

 

b. Halangan masuk bagi pendatang baru  

Halangan masuk untuk pendatang baru artinya pendatang-pendatang baru dalam 

industri (pasar) akan menemui hambatan-hambatan atau kendala apabila mereka 

ingin masuk atau bersaing dalam industri (pasar) yang telah ada. Hambatan-

hambatan tersebut di antaranya adalah : 

 Skala ekonomis. Dengan operasi berskala besar akan didapat keunggulan 

biaya yang cukup signifikan, hal tersebut dapat dilakukan dengan cara :   

 Diferensiasi produk  

 Identitas merek, sangat sulit bagi pendatang baru untuk menggeser 

sebuah merek yang telah menyatu dalam kepala pelanggan.   

 Biaya modal  

 Kebijakan pemerintah, seperti aturan tarif. 

 Akses ke distribusi, apabila sangat mudah untuk masuk ke dalam 

industri, maka begitu laba kelihatan menarik, maka perusahaan baru 

akan masuk. Apabila permintaan terhadap produk tidak meningkat 

sesuai dengan kapasitas produksi, maka yang akan terpengaruh adalah 

harga produk dan laba yang dihasilkan.  

 

c. Kekuatan penawaran pemasok (supplier). Penentu kekuatan pemasok antara lain 

adalah : 

 Diferensiasi pemasok  

 Konsentrasi pemasok  

 Adanya masukan pengganti  

 Pentingnya volume bagi pemasok  

 Biaya peralihan dari pemasok dan perusahaan  
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 Ancaman integrasi ke depan  

Supplier yang dimaksud di sini termasuk supplier bahan mentah, 

komponen, tenaga kerja terlatih. Dan supplier berada pada posisi kuat bila :  

 Masukan (input) menjadi bagian yang sangat penting bagi pembeli.  

 Supplier didominasi oleh sekelompok kecil produser yang menikmati 

keuntungan akibat posisinya yang unggul dalam pasar. 

 Supplier terhadap suatu produk sangat unik sehingga sangat sulit untuk 

berpindah dari satu supplier ke supplier yang lain.     

 

d. Kekuatan penawaran pembeli (buyer).  

Umumnya yang menentukan kekuatan pembeli (pelanggan)  adalah :  

 Banyaknya pilihan produk  

 Harga yang ditawarkan  

 Kemampuan untuk melakukan integrasi ke belakang  

 Volume pembeli  

 Informasi pembeli  

 Konsentrasi pembeli vs konsentrasi perusahaan  

 

 

Pembeli yang kuat akan memiliki kekuatan penawaran terhadap industri. Pembeli 

akan berada pada posisi “kuat” pada situasi sebagai berikut :  

 Ketika pembeli jumlahnya sedikit, akan tetapi mereka membeli dalam 

jumlah yang sangat besar.  

 Ketika pelanggan membeli dengan jumlah yang secara prosentase cukup 

besar terhadap total penjualan dalam industri.  

 Ketika pihak produsen atau penjual dalam industri terdiri dari banyak 

penjual berskala kecil.  

 Ketika barang yang dibeli bersifat standar sehingga pelanggan dapat 

menemukan supplier yang lain dengan mudah dan berpindah ke supplier 

tersebut dengan menimbulkan biaya yang praktis bernilai 0. 

 Ketika barang yang dibeli bukan merupakan masukan / input yang penting. 

 Ketika secara ekonomis memungkinkan bagi pelanggan untuk membeli 

barang masukan tersebut dari beberapa supplier.     

 

e. Produk Pengganti 

Produk pengganti adalah produk lain yang sesuai dengan atau bisa memenuhi 

keinginan terhadap suatu produk yang selama ini dipenuhi oleh industri. Apabila 

produk pengganti tersebut menjadi lebih menarik dalam hal harga, peformance 

atau kedua-duanya, maka beberapa pembeli akan tergoda untuk berpindah atau 

berganti ke produk pengganti tersebut.  

Ketika kita berpikir tentang produk pengganti, maka kita harus mulai memahami 

kebutuhan yang dipenuhi oleh industri. Sebagai contoh sederhana misalkan kasus 
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berikut ini, mengapa orang membeli jam ? yang paling umum adalah untuk 

membantu orang menunjukkan waktu. Akan tetapi, apakah itu satu-satunya 

kebutuhan yang dipenuhi ? Jam yang bisa menunjukkan waktu bisa dibeli dengan 

harga yang murah, mungkin dengan beberapa ribu rupiah saja kita sudah bisa 

membeli jam tersebut, akan tetapi seperti kita ketahui ada jam yang berharga 

sampai jutaan rupiah. Dalam hal ini jelas bahwa jam digunakan untuk memenuhi 

kebutuhan lain, misalnya dalam kasus jam ini adalah kebutuhan terhadap status 

dan mode. Jam juga dibeli kebanyakan untuk dijadikan hadiah. Kemudian, 

mucullah pertanyaan berikutnya, produk pengganti apa yang bisa digunakan untuk 

memenuhi kebutuhan ini ? 

Status bisa diekspresikan dengan membeli produk lain seperti : mobil, baju, 

liburan ke tempat tertentu. Penentu ancaman produk pengganti tersebut bisa terdiri 

dari :  

 Kinerja harga relatif dari pengganti  

 Biaya peralihan  

 Kecondongan pembeli terhadap produk pengganti.    

 

4.3   Pengenalan Lingkungan Eksternal 

 

Kiranya tidak memerlukan penekanan lebih lanjut bahwa dalam rangka 

pencapaian tujuan, berbagai sasaran dan dalam mengemban misi organisasi, tidak bisa 

dielakan interaksi antara organisasi yang bersangkutan dengan lingkungan 

eksternalnya. Bahkan secara aksiomatik dapat dinyatakan keberhasilan organisasi pada 

tingkat yang dominant ditentukan oleh kedalaman pengenalan manajemen tentang 

segala ramifikasi interaksi tersebut, baik yang sifatnya positif maupun yang bersifat 

negatif.  Pengenalan lingkungan eksternal secara tepat semakin penting  karena : 

a. Jumlah faktor-faktor yang berpengaruh itu tidak pernah konstan melainkan selalu 

berubah  

b. Intensitas dampaknya beraneka ragam  

c. Ada faktor-faktor eksternal yang merupakan “kejutan” yang tidak dapat 

diperhitungkan sebelumnya betapa pun cermatnya analisis “SWOT” dilakukan.  

d. Kondisi ekternal itu berada di luar kemampuan organisasi untuk mengendalikannya.    

 

Adapun faktor-faktor ligkungan yang berpengaruh dapat dikategorisasikan pada 

dua kategori utama, yaitu faktor-faktor eksternal yang “jauh” dan faktor-faktor ekternal 

yang “dekat”. Pengenalan lingkungan ekternal secara tepat merupakan keharusan  

karena disamping sifatnya yang sangat kompleks, juga karena dengan demikian dapat 

dirumuskan strategi yang memungkinkan organisasi memanfaatkan peluang justru 

karena adanya faktor-faktor tersebut. Dalam kaitan ini perlu ditekankan bahwa terdapat 

interelasi antara satu organisasi (perusahaan) dengan lingkungan ekternalnya, baik yang 

jauh meupun yang dekat. Lihat Gambar 4.5.  
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Gambar  4.5 

LINGKUNGAN EKSTERNAL ORGANISASI 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Sumber :  Siagian (2002:64) 

 

4.3.1  Lingkungan Eksternal Yang Jauh 

Dari Gambar 4.5 terlihat bahwa yang tergolong pada faktor-faktor lingkungan 

ekternal yang “jauh” meliputi faktor-faktor ekonomi, politik, sosial, teknologi dan 

industri. Faktor-faktor ekternal tersebut dikatakan “jauh” karena faktor-faktor tersebut 

bersumber dari luar organisasi dan biasanya timbul terlepas dari situasi operasional 

yang dihadapi oleh perusahaan yang bersangkutan, akan tetapi mempunyai dampak 

pada proses manajerial dan operasional dalam organisasi (perusahaan) tersebut.  

 

4.3.1.1  Pertimbangan-pertimbangan Ekonomi 

 

Yang dimaksud dengan pertimbangan-pertimbangan ekonomi ialah berbagai 

faktor di bidang ekonomi dalam lingkungan suatu perusahaan bergerak atau beroperasi. 

Terdapat beberapa hal yang perlu mendapat pertimbangan, antara lain adalah :  

 Perkembangan global di bidang ekonomi  

 Pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan  

 Kehadiran korporasi multinasional  

 “Kejutan” di bidang energi, dan  
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 Pendanaan 

   

a. Perkembangan global di bidang ekonomi.  

Pada penghujung abad kedua puluh ini ketika umat manusia sedang mengambil 

“ancang-ancang” untuk memasuki abad kedua puluh satu, terlihat suatu gejala 

yang amat menarik, bukan hanya untuk diamati akan tetapi dipahami karena 

dampaknya yang pasti kuat terhadap penyelenggaraan bisnis, khususnya bagi 

berbagai perusahaan yang akan “go internasional.” Gejala dimaksud 

sesungguhnya timbul ke permukaan kehidupan umat manusia sebagai akibat 

kenyataan bahwa pendekatan politis dan ideologis untuk meningkatkan 

kesejahteraan umat manusia ternyata mengalami kegagalan. Kenyataan tersebut 

terlihat dengan sangat jelas di negara-negara yang menganut ideologi komunisme. 

Runtuhnya pemerintahan yang menganut paham tersebut, terutama di Eropa 

Timur, rontoknya Tembok Berlin dan bersatunya kembali rakyat jerman di bawah 

naungan satu pemerintahan federal yang demokratis serta bubarnya Uni Soviet 

yang tadinya merupakan “model” bagi negara-negara satelitnya adalah bukti-bukti 

nyata yang tidak mungkin dapat disanggah. Berbagai negara yang masih mengaku 

menganut paham sosialisme pun tampaknya sudah semakin menyadari bahwa 

penting bagi mereka untuk menarik pelajaran dari “rekan-rekannya” yang dengan 

berbagai cara dan bentuk, sudah meninggalkan paham itu.  

Konsekuensi lain dari perkembangan tersebut tampak pada hasrat para negarawan 

dan para otoritas ekonomi, moneter, perdagangan dan industri untuk mendorong 

tumbuhnya kerja sama di bidang ekonomi, baik pada tingkat sub regional, 

regional, dan bahkan global. Hasrat tersebut terbukti dengan terbentuknya 

berbagai pola kerja sama ekonomi dengan berbagai negara. Seperti AFTA di 

kawasan ASEAN, Kerja Sama Ekonomi Negara-negara Teluk, NAFTA di 

Amerika Utara, CARICOM di wilayah Laut Karibia, ANDEAN PACT yang 

beranggotakan beberapa negara di Amerika Latin, MASYARAKAT EKONOMI 

EROPA yang beranggotakan negara-negara yang bergabung dalam Uni Eropa dan 

lain sebagainya. Ada juga fora kerja sama yang mencakup beberapa benua seperti 

APEC. Bahkan pada tingkat global, terjadi perubahan nama dan fungsi GATT 

(General Agreements on Tariff and Trade) menjadi WORLD TRADE 

ORGANIZATION (WTO). Akan tetapi terdapat beberapa kendala untuk 

mewujudkan kerjasama ekonomi dunia tersebut, yang antara lain adalah : 

 Masih kuatnya keinginan negara-negara industri yang sudah maju untuk 

tetap memainkan peranan yang dominan pada perekonomian dunia, yang 

sering tampak pada upaya penguasaan pangsa pasar global untuk komoditi 

yang mereka hasilkan dan ketidaksediaan mereka menempuh kebijaksanaan  

alih teknologi. 

 Dialog antara “Utara dan Selatan” sering tidak berjalan lancar bukan hanya 

karena perbedaan persepsi tentang substansi di bidang ekonomi yang perlu 

dibahas, melainkan karena berbagai faktor, antara lain kepentingan nasional 
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masing-masing pihak dibidang ekonomi, perdagangan dan industri dengan 

segala bentuknya.   

 Dialog “Selatan-Selatan” pun tidak selalu berjalan mulus karena keinginan 

masing-masing pihak untuk memajukan kepentingan nasionalnya, keinginan 

merebut pangsa pasar global terutama di wilayah yang baru saja “terbuka” 

dan karena kenyataan banyak negara-negara “Selatan” yang memproduksi 

komoditi yang sama, terutama hasil industri pertanian.  

 Meskipun dalam pernyataan-pernyataan resmi semua pihak menekankan 

pentingnya pengelolaan eknomi berdasarkan ekonomi pasar dan oleh 

karenanya perlu keterbukaan, tidak sedikit negara yang masih menganut 

kebijaksanaan yang bersifat proteksionistik untuk berbagai jenis komoditi 

ekspor, terutama yang menjadi andalan negara yang bersangkutan.   

 

Mungkin dapat dikatakan ironis bahwa dalam bidang ekonomi, di satu pihak 

timbul keinginan untuk bekerja sama, akan tetapi di lain pihak timbul suasana 

persaingan yang tampaknya makin tajam. Para pengambil keputusan stratejik 

harus mengenali dan memperhitungkan perkembangan yang dibahas di muka 

karena pasti akan mempunyai dampak terhadap jalannya roda perusahaan yang 

mereka pimpin.  

b. Pertumbuhan Ekonomi dan Pelestarian Lingkungan.  

Para politisi, negarawan, tokoh-tokoh industri, para pembentuk opini masyarakat 

dan akademisi dewasa ini semakin memberikan perhatian yang lebih besar pada 

masalah yang dihadapi oleh masyarakat dunia, yaitu di satu pihak melanjutkan 

pembangunan ekonomi sebagai wahana untuk meningkatkan mutu hidup umat 

manusia dan di lain pihak melestarikan lingkungan hidup.  

c. Kehadiran Korporasi Multinasional.  

Salah satu fenomena yang dewasa ini menampakkan dirinya dengan semakin jelas 

ialah kehadiran korporasi multi nasional di pentas perekonomian dunia. Telah 

umum diketahui bahwa di antara sekian banyak ciri-cirinya, korporasi 

multinasional :  

 Memiliki modal yang sangat besar. 

 Penerimaannya ada kalanya lebih besar dari anggaran belanja negara di mana 

mereka bergerak. 

 Produknya yang sangat beraneka ragam.  

 Penguasaan teknologi yang tinggi. 

 Bergerak di pasar yangs sangat luas, bahkan di seluruh dunia.  

 Jumlah karyawannya yang besar yang terdiri dari berbagai bangsa.  

 Kemampuannya menggunakan kemampuan ekonominya sebagai alat 

penekan di negara di mana perusahaan berada agar kepentingannya terjamin 

misalnya dalam hal pengesahan undang-undang. 

 Membuat “kabur” batas-batas wilayah kekuasaan negara bangsa. 
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d. “Kejutan” di Bidang Energi.  

Untuk kurun waktu yang sangat panjang, dunia “menikmati” energi dengan harga 

yang sangat murah. Pada era energi murah tersebut manusia tidak menyadari 

bahwa sumber energi, terutama yang bersumber dari fosil, bukannya tanpa batas 

dan bahkan tidak bisa diperbaharui. Umat manusia tidak menyadari pada waktu 

itu bahwa diperlukan waktu yang sangat lama, menurut para ahli memerlukan 

jutaan tahun, agar suplai energi fosil itu berada pada tingkat seperti sekarang ini. 

Karena harga minyak bumi yang begitu murah, penggunaannya menjadi sangat 

boros. 

“Kejutan besar” terjadi ketika pada permulaan decade tujuh puluhan, negara-

negara penghasil minyak bumi yang tergabung dalam OPEC menaikkan harga 

produksi mereka dari hanya tiga dolar A.S. per barel hingga pernah mencapai tiga 

puluh empat dolar A.S. per barel. Umat manusia seolah-olah terbangun dari 

“kelelapan” dan menyadari bahwa gaya penggunaan energi yang terjadi waktu itu 

tidak mungkin lagi dipertahankan. Meskipun kemudian harga minyak bumi turun, 

dan bahkan dunia pernah mengalami kelebihan suplai minyak bumi, yang terkenal 

dengan istilah “oil glut” karena banyak negara lain penghasil minyak yang bukan 

anggota OPEC juga memasarkan produknya dan di kalangan para anggota OPEC 

sendiri ada yang tidak taat pada keputusan bersama tentang kuota masing-masing, 

konsensus yang ada ialah bahwa dunia tidak akan pernah lagi kembali ke era 

“sumber energi murah” seperti di masa lalu.  

e. Masalah Pendanaan.  

Setiap usahawan pasti menyadari bahwa kemampuannya untuk mempertahankan 

eksistensi perusahaannya, belum berbicara tentang pertumbuhan dan 

perkembangan, baik yang sifatnya kuantitatif maupun yang kualitatif, pasti 

memerlukan adanya jaminan dukungan pendanaan. Sumbernya pun dapat 

beraneka ragam, seperti :  

 Kekayaan sendiri yang dipisahkan menjadi modal perusahaan  

 bagi perusahaan yang sudah “go public” modal yang ditanamkan oleh para 

pemilik saham,  

 Bagi perusahaan yang sudah menerapkannya, saham yang dimiliki oleh para 

karyawan yang memanfaatkan kebijaksanaan “stock options” yang dianut 

oleh perusahaan,  

 Meminjam dari lembaga keuangan dan perbankan     

 

Setiap orang yang berkecimpung dalam dunia bisnis memahami pula bahwa 

masalah pendanaan bukanlah hal yang mudah untuk memecahkannya karena 

berbagai alasan. Pertama : Kemampuan seorang usahawan untuk memisahkan 

sebagian kekayaannya sebagai modal perusahaan pasti terbatas. Keterbatasan itu 

mengakibatkannya berpaling ke sumber-sumber pendanaan yang lain. Kedua : 

Keputusan untuk “go public” tidak dengan sendirinya merupakan jaminan bahwa 

saham yang ditawarkan di bursa saham akan laku terjual karena laku tidaknya 
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dipengaruhi oleh berbagai faktor yang di luar kemampuan perusahaan yang 

bersangkutan untuk mengendalikannya. Ketiga : Dalam perusahaan yang 

menganut kebijaksanaan menjual saham secara internal kepada kelompok 

eksekutif dan karyawan yang berminat, dana yang dapat dikumpulkan pun tetap 

akan terbatas. Keempat : Berpaling ke lembaga keuangan dan perbankan untuk 

memperoleh kredit juga bukannya tanpa kendala, misalnya karena kebijaksanaan 

kredit ketat, masalah pagu kredit, masalah agunan, tingkat suku bunga yang 

kesemuanya mempunyai dampak pada mudah tidaknya usahawan yang 

memerlukan dukungan penyandang dana. Bahkan situasi perekonomian negara 

pada umumnya pun turut menentukan, seperti apakah kurva perekonomian 

menunjukkan pertumbuhan atau justru stagnasi atau pertumbuhan negatif. Tingkat 

inflasi pun harus diperhitungkan.  

 

4.3.1.2  Faktor-faktor Politik  

 

Salah satu defenisi klasik tentang politik mengatakan bahwa politik adalah kiat 

untuk mengetahui “siapa dapat apa dan bilamana.” Menggunakan definsi tersebut 

sebagai titik tolak untuk memahami faktor-faktor politik yang berpangaruh pada 

pengelolaan suatu bisnis antara lain berarti bahwa para pengambil keputusan strategi 

perlu memahami percaturan kekuatan dan pengaruh yang terjadi dalam suatu 

masyarakat bangsa di lingkungan mana ia bergerak, termasuk percaturan kekuasaan 

dan kekuatan yang terjadi di kalangan para politisi dan para negarawan.  

a. Telah umum diketahui bahwa negara yang menganut paham demokrasi, yang ciri 

utamanya antara lain ialah bahwa kedaulatan nasional berada di tangan rakyat, 

secara berkala diselenggarakan pemilihan umum yang merupakan mekanisme 

politik bagi rakyat untuk menentukan pilihan kekuatan sosial politik mana yang 

akan diberikan kepercayaan menjalankan roda pemerintahan negara pada satu 

kurun waktu tertentu, misalnya lima tahun, di masa yang akan datang. Kekuatan 

sosial politik, yang lebih populer dikenal dengan istilah “partai politik”, yang 

eksistensinya resmi diakui di negara bangsa yang bersangkutan biasanya dengan 

gaya, cara dan teknik-teknik tertentu berdasarkan tata krama politik yang telah 

disepekati bersama berupaya sekuat tenaga untuk “menjual” program politik 

masing-masing, melalui berbagai cara seperti kampanye dan tayangan program di 

media elektronika, sehingga rakyat banyak terdorong untuk memberikan suaranya 

pada hari pemilihan umum pada partai yang diyakininya akan mampu membawa 

masyarakat bangsa lebih dekat kepada tujuan negara bangsa yang bersangkutan.  

 

Jika partai politik yang sedang berkuasa memperoleh kepercayaan lagi untuk 

menjalankan roda pemerintahan negara pada kurun waktu berikut, bagi dunia usaha 

relatif lebih mudah untuk memperkirakan langkah-langkah dan kebijaksanaan apa yang 

akan diambil berdasarkan pengamatan dan pengalaman pada waktu yang sedang 

dilalui. Artinya diharapkan bahwa tidak akan terjadi perubahan yang drastis dalam gaya 
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para pengambil keputusan di lingkungan pemerintahan negara, termasuk keputusan dan 

kebijaksanaan di bidang ekonomi, moneter, fiskal, perdagangan dan industri. Yang 

sangat mungkin terjadi ialah melanjutkan dan memantapkan berbagai kebijaksanaan 

tersebut, kecuali timbul gejolak politik di luar wilayah kekuasaan negara yang 

bersangkutan terhadap manajemen pemerintahan negara tersebut sangat mungkin 

melakukan penyesuaian-penyesuaian tertentu, misalnya karena pertimbangan 

pemeliharaan hubungan bilateral dan multilateral yang harus dipelihara sedemikian 

rupa sehingga kepentingan nasional negara tersebut tetap terjamin.  

 

Lain halnya apabila terjadi pergantian pemegang kendali kekuasaan negara. 

Artinya, jika partai politik yang sedang berkuasa kalah dalam pemilihan umum partai 

politik yang menang tentunya mengambil alih kekuasaan dengan segala implikasinya. 

Memang tidak mustahil bahwa partai politik yang menang dalam pemilihan umum itu 

mungkin saja melanjutkan berbagai kebijaksanaan yang telah ditempuh oleh para 

pengambil keputusan politik yang digantikannya, meskipun dengan memperkenalkan 

perubahan-perubahan yang bersifat nuansa dan bukan perubahan yang fundamental. 

Jika kondisi demikian yang terjadi, dunia bisnis dapat pula melanjutkan berbagai 

keputusan yang mereka telah buat dalam mengelola organisasi atau perusahaan. 

Situasinya akan lain apabila penguasa baru melakukan berbagai perubahan yang 

sifatnya mendasar. Mau tidak mau, para pengambil keputusan strategis dalam dunia 

bisnis, baik dalam arti keseluruhan maupun dalam arti mikro, yaitu pada tingkat 

perusahaan, harus melakukan penyesuaian-penyesuaian tertentu.  

 

Di samping pengenalan faktor-faktor politik domestik seperti telah disinggung 

di muka, tidak kalah pentingnya untuk mengenali dampak faktor-faktor politik yang 

timbul secara regional, bahkan global. Pemahaman tersebut perlu karena mempunyai 

implikasi yang harus diperhitungkan terhadap berbagai segi perekonomian secara 

domestik, misalnya yang menyangkut kegiatan ekspor-impor, penanaman modal asing, 

pemanfaatan teknologi, kebijaksanaan tarif, penggunaan tenaga kerja asing, persyaratan 

mutu produk yang dihasilkan dan dipasarkan secara regional dan internasional dan 

peluang pasar yang dapat makin besar, tetapi dapat pula menjadi makin sempit.           

 

 

4.3.1.3   Faktor-faktor Sosial        

 

Dalam berbagai interaksi yang terjadi antara satu perusahaan dengan aneka 

ragam kelompok masyarakat yang dilayaninya, dampak faktor-faktor sosial sangat 

penting pula disadari oleh para pengambil keputusan strategi. Berbagai faktor seperti 

keyakinan, sistem nilai yang dianut, sikap, opini bahkan gaya hidup harus dikenali 

secara tepat. Pengenalan demikian tidak mudah karena kenyataan menunjukkan bahwa 

faktor-faktor tersebut selalu berubah, ada kalanya dengan intensitas yang sangat tinggi. 

Di samping itu para anggota masyarakat dengan siapa perusahaan melakukan interaksi 
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tersebut sering tidak konsisten dalam perilakunya. Dikatakan demikian karena faktor-

faktor tersebut tumbuh sebagai akibat kondisi keagamaan, pendidikan, kultur, moral, 

etika, ekologikal dan demografikal yang juga selalu mengalami pergeseran, baik yang 

mengarah pada “kondisi lebih kuat”, tetapi juga mungkin ke arah yang “lebih lemah”.  

 

Tidak dapat disangkal bahwa manusia selalu berupaya untuk melakukan 

penyesuaian-penyesuaian tertentu terhadap tuntutan hidup yang selalu berubah itu. 

Karena penyesuaian-penyesuaian yang dilakukan itu, terjadi pula perubahan dalam 

sikap tentang makna kehidupan, yang biasanya tercermin pada berbagai hal seperti :  

a. Pandangan  

b. Gaya memilih dan menggunakan busana  

c. Penggunaan produk yang sedang “trendy” 

d. Bahan bacaan yang disenangi,  

e. Bentuk hiburan yang diminati,  

f. Pola interaksi dalam keluarga, seperti antara suami dan istri, antara orang tua dan 

anak-anaknya,  

g. Preferensi sekolah dan bidang ilmu yang ditekuni  

h. Makna kehidupan kekaryaan,    

Yang kesemuanya biasanya mengarah pada upaya peningkatan kemampuan seseorang 

memuaskan berbagai keinginan, cita-cita, harapan dan kebutuhannya.  

 

4.3.1.4  Faktor Teknologi  

 

Ilmu pengetahuan dan teknologi dewasa ini berkembang demikian pesatnya 

sehingga dapat dikatakan bahwa umat manusia belum pernah mengalami 

perkembangan secepat itu, Perkembangan yang amat pesat itu berakibat antara lain 

pada lahirnya berbagai ilmu yang baru dan aneka ragam temuan dan terobosan terjadi 

dalam bidang teknologi. Berbagai temuan dan terobosan tersebut sudah sedemikian 

rupa sehingga dapat dikatakan bahwa tidak ada lagi segi-segi dan proses pengelolaan 

bisnis yang tidak disentuh oleh teknologi tersebut. Dikatakan demikian karena ternyata 

bahwa berbagai temuan dan terobosan di bidang perangkat keras dibarengi pula oleh 

perkembangan di bidang perangkat lunak yang mendukung aplikasinya yang semakin 

beraneka ragam oleh para pekerja pengetahuan. Oleh karena itu setiap pengambil 

keputusan strategi perlu memahami perkembangan teknologi yang sudah ada dan akan 

terjadi karena dengan demikian ia mengetahui untuk segi dan proses bisnis yang mana 

teknologi tertentu akan diterapkan.  

 

Pembuktian kebenaran pandangan di atas dapat dilakukan dengan menyoroti 

dua segi manajemen bisnis, yaitu bidang fungsional dan berbagai proses organisasional. 

Kenyataan menunjukkan bahwa aplikasi teknologi di bidang fungsional semakin 

meluas. Dalam bidang produksi, misalnya, terjadi aplikasi teknologi yang semakin 

meluas. Salah satu contoh nyata ialah robotisasi produksi yang dewasa ini semakin 
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dirasakan sebagai suatu kebutuhan mutlak dalam rangka peningkatan efisiensi kerja dan 

mutu produk. Tidak akan dapat disanggah bahwa dalam bidang pemasaran, teknologi 

komunikasi dan informasi memainkan peranan yang semakin penting. Teknologi yang 

diterapkan pula dengan semakin meluas di bidang keuangan dan akunting. Siapa pun 

yang bergerak di bidang manajemen sumber daya manusia pasti mengakui pentingnya 

“Sistem Informasi Sumber Daya Manusia” yang penciptaan, pemeliharaan dan 

pemanfaatannya tidak lepas dari pemanfaatan teknologi. Dalam berbagai proses 

organisasional, terjadi aplikasi yang makin meluas. Dalam proses pengambilan 

keputusan, misalnya, kehadiran “Personal Computer” dan “Notebook” sudah mengubah 

pola pemrosesan data dari yang “sentralistik” menjadi “desentralistik.” Bahkan 

“teleconferencing” sebagai wahana pengambilan keputusan bukan merupakan hal yang 

aneh lagi. Kegiatan surat-menyurat pun dewasa ini sudah sarat dengan pemanfaatan 

teknologi. Bahkan makin santer kedengaran apa yang oleh makin banyak orang disebut 

sebagai “kantor tanpa kertas.” Cukup banyak kegiatan perkantoran yang menunjukkan 

makin meluasnya pemanfaatan teknologi seperti “Electronic mail”, faksimili dan lain 

sebagainya. Berkat pemanfaatan teknologi pula dimungkinkan para karyawan tidak lagi 

harus masuk kantor karena dengan “telecommuting” yang bersangkutan dapat 

menyelesaikan tugasnya di rumah dan menyampaikan hasilnya ke kantor melalui 

jaringan telepon, komputer yang “on-line” dan atau sarana lainnya seperti fax. 

Kesemuanya menggunakan dan memanfaatkan perkembangan teknologikal yang makin 

lama makin canggih.  

 

Dalam kaitan ini kiranya relevan untuk menekankan bahwa jika orientasi para 

pengambil keputusan stratejik semata-mata orientasi efisiensi, pemanfaatan teknologi 

akan cenderung semakin meluas dan meliputi makin banyak segi dan proses 

organisasional. Akan tetapi kiranya para pengambil keputusan stratejik itu harus 

menyadari pula bahwa dengan perkembangan teknologi yang secanggih apa pun, 

orientasi manusia tetap sangat penting karena dengan kehadiran dan pemanfaatan 

teknologi yang paling canggih pun unsur manusia tetap merupakan unsur yang paling 

penting.                      

 

4.3.2   Lingkungan Eksternal Yang Dekat 

 

Titik tolak pemikiran tentang pentingnya pemahaman faktor-faktor lingkungan 

eksternal yang “dekat” berangkat dari asumsi dasar bahwa satu perusahaan dihadapkan 

pada suasana persaingan yang, seperti telah ditekankan di muka, bukan hanya bersifat 

semakin tajam, akan tetapi juga ada kalanya terjadi dalam iklim “tidak sehat.” Telah 

ditekankan di muka bahwa faktor lingkungan eksternal yang “dekat” mutlak perlu 

diamati dan diperhitungkan oleh para pengambil keputusan stratejik dalam satu 

organisasi karena faktor-faktor tersebut mempunyai dampak langsung pada operasional 

berbagai strategi dan kebijaksanaan suatau perusahaan. Faktor-faktor lingkungan 

eksternal yang dekat itu berkaitan erat bukan hanya dengan suasana kompetitif yang 
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dihadapi, akan tetapi juga dengan peluang yang dapat dimanfaatkan, khususnya dalam 

perolehan sumber dana dan daya yang diperlukan dan dalam memasarkan produk yang 

dihasilkannya. Faktor-faktor lingkungan eksternal yang “dekat” pada umumnya dapat 

dikendalikan, atau paling sedikit dipengaruhi oleh perusahaan yang bersangkutan. Agar 

kendali dan pengaruh tersebut terwujud dan semakin efektif, para pengambil keputusan 

stratejik perlu memberikan perhatian pada faktor-faktor seperti : kedudukan kompetitif 

perusahaan yang bersangkutan, profil para pelanggan, perilaku pembeli, faktor 

pemasok, faktor penyandang dana dan situasi pasaran kerja sebagai faktor lingkungan. 

Karena pengaruhnya yang langsung dalam menghadapi persaingan, faktor-faktor 

tersebut ada kalanya disebut sebagai lingkungan persaingan atau lingkungan 

operasional.          

 

4.3.2.1   Kedudukan Kompetitif Perusahaan  

  

Dalam kondisi dan iklim persaingan suatu perusahaan perlu melakukan 

analisis tentang kedudukannya dalam kondisi tersebut. Dengan mengetahui 

kedudukannya yang tepat, para perumus kebijaksanaan strategis diharapkan dapat 

mengambil langkah-langkah strategis yang memungkinkannya memanfaatkan peluang 

yang timbul dalam kondisi yang dihadapinya. Dalam melakukan analisis tersebut, 

pendekatan “SWOT” dapat dilakukan. Artinya :  

 Pertama : para perumus kebijaksanaan strategis terlebih dahulu harus memahami 

faktor-faktor kekuatan apa yang di miliki oleh perusahaan.  

 Kedua : mengenali kelemahan yang terdapat dalam diri perusahaan dikaitkan 

dengan kekuatan “lawan.” Dalam upaya mengenali kekuatan para pesaing, banyak 

faktor yang harus disoroti seperti pangsa pasar yang dikuasainya, aneka ragam 

produk yang dihasilkan dan dipasarkannya, efektif tidaknya saluran distribusi 

yang digunakan, harga yang diberlakukan, teknik dan media promosi yang 

digunakan, lokasi perusahaan pesaing, mutakhir tidaknya fasilitas yang dimiliki, 

kapasitas terpasang untuk produksi, pengalaman dalam bidang usaha yang 

ditekuni, melimpah tidaknya bahan mentah atau bahan baku yang diperlukan 

untuk diolah lebih lanjut, mutu produk, posisi finansial perusahaan pesaing, 

jumlah dan kualifikasi sumber daya manusia yang bekerja untuk pesaing, citra 

perusahaan di mata para pelanggan, yang kesemuanya memberikan gambaran 

tentang profil perusahaan-perusahaan pesaing.  

 Ketiga : Makin ketat persaingan dalam suatu industri, makin sempit ruang gerak 

bagi perusahaan-perusahaan yang terlibat di dalamnya. Akan tetapi sempitnya 

ruang gerak tidak berarti bahwa tidak ada lagi peluang yang dapat dan harus 

dimanfaatkan. Justru di situlah para perumus manajemen stretejik dituntut untuk 

imajinatif, inovatif, kreatif dan praktis.  

 Keempat : Sangat mudah bagi para manajer dalam suatu perusahaan untuk melihat 

persaingan yang terjadi sebagai ancaman. Jika sikap seperti itu yang menonjol, 

berarti para manajer sebagai “perwira” perusahaan sudah mengaku kalah sebelum 
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bertempur. Dengan kata lain, dalam kondisidan sikap seperti yang tidak 

seharusnya mendominasi cara berpikir dan perilaku para manajer yang ingin 

berhasil.                     

 

4.3.2.2   Profil Para Pelanggan  

  

Suatu perusahaan menghasilkan produk tertentu, baik berupa barang maupun 

jasa, yang diharapkan diminati oleh sekelompok warga masyarakat dalam rangka 

pemuasan kebutuhan-kebutuhan tertentu. Minat tersebut dapat timbul karena berbagai 

sebab dan alasan, seperti : karena produk yang sudah ada di pasaran tidak atau kurang 

memenuhi harapan ; produk baru diyakini oleh pengguna sebagai produk yang lebih 

bermanfaat ; harga produk baru tersebut lebih “terjangkau” oleh konsumen ; mutu yang 

lebih tinggi ; jaminan pelayanan purna jual yang lebih meyakinkan dan reputasi 

produsen yang bersangkutan.  

 

Berbagai cara dan teknik perlu ditempuh dan digunakan untuk menumbuhkan, 

memelihara dan bahkan meningkatkan minat para konsumen itu. Agar hal itu dapat 

dilakukan, para pengambil keputusan strategis perlu mengetahui profil yang tepat 

tentang para pelanggan, terutama, calon-calon pengguna produk yang dihasilkan itu. 

Para pakar menekankan bahwa faktor-faktor yang berpengaruh pada profil para 

konsumen yang perlu dikenali dan dianalisis antara lain ialah faktor geografi, 

demografi, “psikograf,” dan perilaku.  

a. Faktor Geografi. Pengenalan faktor geografi penting, terutama di negara yang 

wilayah kekuasaannya luas, apalagi wilayah tersebut bersifat heterogen, dalam arti 

topografinya, pembagian wilayahnya, secara administratif, atau sosiologis, atau 

etnis atau kultural, tingkat modernitas yang telah dicapai, apakah masih daerah 

pedesaan yang didominasi oleh kehidupan agraris misalnya, ataukah sudah 

merupakan daerah urban, kepadatan penduduk dan iklim. Kiranya sangat mudah 

membayangkan mengapa hal-hal tersebut relevan dan penting untuk dikenali dan 

apa pengaruhnya terhadap berbagai proses dalam organisasi, termasuk proses 

produksi, pemasaran dan promosi.  

b. Faktor Demografi. Segi-segi demografi yang relevan dikenali sebagai bahan dari 

upaya membuat profil konsumen antara lain mencakup konfigurasi usia, 

perbandingan antara wanita dan pria. Informasi tentang besaran keluarga, 

pengasilan para anggota masyarakat dan sumber-sumber penghasilan tersebut, 

karyawan pemerintah, karyawan swasta, wirausahawan dan lain sebagainya, 

tingkat pendidikan rata-rata anggota masyarakat, dan untuk kepentingan 

pemasaran produk tertentu juga segi keagamaan.  

c. Faktor “Psikografi.” Yang dimaksud dengan faktor-faktor psikografi adalah 

faktor-faktor kejiwaan par apelanggan yang memberikan petunjuk tentang 

kecenderungan-kecenderungan mereka berperilaku dalam kehidupan 

bermasyarakat dan pola interaksi yang ditampilkannya dalam berhubungan 
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dengan orang-orang lain dalam lingkungan di mana mereka bergerak. Beberapa 

indikatornya ialah :  

1) Apakah mereka bersikap implusif yang berarti kemungkinan bertindak tanpa 

memikirkan terlebih dahulu secara matang akibat tindakannya itu. 

2) Apakah mereka akan menampilkan unsur kepribadian yang ekstrovert atau 

introvert dalam arti cenderung terbuka atau tertutup. 

3) Apakah mereka akan menampilkan sikap yang berorientasi pada 

ketergantungan pada orang lain ataukah akan bersikap mandiri. 

4) Apakah mereka akan bersikap agresif atau radikal atau konservatif dalam 

menghadapi permasalahan dalam kehidupan masing-masing. 

5) Cara pandang mereka tentang peranan dalam kehidupan bersama, apakah 

sebagai pemimpin, yang berarti bahwa yang bersangkutan diharapkan 

memainkan peranan sebagai panutan, atau sebagai pengikut yang dapat 

berarti bahwa “gaya hidupnya” ditentukan oleh harapan dan tuntutan orang-

orang yang dianggapnya sebagai “model” berperilaku.  

6) Pandangan mereka tentang pembagian kekuasaan dalam arti mengakui atau 

tidak stratifikasi kekuasaan di masyarakat. 

7) Apakah berambisi meraih keberhasilan dipandang sebagai norma sosial yang 

dibenarkan oleh kultur masyarakat di mana mereka menjadi anggota atau 

tidak.  

  

Faktor-faktor keperilakuan diatas penting untuk dikenali karena faktor-faktor 

tersebut berpengaruh pada perilaku mereka dalam memuaskan berbagai kebutuhan dan 

kepentingannya, yang pada gilirannya tercermin pada cara-cara mereka memuaskan 

berbagai kebutuhan itu, termasuk cara mereka mengambil keputusan membeli produk 

atau tidak.                         

 

4.3.2.3   Perilaku Pembeli  

  

Manusia sebagai pembeli produk tertentu menggunakan berbagai 

pertimbangan dalam membeli atau tidak membeli suatu produk teretntu. Misalnya, 

manfaat barang atau jasa yang dibeli, jangka waktu manfaat tersebut, pemuasan 

kebutuhan mana yang ingin dipuaskan, apakah bersifat primer, sekunder atau bahkan 

tersier, apakah untuk pemilikan simbol-simbol status, apakah karena suatu produk 

tertentu sedang “trendy,” apakah karena adanya keharusan membalinya, apakah karena 

sifat latah manusia atau karena “loyalitas” kepada merek tertentu yang dihasilkan dan 

dipasarkan oleh produsen yang disenanginya, harga, mutu, sifat pelayanan yang 

diberikan produsen atau distributor dan agen yang ditunjuknya dan berbagai 

pertimbangan lainnya. Yang jelas ialah bahwa perilaku para pembeli tidak pernah 

konsisten. Inkonsistensi itulah yang menjadi salah satu penyebab utama mengapa profil 

para pembeli, dan calon pembeli, perlu dikenali dengan baik.       
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4.3.2.4   Faktor Pemasok  

 

Pada bab sebelumnya telah dibahas pentingnya mengenali posisi pemasok  

dengan baik, sebagai salah satu faktor eksternal yang mempengaruhinya pertumbuhan 

dan perkembangan satu sektor industri, khususnya sektor di mana satu perusahaan 

bergerak. Faktor pemasok timbul lagi dalam pembahasan tentang faktor-faktor 

lingkungan eksternal yang “dekat”; bahkan pengenalannya lebih penting karena 

mempunyai dampak langsung terhadap pengelolaan suatu perusahaan. Tidak dapat 

dipungkiri bahwa para manajer dalam suatu perusahaan perlu menumbuhkan dan 

memelihara hubungan yang baik didasarkan pada saling mempercayai dengan para 

pemasok bahan mentah atau bahan baku yang diperlukan oleh perusahaan, karena ada 

pengaruhnya terhadap kesinambungan dan pertumbuhan perusahaan  yang   

bersangkutan. Bahkan sebenarnya hubungan yang baik, serasi dan saling mempercayai 

itu sangat penting karena peranan pemasok bukan hanya memasok bahan mentah atau 

bahan baku, akan tetapi berkaitan dengan itu juga peralatan, pelayanan dan dukungan 

finansial.  

 

Pemeliharaan hubungan yang baik dan saling mempercayai itu lebih penting 

lagi mendapat perhatian karena seorang usahawan bersaing pula dengan berbagai 

perusahaan lain untuk memperoleh kepercayaan para pemasok yang sama. Oleh karena 

itu para pengambil keputusan strategis harus mampu menemukan jawaban terhadap 

berbagai pertanyaan dalam hal ini, seperti :  

a. Apakah pemasok menawarkan bahan baku dan peralatan dengan harga yang  

kompetetif ? 

b. Bagaimana dengan bentuk dan sifat pelayanan yang diberikan ? 

c. Apakah pemasok memberikan rabat yang memadai apabila perusahaan membeli 

dalam jumlah yang besar ?  

d. Apakah ongkos pengiriman bahan wajar atau tidak ? 

e. Apakah pemasok mempunyai kemampuan memasok barang secara kontinu ? 

f. Jika perusahaan harus membeli dengan sistem kredit, apakah persyaratan-

persyaratannya wajar ?  

g. Apakah kepercayaan yang ada berupa kepercayaan yang timbal-balik ?  

h. Apakah pemasok bonafit atau tidak ? 

 

4.3.2.5   Faktor Penyandang Dana  

 

Sebagaimana halnya dengan faktor pemasok, faktor penyandang dana pun telah 

dibahas dimuka sebagai faktor lingkungan eksternal yang “jauh”, khususnya dalam 

lingkungan industri tertentu. Akan tetapi, juga sebagaimana halnya dengan faktor 

pemasok, faktor penyandang dana sangat penting dikenali sebagai faktor lingkungan 

eksternal yang “dekat” sebab dampaknya yang bersifat langsung. Hubungan dengan 

pihak penyandang dana pun perlu ditumbuhkan, dikembangkan dan dipelihara atas 



 

75 

 

 

dasar saling mempercayai. Dalam merumuskan strategi suatu perusahaan, serangkaian 

pertanyaan harus terjawab seperti :  

a. Apakah lembaga penyandang dana menilai harga saham perusahaan secara tepat ? 

b. Apakah saham tersebut secara ikhlas diterima sebagai agunan ?  

c. Persepsi yang bagaimana yang digunakan oleh penyandang dana tentang 

kredibilitas perusahaan peminjam ?  

d. Apakah kreditor mempunyai informasi yang tepat tentang situasi permodalan 

perusahaan ? 

e. Apakah persyaratan-persyaratan meminjam sesuai dengan kemampuan perusahaan 

meraih keuntungan pada tingkat yang wajar ?  

f. Bagaimana sikap penyandang dana tentang kemungkinan perpanjangan masa waktu 

pinjaman ? 

g. Bagaimana dengan timgkat suku bunga yang dikenakan atas kredit ?     

 

Jawaban terhadap berbagai pertanyaan di atas akan sangat menentukan bentuk 

dan jenis strategi yang akan dirumuskan dan ditetapkan karena jawaban terhadap 

berbagai pertanyaan itulah yang memberi petunjuk apakah perusahaan akan mampu 

menyediakan sarana, prasarana, dana dan daya, termasuk sumber daya manusia, yang 

pada gilirannya akan menentukan apakah perusahaan akan mampu bersaing atau tidak.  
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BAB  V 

ANALISIS LINGKUNGAN INTERNAL  

(PROFIL PERUSAHAAN)  

 

 

5.1 Pendahuluan 

Para perumus strategi menyatakan, bahwa strategi perusahaan membicarakan 

tentang bidang apa perusahaan bergerak sekarang dan dibidang apa perusahaan akan 

bergerak di masa yang akan datang. Perumusan ini akan  berlangsung secara efektif 

apabila para perumus strategi dalam perusahaan memahami dengan tepat misi 

perusahaan tersebut, dan pilihan yang akurat dari kondisi lingkungan eksternal dimana 

perusahaan bergerak. Pemahaman yang tepat tentang kondisi lingkungan eksternal 

harus dikaitkan dengan suatu analisis yang mendalam tentang situasi internal yang 

dihadapi oleh perusahaan yang bersangkutan. 

 

Agar suatu strategi dapat diimplementasikan dengan efektif, ada tiga hal yang  

perlu mendapat perhatian. Pertama: Strategi yang dirumuskan harus konsisten dengan 

situasi persaingan yang dihadapi perusahaan, Kedua: Strategi harus memperhitungkan 

secara realistik kemampuan perusahaan menyediakan berbagai daya, sarana, prasarana 

dan dana yang diperlukan untuk pemanfaatan peluang yang terdapat di pasaran 

berdasarkan kekuatan internal perusahaan dan yang Ketiga: Strategi yang telah ada 

dioperasional secara teliti.  

 

Melakukan suatu analisis internal sebagai bagian integral dari keseluruhan 

upaya menciptakan profil organisasi bukan tugas yang mudah. Banyak tantangan yang 

harus dihadapi untuk melakukan upaya yang dimaksud, menginat perumusan strategi 

selalu “diwarnai” oleh berbagai hal seperti: (a) penilaian yang bersifat subyektif, (b) 

perhitungan-pertitungan yang tidak selalu dapat dikualifikasikan, (c) kenyataan bahwa 

bisnis selalu bergerak dalam kondisi dinamis yang pada dirinya mengandung 

ketidakpastian, (d) terdapat faktor-faktor yang berada di luar kemampuan organisasi 

untuk mengendalikannya, meskipun para perumus strategi selalu dapat memanfaatkan 

analisis yang objektif, rasional, dan sudah baku. 

 

Salah satu instrument analisis yang dapat digunakan ialah analisis “SWOT” 

yang dengannya akan diketahui secara jelas dan pasti faktor-faktor intrernal yang 

menjadi kekuatan organisasi yang mencakup seluruh distribusi yang handal, posisi kas 

perusahaan, lokasi yang menguntungkan, keunggulan dalam menerapkan teknologi 

yang canggih tetapi tepat guna dan struktur atau tipe organisasi yang digunakan. Hal 

lain yang perlu dikenalai secara tepat adalah berbagai kelemahan yang mungkin 

terdapat dalam diri perusahaan tersebut. Berbagai kelemahan itu dapat muncul dalam 
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berbagai bentuk seperti kelemahan manajerial, fungsional, operasional, structural atau 

bahkan yang bersifat psikologis.  

 

Kelemahan manajerial, dapat berupa kesalahan  gaya manajemen yang 

diterapkan tidak sesuai dengan kondisi lingkunagn perusahaan, misalnya yang 

diterapkan gaya  otokratik padahal yang diperlukan adalah gaya yang demokratik atau 

partisipatif.  Kelemahan fungsional dapat berupa ketidakmampuan perusahaan 

meluncurkan produk baru meskipun diketahui bahwa produk yang selama ini 

dipasarkannya tidak lagi memenuhi selera pembeli dan dipasaran telah beredar produk 

subtitusi yang lebih canggih dan diminati oleh para pemakai. Kelemahan struktural 

dapat berbentuk penggunaan tipe dan struktur organisasi yang mekanistik, atau 

piramidal atau birokratik, padahal yang diperlukan adalah struktur yang ”datar” atau 

matriks karena perusahaan menuntut cara berpikir yang inovatif dan kreatif.  

Kelemahan yang bersifat psikologis dapat berupa “keangkuhan institusional”, rasa puas 

diri karena terpengaruh oleh keberhasilan di masa lalu, keengganan mengubah kultur 

organisasi yang tidak sesuai lagi dengan tuntutan kondisi persaingan yang dihadapi. 

Analisis “SWOT” yang dilakuakn dengan tepat akan menunjukan berbagai peluang 

yang seyogianya dimanfaatkan, terutama dengan mengembangkan faktor-faktor 

pendukung dan mengubah potensi yang dimiliki menjadi kekuatan efektif sehingga 

perusahaan memiliki keuggulan kompetitif yang dapat diandalkan. 

  

Kemampuan memanfaatkan peluang mempunyai arti yang sangat penting bagi 

setiap perusahaa, terutama dalam situasi persaingan yang tajam. Bahkan dapat 

dikatakan bahwa ketidakmampuan memanfaatkan peluang pada dirinya akan 

menimbulkan ancaman bagi perusahaan karena pesaing akan mengambil manfaat dari 

kelemahan “lawannya”.   

 

5.2 Pengembangan Profil Perusahaan  

 

Yang dimaksud dengan profil perusahaan adalah penentuan kompetensi dan 

kelemahan perusahaan yang sifatnya strategis. Penentuan profil suatu perusahaan 

dilakukan dengan mengidentifikasi dan kemudian menilai faktor-faktor internal yang 

sifatnya stategis itu. Ada dua pendekatan yang dapat digunakan dalam 

mengidentifikasikan dan menilai faktoror-faktor yang dimaksud, yaitu: (a) pendekatan 

fungsi dan (b) pendekatan analisis rincian operasional.  

 

5.2.1 Pendekatan Fungsi 

 

Pendekatan fungsi berupaya mengidentifikasikan dan menilai faktor-faktor 

internal yang mencakup kemampuan perusahaan, keterbatasannya dan cirri-cirinya 

yang dikategorikan pada posisi pasar, keuangan dan akunting, produksi yang berarti 
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aspek teknis dan operasional perusahaan, sumber daya manusia dan stuktur organisasi 

dan manajemen.  

a. Posisi pasar.  

Suatu pasar didirikan dan dikelola untuk menghasilkan produk tertentu, baik 

berupa barang maupun jasa.  Keputusan untuk menghasilkan dan memasarkan 

produk tertentu didasarkan pada  berbagai pertimbangan, seperti: 

 Perusahaan memiliki keunggulan kompetitif dan atau komperatif sehingga 

produk yang dihasilkan akan laku dijual di pasaran dengan harga yang 

kompetitif. 

 Produk yang dihasilkan diperkirakan akan diminati oleh para pengguna karena 

akan memuaskan sebagian kebutuhan mereka. 

 Jika di pasaran barang yang sejenis telah beredar, produk perusahaan menjadi 

alternatif pilihan yang menarik para pengguna.   

Bedasarkan ketiga pertimbangan tersebut, ada beberapa langkah yang perlu 

diambil sebagai bagian dari keseluruhan aktivitas menciptakan profil perusahaan, 

yaitu :  

 Setiap perusahaan berupaya merebut presentase pangsa pasar yang makin 

tinggi, dengan demikian  keuntungan perusahaan akan semakin besar.  

 Pemberian jasa (termasuk jasa kredit dan pelayanan purna jual) akan 

merupakan daya tarik tambahan bagi pemakai, terutama para calon pelanggan.  

 Untuk menempuh langkah kedua, manajeman harus berupaya untuk menjamin 

bahwa dalam perusahaan terdapat kemampuan yang dapat diandalkan untuk 

mencari dan memperoleh informasi pasar.  

  Pada umunya perusahaan tidak memasarkan sendiri produknya melainkan 

menggunakan “jalur” distributor dan agen, untuk itu  identifikasi, penilaian 

distributor dan agen perlu dilakukan khususnya menyangkut: jumlah, 

keandalan, wilayah operasional dan sistem pengendalian yang digunakan 

perusahaan, pengendalian jumlah barang yang dijual, setoran oleh distributor 

dan aspek lain yang menyangkut kemitraan yang didasarkan pada saling 

mempercayai antara perusahaan dan mitra kerjanya. 

  Kondisi satuan kerja menangani masalah-masalah pemasaran dan penjualan 

dalam organisasi perlu diketahui dengan jelas.  

 Perusahan perlu mengambil langkah dalam bidang promosi sedemikian rupa 

sehingga, langkah tersebut disamping segera menarik perhatian, juga efisien 

dan efektif.  

 Para pengambil keputusan strategis harus mampu menentukan strategi 

menyangkut harga jual produk yang dihasilkan dan hendak dipasarkannya.  

 Strategi perusahaan harus berisikan komitmen manajemen mengenai profil 

perusahaan yang positif dimata para pelanggan karena; mempunyai reputasi 

yang  baik dalam hal pelayanan purna jual, kemudahan memperoleh kredit 

dalam pembelian, tersedianya suku cadang apabila diperlukan.  

 Perusahaan harus memelihara loyalitas pelanggan.  
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 Mengenali kemungkinan terjadinya “pergeseran” selera para klien, strategi 

perusahaan seyogianya mengandung prosedur yang operasional dalam hal 

peluncuran produk baru dan pemasarannya.  

 

b. Keuangan dan Akunting.  

Kendala yang sering dihadapi oleh banyak perusahaan adalah keterbatasan 

mengumpulkan dana. Berbagai faktor dan langkah yang perlu diperhitungkan dan 

diambil untuk meningkatkan kemampuan pendanaan perusahaan, sebagi berikut: 

 Kemampuan memupuk modal untuk jangka pendek untuk membiayai 

kegiatan-kegiatan operasional perusahaan terutama kegiatan yang mendesak 

yang pembiayaannya tidak mungkin diambil dari penerimaan rutin 

perusahaan. Manajemen harus memiliki kemampuan untuk 

mengidentifikasikan sumber-sumber penyandang dana dan mengetahui dengan 

pasti berbagai persyaratan yang akan mereka tuntut. 

 Kemampuan memcari modal untuk jangka panjang, jika perusahaan mau 

memperbesar perusahaan dan melakukan diversifikasi produknya. Untuk  hal 

ini diperlukan perkiraan tentang prospek pertumbuhan perusahaan yang 

bersangkutan dimasa depan dan prediksi tentang kemampuan perusahaan 

meraih keuntungan.  

 Pengembil keputusan sebaiknya terlebih dahulu menggali sumber-sumber 

yang sudah dimiliki perusahaan sebelum mengalihkan pandangannya kepada 

mitra penyandang dana yang berada di luar organisasi.    

  Mengidentifikasi beban yang harus dipikul sebagai akibat upaya memperoleh 

modal tambahan.  

 Hubungan dengan para pemilik, penenam modal dan para pemegang saham, 

sehingga tumbuh “rasa memiliki” perusahaan diantara mereka. 

 Posisi keungan, termasuk kemampuan menerapkan stategis alternative dalam 

pengelolaan keuangan, seperti kebijaksanaan dalam pemilikan sarana dan 

prasaran (memiliki sendirti atau menyewa), ditempuh secara efektif dan 

efesien. 

 Menetapkan dengan jelas struktur kerja, karena akan berkaitan langsung 

dengan pemanfaatan kemampuan perusahaan sendiri dan berhasil tidaknya 

perusahaan mencari modal di pasaran modal. 

 Menentukan harga produk yang dihasilkan perusahaan dan dijual dengan 

harga tertentu pula.  

 Memegang teguh dan menetapkan prinsif efesiensi untuk memperoleh 

keuntungan, untuk itu manajem perushaan harus mengidentifikasikan  faktor-

faktor yang memungkinkan menjadi penyebab inefesiensi.  

 Untuk pengendalian biaya, menyusun anggaran dan perencanaan tingkat 

keuntungan yang diharapkan diraih oleh perusahaan diperlukan sistem 

akunting yang handal untuk kepentingan proses menejerial maupun 

operasional.    
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c. Produksi, kegiatan operasional dan faktor-faktor teknis.  

Suatu  organisasi  dapat dikategorikan sebagai organisasi yang dikelola dengan 

baik apabila semua pihak (manajerial, fungsional, admisnistratif, teknis, dan 

operasional) terlibat dalam semua jenis kegiatan organisasi dan berpegang teguh 

pada prinsip efesiensi, efektivitas, dan produktifitas. Proses produksi yang efesien 

berkaitan erat dengan penyelenggaraan berbagai kegiatan operasional yang 

sifatnya teknis. Itulah sebabnya ketiga hal tersebut dibahas dalam “satu nafas”. 

Penekanan pada  proses produksi  yang efesien sangat penting karen sangat sangat 

tinggi  korelasinya   dengan biaya yang harus di pikul, harga penjualan produk dan 

keuntungan. Oleh karena itu  mengidentisikan dan melakukan analisis yang tepat 

mengenai faktor-faktor yang berpengaruh terhadap proses produksi yang efesien 

perlu dilakukan, yakni :  

 Manajemen harus  memelihara hubungan yang serasi antara perusahaan 

dengan pemasok.  

 Terjaminnya suplai logistik yang handal.  

 Manajer perusahaan harus mampu menentukan lokasi perusahaan dengan 

tepat.  

 Tata ruang harus mendapat perhatian manajemen karena mempunyai relevansi 

tinggi dengan efesiensi, efektifitas dan produktivitas tenaga kerja.  

 Fasilitas kerja yang tersedia dalam satu oragnisasi atau perusahaan dapat 

dibagi pada dua kategori utama, yaitu fasilitas kerja yang penggunaannya 

hanya sesekali, seperti kertas dan fasilitas kerja  yang dapat digunakan 

berulang-ulang seperti halnya dengan berbagi mesin.  

 Pemanfaatan teknologi baik yang relatif sederhana maupun  yang rumit dan 

canggih.  

 Menerapkan pendekatan kesisteman.   

 Mengidentifikasi dan menganalisis biaya yang harus dipikul akibat 

peningkatan pemanfaatan teknologi dikaitkan dengan praktek-praktek yang 

terjadi dalam lingkungan industri dimana perusahaan bergerak dan tindakan 

para pesaing.   

  Berkaitan  dengan peningkatan kompetensi teknologi diperlukan pendekatan 

inovatif dan proaktif dalam pengelolaan perusahan.  

 Pengendalian mutu.  

 Prosedur pengawasan. 

d. Sumber daya manusia.  

Sumber Daya Manusia merupakan unsur terpenting dalam setiap organisasi, 

termasuk organisasi bisnis, oleh karena  sumber-sumber lain seperti modal, mesin, 

metode kerja dan bahan  adalah benda-benda mati yang hanya bermakna bagi 

organisasi apabila digerakan atau digunakan oleh manusia.   

Berangkat dari pandangan yang demikian, berbagai hal yang  perlu mendapatkan 

perhatian para perumus dan penentu strategi organisasi adalah sebagai berikut :  

 Kebijaksanaan tentang sumber daya manusia.  
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 Agar sumber daya manusia menjadi kekuatan ampuh bagi suatu organisasi, 

masalah keterampilan dan semangat kerja perlu penanganan yang tepat.  

 Berkaitan  dengan hal-hal yang disinggung pada butir kedua  diatas ialah 

pemberian motivasi yang tepat.  

 Sistem imbalan. Implikasi dari kenyataan bahwa manusia sebagai mahluk 

yang kompleks mempunyai kebutuhan-kebutuhan yang beraneka ragam, 

adalah bahwa sistem imbalan yang diberlakukan oleh manajemen puncak 

dalam perusahaan yang dipimpinnya harus sedemikian rupa sehingga 

memungkinkan para anggota organisasi memuaskan berbagai kebutuhan itu 

secara waja.  

 Menambah pegawai sementara, atau cukup dengan meminta karyawan kerja 

lembur dengan memberikan upah lembur, jika  perusahaan mengalami 

kesibukan yang meningkat, dan sebaliknya menentukan secara tepat langkah 

apa yang perlu diambil dalam kondisi perusahaan sedang “lesu”.  

 Pengenalan sumber-sumber tenaga kerja. Hal ini penting karena proses 

pengadaan tenaga kerja baru harus dilakukan dengan prinsip efesiensi.  

  Pemahaman tentang peranan yang dapat dimainkan oleh serikat pekerja dan 

pimpinannya.  

e. Perihal struktur organisasi dan manajemen.  

Sebagai suatu “sistem terbuka” perusahaan  harus dikelola dengan pendekatan 

kesisteman. Pengelolaan berdasarkan pendekatan kesisteman tidak  timbul dengan 

sendirinya, tetapi harus di upayakan secara sadar. Agar upaya tersebut 

membuahkan hasil yang di harapkan. Adapun hal-hal yang perlu dianalisis dalam 

hal ini adalah :  

 Struktru organisasi.  

 Manajemen dituntut melakukan analisis yang tepat tentang reputasi 

perusahaan menurut pandangan berbagai pihak yang berkepentingan, 

mengingat keterkaitan langsung antara profil yang ingin diciptakan disatu 

pihak dan citra serta reputasi perusahaan dipihak lain.   

 Citra manjemen puncak. Pada tingkat yang dominant citra manajemen puncak 

turut menentukan, oleh karena peranannya yang beranekaragam dan interaksi 

yang dilakukannya dengan berbagai pihak di dalam dan diluar perusahaan.  

 Pola pengambilan keputusan.  

 Pola komunikasi dalam perusahaan.  

 Penerapan prinsip sinergi dan simbiosis dalam perusahaan. 

 Perihal iklim kerja dan buadaya organisasi.  

 

5.2.2.  Analisis Intern Sebagai Suatu Proses 

 

Gambar 5.1 menunjukkan pengembangan profil perusahaan sebagai suatu 

proses empat tahap yang bermanfaat sebagai pedoman dalam melakukan analsis intern.  
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Dalam langkah 1, manajer menelaah aspek-aspek kunci dari operasi perusahaan, 

membidik bidang-bidang kunci untuk penilaian lebih lanjut. Bidang-bidang yang 

menjadi target adalah bidang-bidang yang dipandang penting bagi arah strategi 

perusahaan. Karenanya, bidang-bidang ini dianamakan faktor-faktor trategik intern 

(strategic internal factors). 

 

Pada langkah 2, manajer mengevaluasi keadaan perusahaan dalam faktor-gaktor 

ini dengan membandingkan kondisi mereka sekarang dengan kondisi yang lalu. Disini 

lah kebanyakan manajer mengawali upaya perencanaan mereka, bagaimana  

membandingkan dengan tahun lalu, apakah perusahaan mengalami perbaikan 

ketimbang tahun lalu?,  Apakah kita mampu melakukan berbagai hal ketimbang tahun 

kemarin? Apakah kondisi faktor-faktor Strategi menggambarkan situasi yang 

menguntungkan atau tidak ?  

 

Langkah ketiga sangat penting. Dalam langkah ini manajer mencari 

pembanding  yang terkait dengan kondisi pasar industri atau produk pasar agar secara 

tepat lebih akurat menentukan kondisi suatu faktor strategi intern merupakan 

kelemahan atau kekuatan.  Langkah ketiga haruslah dapat menentukan apakah faktor-

faktor strategi intern merupakan : 

 Keunggulan bersaingan (comperative advantage). 

 Persyaratan bisnis pokok (basic business requirement).  

 

 

5.3 Analisis SWOT 

Strategi merupakan tindakan yang diambil untuk mewujudkan tujuan jangka 

panjang, tuujuan harus besifat kuantitatif, dapat diukur, realistik dapat dipahami,  

menantang, mempunyai hierarki, dapat dicapai dan serasi diantara unit-unit organisasi. 

Tujuan jangka panjang diperlukan ditingkat korporasi, divisi dan fungsionl dalam suatu 

organisasi. Tujuan merupakan ukuran yang penting bagi prestasi kerja manajerial. 

Banyak praktisi dan akademisi menyatakan menurunnya daya saing industri AS  

terutama disebaban manajer  di Amerika Serikat lebih berorentasi pada strategi jangka 

pendek dari pada jangka panjang. 

Analisis SWOT adalah singkatan dari Strengths (kekuatan), Weaknesses 

(kelemahan), Opportunities (peluang) dan Threats (ancaman) dalam lingkungan yang 

dihadapi perusahaan. Analisis SWOT merupakan cara sistematik untuk 

mengiditentifikasi factor-faktor ini dan strategi yang menggambarkan kecocokan paling 

baik di antara mereka. Analisis ini didasarkan pada asumsi bahwa suatu strategi yang 

paling efektif akan memaksimalkan kekuatan dan peluang dan meminimalkan 

kelemahan dan ancaman. Bila diterapkan secara akurat, asumsi sederhana ini 

mempunyai dampak yang sangat besar atas rancangan strategi yang akan berhasil. 
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Gambar  5.1 

LANGKAH-LANGKAH DALAM PENGEMBANGAN PERUSAHAAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sumber : Pearce II (2000 : 235) 

 

 

 

 

Identifikasi faktor-faktor 

Strategik intern dan kegiatan 

yang penting 

Bagaimana factor-faktor dan kegiatan-kegiatan ini 

dibandingkan dengan informasi histories dan standar 

keunggulan intern.  

Bagaimana kekuatan dan kelemahan ini dibandingkan 

dengan masalah-masalah pokok pokok di tahap-tahap 

evolusi produk/pasar yang relevan 

Bagaimana kekuatan dan kelemahan ini dibandingkan 

dengan kapabilitsa dan sumber daya para pesaing kunci ? 

Bagaimana kekuatan dan kelemahan ini dibandingkan 

dengan persyaratan sukses kunci dalam industri/sector 

pasar yang digarap? 

Profil perusahaan menjadi masukan dalam proses   

formulasi strategi 

Baik 

Kekuatan   

yang mungkin 

Tidak Baik 

Kelemahan   

yang mungkin 

Memiliki 

Keunggulan 
Keahlian yang 

dibutuhkan 

Keahlian yang 

dibutuhkan tidak ada 

Keunggulan 

bersaing 
Persyaratan  

bisnis pokok 

Kerentanan 

Utama 
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Peluang adalah situasi yang menguntungkan dalam lingkungan perusahaan. 

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. Ancaman adalah situasi yang 

tidak menguntungkan dalam lingkungan perusahaan. Masuknya pesaing baru, 

lambatnya pertumbuhan pasar, meningkatnya tawar menawar pembeli atau pemasok 

penting, perubahan teknologi, serta peraturan baru atau yang direvisi dapat menjadi 

ancaman bagi keberhasilan perusahaan.  

Memahami peluang-peluang dan ancaman-ancaman utama yang dihadapi 

perusahaan membantu para manajernya untuk mengidentifikasi pilihan-pilihan strategi 

yang realistik dan cocok bagi perusahaan. Dan fokus mendasar kedua dalam analisis 

SWOT adalah identifikasi kekuatan dan kelemahan intern. Ini dapat diuraikan sebagai 

berikut : 

a. 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 factor-faktor lain. 

 

b. Kelemahan 

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 merk dapat merupakan sumber kelemahan. 

 

Cara yang sering digunakan adalah memenfaaatkan kerangka acuan logis yang 

memandomi pembahasan sistematik tentang situasi perusahaan dan alternatif-alternatif 

pokok yang mungkin dipertimbangkan perusahaan. Sesuatu yang oleh seorang manajer 

dipandang sebagai peluang, mungkin dilihat oleh manajer lain ancaman. Penilaian yang 

berbeda mungkin mencerminkan pertimbangan perusahaan atau sudut pandang faktual 

yang berbeda. Yang terpenting adalah bahwa analisis SWOT yang sistematik dapat 

dilakukan untuk semua aspek perusahaan. Sebagai hasil, analisis ini memberikan 

kerangka yang dinamik dan bermanfaaat untuk analisis strategik. 

Cara kedua pemanfaatan analisis SWOT untuk memebantu analisis strategik di 

ilustrasikan dalam gambar 5.2, peluang dan ancaman kunci secara sistematik di 

bandingkan dengan kekuatan dan kelemahan intern dengan ancaman yang terstruktur,  

sasarannya adalah mengidentifikasikan satu dari empat pola yang mencocokan suatu 

intern dan ekstern perusahaan.  

a. Pada Gambar 5.2 sel 1, adalah situasi yang paling disukai, perusahaan 

menghadapi beberapa peluang lingkungan dan banyak kekuatan yang mendorong 
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dimanfaatkannya peluang-peluang tersebut. Situasi ini menyarankan strategi yang 

berorientasi pada pertumbuhan (growth-oriented strategy) untuk memanfaatkan 

situasi yang menguntungkan.  

b. Sel 4 merupakan situasi yang paling tidak menguntungkan. Perusahaan 

menghadapi ancaman lingkungan yang besar, sementara posisinya relatif lemah. 

Situasi ini jelas menuntut strategi yang mengurangi atau membenahi keterlibatan 

dalam produk atau pasar yang ditelaah dengan analisis SWOT.  

c. Pada sel 2, perusahaan dengan kekuatan-kekuatan tertentu menghadapai 

lingkungan yang tidak menguntungkan, dalam situasi ini strategi akan 

memanfaatkan kekuatan yang ada untuk memanfaatkan peluang-peluang jangka 

panjang di pasar produksi lain.  

d. Di sel 3, menghadapi peluang pasar yang impersif tetapi dikendalai oleh 

kelemahan-kelemahan intern. Fokus strategi bagi perusahaan seperti ini adalah 

meniadakan kelemahan intern agar dapat lebih efektif dalam memanfatakan 

peluang besar.  

 

Gambar 5.2 

DIAGRAM ANALISIS SWOT 

 

         Banyak peluang 

         lingkungan 

 

 

 

 

                                Sel 3: strategi                 Sel 1: strategi  

                                berbenah diri              agresif 

           kelemahan Intern                                                                            kekuatan Intern  

           yang kritis                                                                                       yang penting 

     

sel 4: strategi                    sel 2 : strategi   

    defensif                            diversifikasi 

 

 

 

              ancaman  

         lingkungan 

               yang besar 

 

 

Sumber : Rangkuty (1999 : 19) 

 

Secara keseluruhan, analisis SWOT menunjukan peran penting dari identifikasi 

kekuatan dan kelemahan intern dalam pencarian strategi yang lebih efektif oleh para 
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manajer. Pencocokan yang ceramat antara peluang dan ancaman yang dihadapi 

perusahaan dengan kekuatan dan kelemahannya merupakan saripati dari formulasi 

strategi yang tepat. 

 

5.4 Analisis PIMS  

 

Institut Perencanaan Strategis melakukan penelitian untuk membantu 

menemukan faktor-faktor strategis internal yang relevan bagi badan-badan usaha. 

Program PIMS (Profit Impact of Market Strategy) yang dihasilkannya terdiri dari 

berbagai analisis bank data yang berisi sekitar 100 item informasi tentang pengalaman 

strategis dari hampir 3.000 unit bisnis strategis dari 450 perusahaan di seluruh Amerika 

Utara dan Eropa, untuk periode dua sampai 12 tahun. Penelitian tersebut bertujuan 

menemukan "prinsip-prinsip" empiris yang menentukan strategi yang mana dan dalam 

kondisi apa, yang mengasilkan ROI (return on investment) dan arus kas, tanpa 

mempedulikan jenis produk atau jasa tertentu. Sampai saat ini, penelitian PIMS telah 

mengidentifikasi 9 faktor strategis utama yang bertanggung jawab terhadap terjadinya 

80 persen variasi dalam profitabilitas di antara perusahaan dalam database tersebut. 

Dalam kaitannya dengan faktor-faktor tersebut, Institut Perencanaan Strategis telah 

menyiapkan profit perusahaan dengan ROI tinggi dan ROl rendah. Mereka menemukan 

bahwa perusahaan dengan pengembalian yang tinggi memiliki karakteristik berikut: 

 Intensitas investasi rendah (jumlah modal tetap dan modal kerja vang dibutuhkan 

untuk menghasilkan 1 dollar penjualan) 

 Pangsa pasar tinggi  

 Kualitas produk relatif tinggi  

 Pemanfaatan kapasitas tinggi  

 Efektivitas operasi tinggi (rasio antara produktivitas karyawan yang sebenamya 

dengan yang diharapkan)  

 Biaya langsung per unit relatif rendah terhadap persaingan. 

 

Karakteristik tersebut cukup kontroversial dengan penelitian PIMS yang lain. 

Sebagai contoh, penelitian PIMS secara konsisten telah menunjukan bahwa pangsa 

pasar yang besar menghasilkan profitabilitas yang lebih besar. Alasannya, pangsa pasar 

yang tinggi membuat biaya unit menjadi lebih rendah karena adanya skala ekonomi. 

Akan tetapi, beberapa penelitian menunjukkan bahwa pangsa pasar yang tinggi belum 

tentu menghasilkan laba yang tinggi. Beberapa perusahaan yang menjual produk 

berkualitas tinggi (relatif terhadap pesaing), meskipun tidak memiliki pangsa pasar 

yang tinggi, dapat saja memiliki laba yang besar. Para peneliti PIMS menyatakan 

bahwa faktor terpenting yang mempengaruhi kinerja unit bisnis secara relatif terhadap 

pesaingnya adalah kualitas produk atau jasanya. Mereka juga menyatakan bahwa 

pemimpin pasar cenderung menghasilkan produk berkualitas lebih tinggi daripada 

pesaing dan pengikut pasarnya. 
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5.5   Matrik SPACE (Strategi Position And Action Evaluation) 

 

Matriks Strategi Position And Action Evalution (SPACE) adalah alat 

pencocokkan lain yang penting ditahap 2, dilukiskan dalam gambar 5,1. Alat ini terdiri 

dari kerangka kerja sempat kuadran yang menunjukkan apakah strategi agresif 

konservatif, defensif, atau bersaing paling cocok untuk suatu organisasi. Sumbu matriks 

SPACE mengambarkan dua demensi internal ( kekuatan, keuangan , FS financial 

strengths ) dan keunggulan bersaing (CA, competitive advantage) dan dua dimensi 

eksternal (stabilitas lingkungan (ES, environmental stability ) dan kekuatan industri  

(industri strength). Keempat faktor ini penentu paling penting dari posisi strategis 

organisasi secara keseluruhan.   

 

Tergantung pada tipe organisasi, berbagai variabel dapat menyusun setiap 

dimensi  yang digambarkan pada sumbu Matriks SPACE. Faktor-faktor yang masuk 

dalam matrik EFE dan EFI harus dipertimbangkan ketika mengembangkan Matrik 

SPACE. Variabel lain yang biasanya dimasukkan disajikan dalam table 6-3. Misalnya, 

return on investmen, laverage, likuidasi, modal kerja, dan arus kas pada umumnya 

dianggap faktor penentu dari kekuatan keuangan sebuah organisasi. Matriks SPACE 

harus disesuaikan dengan organsisasi tertentu yang sedang dipelajari didasarkan pada 

informasi nyata sebanyak mungkin. 

 

Langkah-langkah yang diprlukan untuk mengembangkan Matrik SPACE adalah 

sebagai berikut : 

a. Pilih kumpulan variabel untuk menetapkan kekuatan keuangan (FS), keunggulan 

bersaing (CA), stabilitas lingkungan (ES), dan kekuatan industri (IS). 

b. Beri nilai angka mulai dari +1 (terburuk ) sam pai +6 ( terbaik ) dari masing-

masing variable yang menyusun dimensi FS dan IS. Beri nilai angka mulai dari -1 

(terbaik) sampai -6(terburuk) dari masing-masing variabel yang menyusun ES 

danCA 

c. Menghitung nilai rata-rata dari FE, CA,IS, dan ES dengan menjumlah nilai-nilai 

yang diberikan pada variabel dari masing-masing dimensi dan membagi dengan 

jumlah variabel yang disertakan dalam setiap dimensi. 

d. Menggambarkan titik nilai rata-rata FS, IS, ES,dan CA pada sumbu yang tepat 

dalam Matriks SPACE. 

e. Tambahkan dua nilai pada sumbu-X dan digambarkan titik resultan pada X. 

tambahkan dua nilai pada sumbu-Y dan digambarkan titik resultan pada Y. 

gambarkan perpotongan titik xy yang baru. 

f. Gambarkan vector penunjuk arah dari matrik SPACE semula lewat titik 

perpotongan yng baru. vektor ini mengungkapkan tipe strategi yang 

direkomendasikan untuk organisasi : agrssif, bersaing, defensive, atau konsevatif.  

 



 

88 

 

 

Tabel  5.1 

MATRIK SPACE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sumber : Pearce II (2000 : 265) 

 

 

Gambar 5.3 

CONTOH PROFIL STRATEGI 
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Beberapa contoh profil strategi yang dapat muncul dari analisis SPACE 

ditunjukkan dalam gambar 5,2. Vektor penunjuk arah yang berkaitan dengan setiap 

profil menyatakan tipe strategi untuk dijalankan : agresif, konservatif, berada dikuadran 

agresif (kuadran kanan atas) dari Matriks SPACE, organisasi itu berada dalam posisi 

yang baik sekali untuk menggunakan kekuatan  internalnya untuk (1) memanfaatkan 

peluang eksternal, (2) mengatasi kelemahan internal, dan (3) menghindari ancaman 

eksternal. Oleh karena itu, penetrasi pasar, pengembangan pasar, pengembangan 

psoduk, integrasi kebelakang, integrasi kedepan, integrasi horizontal, diversifikasi 

konglomerat, iversifikasi konsentrik, diversifikasi horisontal, atau strategi kombinasi 

dari semua yang layak, tergantung pada lingkungan spesifik yang dihadapi perusahaan 

tersebut. 

 

Vektor penunjuk arah mungkin muncul dalam kuadran konservtif (kuadran di 

kiri atas) dari Matrik SPACE yang bersifat tetap pada kompentensi dasar perusahaan 

dan jangan mengambil risiko berlebihan. Strategi konservatif paling sering termasuk 

penetrasi pasar, pengembangan pasar, pengembangan produk dan diversifikasi 

konsentrik. Vektor penunjuk arah mungkin terletak di kiri bawah atau kuadran 

defensive dari matrik SPACE, yang menyarankan bahwa perusahaan harus 

memfokuskan pada memperbaiki kelemhan internal dan menghindari ancaman 

eksternal. Strategi defensif termasuk penghematan, divestasi, likuidasi dan diversifikasi 

Sebuah perusahaan kuat yang mencapai 

kekuatan keuangan di industri yang stabil 

tidak tumbuh; perusahaan tidak mempunyai 

keunggulan bersaing yang besar  

Sebuah perusahaan kuat yang menderita 

dari kelemahan bersaing besar di industri 

yang stabil secara teknologi tetapi 

pemjualannya menurun  

Profil 

Bersaing 

Sebuah perusahaan dengan keungulan 

bersaing yang besar di industri dengan 

pertumbuhan tinggi 

Perusahaan kuat yang mencapai kekuatan 

keuangan di industri stabil yang tidak 

tumbuh ; perusahaan tidak mempunyai 

keunggulan bersaing yang besar 

Sebuah perusahaan mempunyia posisi 

amat lemah, dalam pertumbuhan 

negatif, industri stabil 

Sebuah perusahaan dengan kesulitan keuangan 

di industri yang amat tidak stabil 

Profil  

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

dari Matrik SPACE, menunjukkan strategi bersaing. Strategi bersaing termasuk 

integrasi kebelakang, kedepan, dan horisontal, penetrasi pasar, pengembangan pasar, 

pengembangan produk, dan usaha patungan 
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BAB VI 

PEMILIHAN STRATEGI  KORPORASI 

 

 

6.1   Pendahuluan 

Analisis dan pemilihan strategi korporasi berbeda-beda menurut kompleksitas 

bisnis dari perusahaan, bagi perusahaan yang berada dalam satu lini bisnis (seperti 

McDonald’s) strategi korporasi berkaitan dengan keputusan apakah akan 

berkonsentrasi hanya pada lini bisnis tersebut atau melibatkan diri dalam lini bisnis 

yang lain baik yang terkait ataupun tidak. Bagi perusahaan yang sudah terlibat dalam 

beberapa lini bisnis, seperti Holiday Inns dan keluarga Agnelli, strategi korporasi 

berkaitan dengan keputusan apakah akan menambah atau mengurangi keterlibatan 

dalam suatu lini bisnis dan apakah akan melibatkan diri dalam lini bisnis lain baik yang 

terkait maupun tidak.  

Konsentrasi pada satu bisnis tunggal menghadapi resiko-resiko tertentu, karena  

semua “telur” perusahaan berada dalam satu “keranjang” industri. Ketika industri 

tempat perusahaan berada menjadi jenuh (mature), pertumbuhan menjadi lebih sukar 

dan tekanan terhadap marjin laba semakin berat. Lagipula, inovasi teknologi dapat 

dengan cepat mengubah industri, seperti komputer yang mengubah industri mesin tik 

dan elektronik digital mengubah industri arloji.  

 Salah satu reaksi terhadap resiko-resiko ini adalah strategi korporasi integrasi 

vertikal. Bergantung pada tempat konsentrasi bisnis perusahaan dalam mata rantai 

produk, strategi ini dapat berupa integrasi “balik” atau integrasi “maju”. Integrasi balik 

memungkinkan perusahaan menstabilkan sumber pasokan yang tadinya dipegang 

pemasok dan mengambil sendiri marjin labanya. Integrasi maju meningkatkan akses 

perusahaan ke pelanggan, dengan demikian memungkinkannya meningkatkan 

penjualan dan memperoleh marjin laba dari tingkat “hilir” ini. Integrasi vertikal 

biasanya tepat bila marjin laba hilir atau hulu menarik, bila para manajer korporasi 

merasa tidak canggung dalam menggarap aktivitas bisnis baru, dan bila perusahaan 

dapat memperoleh keunggulan bersaing dalam hal harga atau kualitas di bisnis intinya.  

 Diversifikasi terkait (related) biasanya merupakan langkah selanjutnya dalam 

strategi korporasi. Setelah keahlian dalam berbagai aspek bisnis inti terasah, para ahli 

strategi korporat mencari cara-cara untuk menerapkan keahlian tersebut dalam bisnis 

lain atau menyangga kelemahan dengan melibatkan diri dalam bisnis lain.  Diversifikasi 

tak terkait (unrelated) terjadi di perusahaan-perusahaan yang ahli-ahli strateginya 

merasa bahwa sumber daya yang dihasilkan bisnis-bisnis yang ada dapat diinvestasikan 

secara lebih baik untuk kegiatan-kegiatan bisnis lain.  
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6.2  Memilih DiantaraAlternatif Strategi Umum 

  

Para ahli strategi di perusahaan bisnis tunggal atau bisnis yang dominan 

menghadapi banyak pilihan strategi umum, dan mereka harus mencari alternatif strategi 

yang paling cocok dengan situasi perusahaan.  

 

6.2.1  Matriks Pemilihan Strategi Umum 

 

Satu pedoman yang berguna untuk meyeleksi strategi umum yang tepat adalah 

matriks yang disajikan dalam Gambar 6.1. Pemikiran dasar yang melandasi matriks ini 

adalah bahwa ada dua variabel yang penting dalam proses seleksi :  

 Tujuan utama strategi umum  

 Pilihan pengutamaan intern atau ekstern untuk pertumbuhan atau profitabilitas, 

atau keduanya.  

 

Di masa yang lalu, para perencana dianjurkan untuk mengikuti aturan-aturan 

atau resep tertentu dalam memilih strategi. Sekarang kebanyakan pakar sepakat bahwa 

pemilihan strategi lebih baik dipedomani oleh kondisi periode perencanaan dan oleh 

kekuatan dan kelemahan perusahaan. Tetapi perlu disadari bahwa  ancangan pemilihan 

strategi yang lamapun berupaya menyesuaikan keinginan akan pertumbuhan intern dan 

ekstern dengan keinginan untuk mengatasi kelemahan dan memaksimalkan kekuatan.  

 

Pertimbangan yang sama mendasari pengembangan matriks pemilihan strategi 

umum. Perusahaan di kuadran I, dengan “semua telur dalam satu keranjang,” seringkali 

memandang diri sendiri terlalu mengikatkan diri pada satu bidang usaha dengan 

peluang pertumbuhan terbatas atau resiko yang tinggi. Salah satu pemecahan yang 

cocok adalah integrasi vertikal, yang memungkinkan perusahaan mengurangi resiko 

dengan mengurangi ketidak pastian mengenai masukan atau akses ke pelanggan. Selain 

itu adalah diversifikasi konglomerat, yang memberikan alternatif investasi yang 

menguntungkan dengan mengalihkan perhatian manajemen dari bisnis semula.  

  

Perencanaan yang lebih konservatif untuk mengatasi kelemahan dijumpai dalam 

kuadran II. Perusahaan seringkali memilih untuk mengubah arah sumber daya dari satu 

aktivitas bisnis internal ke yang lainnya, menjamin sukses dan memungkinkan 

pengembangan lebih jauh keunggulan bersaing yang telah terbukti. Yang paling tidak 

aman dalam strategi kuadran II adalah penghematan (retrenchemnt), memotong 

kegiatan-kegiatan suatu bisnis yang sedang berjalan. Jika kelemahan bisnis ini 

bersumber pada inefisiensi, penghematan dalam kenyataannya dapat berfungsi sebagai 

strategi pembenahan diri (turnaround), artinya bisnis ini memperoleh kekuatan baru 

karena merampingkan operasinya dan meniadakan penyia-nyiaan.  
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Satu adagium bisnis yang lazim mengatakan bahwa perusahaan haruslah 

dibangun berdasarkan kekuatannya. Dasar pemikiran adagium ini adalah bahwa 

pertumbuhan dan kelangsungan hidup bergantung pada kemampuan untuk meraih 

bagian pasar yang cukup besar untuk memungkinkan skala ekonomis. Jika perusahaan 

percaya bahwa ancangan ini akan menguntungkan dan memilih penekanan internal 

untuk memaksimalkan kekuatan, empat strategi umum patut dipertimbangkan. Seperti 

tampak dalam kuadran III, ancangan yang paling lazim adalah pertumbuhan 

terkonsentrasi ; artinya, penetrasi pasar. Perusahaan yang memilih strategi ini 

mengikatkan dirinya secara kuat pada produk dan pasarnya yang sekarang. Perusahaan 

ini berusaha memantapkan posisinya dengan menginvestasikan sumber dayanya untuk 

melipat-gandakan kekuatannya.  

 Dua ancangan alternatif adalah pengembangan pasar dan pengembangan 

produk. Dengan strategi ini perusahaan berupaya meluaskan operasinya. 

Pengembangan pasar dipilih jika para manajer strategik perusahaan merasa bahwa 

produk-produknya yang sudah ada akan diterima baik oleh kelompok-kelompok 

pelanggan baru. Pengambangan poduk dipilih jika mereka merasa bahwa pelanggan 

perusahaan yang sudah ada akan berminat terhadap produk-produk yang masih 

berkaitan dengan lini yang sudah ada. Pengembangan produk juga dapat didasarkan 

pada keunggulan teknologi atau keunggulan bersaing lainnya. Alternatif terakhir untuk 

kuadran III adalah inovasi. Bila kekuatan perusahaan terletak pada desain produk yang 

kreatif atau teknologi produksi yang unik, penjualan dapat dirangsang dengan 

mempercepat keusangan produk. Ini merupakan prinsip yang mendasari strategi umum 

inovasi.  

 Memaksimalkan kekuatan perusahaan secara agresif memperluas basis 

operasinya biasanya membutuhkan penekanan eksternal. Opsi yang dipilih dalam hal 

ini disajikan dalam kuadran IV. Integrasi horisontal menarik karena strategi ini 

memungkinkan peningkatan kapabilitas keluaran secara cepat. Dan dalam integrasi 

horisontal, keahlian manajer dari bisnis semula seringkali sangat penting dalam 

mengkoversi fasilitas yang baru diakuisisi menjadi penyumbang yang menguntungkan 

bagi perusahaan induk.  

Diversifikasi konsentrik merupakan pilihan kedua yang baik karena alasan yang 

sama. Karena bisnis semula dan bisnis yang diakuisisi berkaitan, kompetensi distinktif 

dari perusahaan yang berdiversifikasi sangat mungkin memudahkan ekspansi yang 

mulus, sinergistik dan menguntungkan.  

 Alternatif terakhir untuk meningkatkan kapabilitas sumber daya melalui 

penekanan eksternal adalah usaha patungan. Alternatif ini memungkinkan perusahaan 

mengembangkan kekuatannya ke arena bersaing yang ragu-ragu dimasukinya 

sendirian. Kapabilitas produksi, teknologi, keuangan, atau pemasaran dari mitra usaha 

dapat mengurangi investasi keuangan perusahaan dan meningkatkan kemungkinan 

sukses.  
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Gambar 6.1 

MATRIK PEMILIHAN STRATEGI UMUM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Pearce II (2000 : 338) 

 

   

6.2.2   Model Kelompok Strategi Umum  

Pedoman lain yang dapat digunakan untuk memilih strategi umum yang tepat 

disajikan dalam Gambar 6.2. Dimana pada gambar tersebut didasarkan pada pemikiran 

bahwa situasi suatu bisnis ditentukan oleh tingkat pertumbuhan pasar dan posisi 

bersaing perusahaan di pasar tersebut. Bila faktor-faktor ini dipertimbangkan secara 

bersama-sama, suatu bisnis (usaha) secara umum dapat dikategorikan dalam salah satu 

dari empat kuadran :  

 Kuadran I, posisi bersaing yang kuat di pasar yang tumbuh cepat.  

 Kuadran II, posisi lemah di pasar yang tumbuh cepat.  

 Kuadran III, posisi lemah di pasar yang pertumbuhannya lambat  

 Kuadran IV, posisi kuat di pasar yang pertumbuhannya lambat.  
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Gambar 6.2 

MODEL KELOMPOK STRATEGI UMUM 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Sumber : Pearce II (2000 : 339) 
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sempit, perusahaan kuadran I mungkin bijaksana untuk mempertimbangkan 

diversifikasi konsentrik ; dengan strategi ini, perusahaan terus melakukan investasi 

besar-besaran di bidang utama tempatnya telah membuktikan kemampuan.  

  

Perusahaan-perusahaan di kuadran II harus secara sungguh-sungguh 

mengevaluasi ancangan mereka yang sekarang di pasar. Jika suatu perusahaan telah 

bersaing cukup lama untuk dapat menilai secara akurat manfaat strategi umumnya yang 

sekarang, ia harus menentukan (1) mengapa strategi tersebut tidak efektif dan (2) 

apakah perusahaan mampu bersaing secara efektif. Bergantung pada jawaban atas 

kedua pertanyaan ini, perusahaan harus memilih salah satu dari empat pilihan strategi 

umum : formulasi atau reformulasi strategi pertumbuhan terkonsentrasi, integrasi 

horisontal, divestasi, atau likuidasi.  

  

Di pasar yang tumbuh cepat, bahkan bisnis yang kecil atau relatif lemah 

seringkali mampu menemukan ceruk (niche) yang menguntungkan. Jadi, formulasi atau 

reformulasi strategi pertumbuhan terkonsentrasi biasanya merupakan pilihan pertama 

yang perlu dipertimbangkan. Tetapi, jika perusahaan tidak memiliki elemen bersaing 

yang penting atau skala ekonomi yang memadai untuk mencapai efisiensi biaya yang 

bersaing, maka strategi umum yang mengarahkan upaya perusahaan ke integrasi 

horisontal seringkali merupakan alternatif yang tepat. Pasangan pilihan terakhir adalah 

memutuskan untuk berhenti bersaing di pasar atau produk tertentu. Perusahaan 

multiproduk mungkin menyimpulkan bahwa ia paling mungkin dapat mencapai 

misinya, jika bisnis ini dihapus melalui divestasi. Strategi umum ini tidak saja 

meniadakan pengurasan sumber daya melainkan juga memberikan dana untuk 

mendorong kegiatan bisnis lainnya. Sebagai pilihan terakhir, suatu perusahaan mungkin 

memutuskan untuk melikuidasi bisnis. Ini berarti bahwa bisnis tersebut tidak dapat 

dijual sebagai suatu perusahaan dan nilainya paling tinggi hanyalah sebesar nilainya 

aset fisik. Keputusan untuk melikuidasi merupakan pengakuan atas kegagalan 

manajemen strategik perusahaan dan, karenanya, seringkali ditunda-tunda, sampai 

detik-detik terakhir kehancuran perusahaan.  

  

Para manajer strategik cenderung enggan melakukan divestasi karena ini 

mungkin sekali merusak penguasaan mereka atas perusahaan dan barangkali 

mengancam kedudukan mereka. Jadi, pada saat perlunya divestasi disadari, bisnis 

seringkali sudah merosot sampai pada titik yang tak seorang calon pembeli berminat 

membelinya. Konsekuensi penundaan seperti ini secara keuangan sangat merugikan 

pemilik perusahaan karena nilai sebuah usaha (going concern) berlipat-ganda lebih 

besar ketimbang nilainya sebagai aset fisik.  

 

 Para manajer strategik yang memiliki bisnis di kuadran III dan memperkirakan 

bahwa pertumbuhan pasar akan terus melambat dan posisi bersaing tetap lemah 

biasanya akan berusaha mengurangi komitmen sumber daya mereka pada bisnis 
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tersebut. Penarikan diri secara minimal dilakukan melalui penghematan (retrenchment) 

; strategi ini memberikan manfaat samping berupa tersedianya sumber daya untuk 

investasi lain dan memotivasi karyawan untuk meningkatkan efisiensi operasi mereka. 

Ancangan lain adalah mengalihkan sumber daya untuk ekspansi melalui investasi di 

bisnis lain. Ancangan ini biasanya berupa diversifikasi konsentrik atau konglomerat 

karena perusahaan biasanya ingin memasuki arena persaingan yang lebih menjanjikan 

ketimbang yang dimungkinkan oleh bentuk strategi integrasi atau pengembangan. Opsi 

terakhir untuk bisnis di kuadran III adalah divestasi, jika ada pembeli yang optimistik, 

dan likuidasi.  

 

 Bisnis kuadran IV (posisi bersaing kuat di pasar yang pertumbuhannya lambat) 

memiliki basis kekuatan yang dapat digunakan untuk melakukan diversifikasi kebidang 

yang pertumbuhannya lebih menjanjikan. Bisnis ini memiliki dana kas yang tinggi dan 

kebutuhan akan pertumbuhan internal yang terbatas. Jadi, mereka berada dalam posisi 

menguntungkan untuk melakukan diversifikasi konsentrik ke usaha-usaha yang 

menuntut keahlian mereka yang telah terbukti. Opsi terakhir adalah usaha patungan, 

yang khususnya menarik bagi perusahaan-perusahaan multinasional. Melalui usaha 

patungan, suatu usaha domestik dapat memperoleh keunggulan bersaing di bidang baru 

yang menjanjikan tanpa resiko yang terlalu besar.  

 

6.2.3  Mengevaluasi Dan Memilih Strategi Tingkat Bisnis  

 

Pada bab sebelumnya telah dibahas tiga strategi generik yang dapat dipilih oleh 

para penyusun strategi, biaya rendah, diferensiasi, atau fokus. Seksi ini membahas 

faktor-faktor kunci yang harus dipertimbangkan para penyusun strategi bisnis ketika 

mereka memilih salah satu di antara ketiga strategi generik ini. Manajer terlebih dulu 

harus menentukan apakah bisnis mereka memenuhi persyaratan untuk setiap strategi, 

keterampilan, sumber daya, dan aset organisasi. Kedua, mereka harus secara cermat 

mempertimbangkan resiko yang terkait dengan masing-masing strategi. Akhirnya, 

mereka harus mempertimbangkan persyaratan sukses yang ada berdasarkan macam 

industri tempat bisnis mereka bersaing.  

 

6.3   Strategi Bersaing 

 

Strategi bersaing berfokus pada peningkatan posisi bersaing produk dan jasa 

perusahaan dalam industri atau segmen pasar tertentu yang dilayani perusahaan. 

Apabila strategi perusahaan mengatasi masalah bisnis dan industri apa yang harus 

dilayani perusahaan, strategi bisnis mengatasi masalah bagaimana perusahaan dan unit-

unitnya dapat bersaing dalam bisnis dan industri. Strategi tambahan, strategi bisnis 

menimbulkan pertanyaan seperti: 

 Haruskah bersaing berdasar biaya rendah, atau melakukan diferensiasi berdasarkan 

hal selain biaya, misal kualitas atau layanan? 
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 Haruskah bersaing secara langsung dengan pesaing utama kita untuk pangsa pasar 

yang terbesar tetapi paling diminati banyak pesaing, atau berfokus pada ceruk pasar 

yang kurang diminati tetapi tetap menguntungkan ? 

 

6.3.1  Strategi Bersaing Generik dari Porter 

 

Michael Porter menawarkan dua strategi bersaing “generik” untuk mengungguli 

perusahaan lain dalam industri tertentu: biaya rendah dan diferensiasi.  Biaya rendah 

adalah kemampuan perusahaan atau sebuah unit bisnis untuk merancang, membuat, dan 

memasarkan sebuah produk sebanding dengan cara yang lebih efisien daripada 

pesaingnya. Diferensiasi adalah kemampuan untuk menyediakan nilai unik dan 

superior kepada pembeli dari segi kualitas, keistimewaan (ciri-ciri khusus), atau 

layanan purna-jual. Strategi-strategi ini disebut generik karena perusahaan dengan jenis 

dan ukuran apapun, bahkan organisasi nonprofit dapat menggunakannya. 

 

Lebih jauh Porter mengemukakan bahwa keunggulan kompetitif perusahaan 

pada suatu industri ditentukan oleh jangkauan bersaing-nya, yaitu, keluasan pasar 

sasaran unit bisnis atau perusahaan. Sebelum menggunakan salah satu dari kedua 

strategi tersebut, perusahaan atau unit bisnis harus memilih rentang variasi produk yang 

akan dihasilkan, saluran distribusi yang akan digunakan, jenis pembeli yang akan 

dilayani, wilayah geografis yang akan dicakup, dan kelompok industri sejenis yang 

akan menjadi tempat bersaingnya. Penentuan itu harus mencerminkan pemahaman 

terhadap sumber daya unik perusahaan. Dengan kata lain, sebuah perusahaan atau unit 

bisnis dapat memilih sasaran luas (menekankan pasar massal ukuran menengah) atau 

sasaran sempit (tekanan pada ceruk pasar).  

 

Kombinasi dari dua jenis pasar sasaran dan dua strategi bersaing menghasilkan 

empat variasi strategi generik seperti ditunjukkan pada Gambar 6.3. Apabila strategi 

biaya rendah dan diferensiasi memenuhi pasar sasaran luas, maka strateginya dikenal 

dengan kepemimpinan biaya (cost leadership) dan diferensiasi. Apabila pasar 

sasarannya sempit, maka dikenal dengan strategi fokus biaya dan diferensiasi terfokus. 

  

Kepemimpinan biaya adalah strategi bersaing biaya rendah yang ditujukan 

untuk pasar luas dan mengharuskan “membangun secara agresif fasilitas skala efisien, 

pengurangan harga yang gencar, pengendalian biaya dan ongkos yang ketat, 

penghindaran pelanggan-pelanggan marjinal, dan minimisasi biaya seperti R&D, 

pelayanan, tenaga penjual, iklan, dan sebagainya”.  Pemimpin biaya mampu 

memberikan harga yang lebih rendah bagi produknya dibading para pesaing, sambil 

mendapatkan laba yang cukup memuaskan. Memiliki posisi biaya rendah 

memungkinkan perusahaan untuk tetap mendapat laba pada masa-masa persaingan 

ketat. Pangsa pasarnya yang tinggi memberikan kekuatan penawaran yang 

menguntungkan terhadap pemasoknya karena perusahaan membeli dalam jumlah besar. 
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Harga yang murah berfungsi sebagai hambatan pesaing untuk masuk ke dalam industri, 

dan hanya sedikit yang dapat menandingi keunggulan biaya pemimpin.  

 

Diferensiasi diarahkan pada pasar luas dan melibatkan penciptaan sebuah 

produk atau jasa unik, yang membuat perusahaan harus menetapkan harga premium. 

Kekhususannya ini dapat dihubungkan dengan citra rancangan atau merek, teknologi, 

keistimewaan (ciri khas), jaringan kerja penyalur, atau layanan konsumen. Diferensiasi 

adalah strategi aktif untuk mendapatkan hasil di atas rata-rata dalam sebuah bisnis 

tertentu karena loyalitas merek akan membuat sensitivitas konsumen terhadap harga 

menjadi lebih rendah.  

 

Naiknya biaya biasanya dapat dialihkan kepada pembeli. Loyalitas pembeli juga 

berfungsi sebagai penghalang masuk industri, perusahaan-perusahaan baru harus 

mengembangkan kompetensi tersendiri mereka untuk membedakan produk mereka 

melalui cara-cara tertentu agar dapat bersaing dengan sukses. Penelitian 

mengemukakan bahwa strategi diferensiasi lebih mungkin menghasilkan laba yang 

lebih tinggi dari pada strategi biaya rendah karena diferensiasi menciptakan penghalang 

masuk yang lebih baik. Namun demikian, strategi biaya rendah lebih mungkin untuk 

menimbulkan peningkatan pada pangsa pasar. 

 

Fokus biaya adalah strategi bersaing yang berfokus pada kelompok pembeli 

atau pasar geografis tertentu dan mencoba melayani ceru-ceruk ini, dan mengabaikan 

yang lain. Dalam menggunakan fokus biaya, perusahaan atau unit bisnis mencari 

keunggulan biaya pada segmen sasarannya. Strategi tersebut didasarkan pada 

keyakinan bahwa perusahaan atau unit bisnis yang mengkonsentrasikan upaya-

upayanya dapat melayani target strategis yang sempit dengan lebih efisien 

dibandingkan para pesaingnya. Namun demikian, strategi fokus tidak mengharuskan 

adanya trade-off  (pertukaran) antara profitabilitas dan pangsa pasar keseluruhan. 

 

6.3.2  Risiko Dalam Strategi Kompetitif 

  

Tidak ada strategi bersaing tunggal yang dijamin mencapai kesuksesan dari 

beberapa perusahaan yang berhasil melaksanakan salah satu dari strategi bersaing. 

Porter mendapati bahwa mereka tidak akan dapat mempertahankan strategi tersebut. 

Pada kasus Johnson Products, misalnya, perusahaan berhasil melayani kebutuhan tata 

rambut etnis orang-orang Afrika-Amerika dengan sangat baik selama dua dekade. 

Namun demikian, pada akhirnya para pesaing seperti Estee Lauder dan Revlon, 

menemukan daya tarik ceruk pasar tersebut dan mulai menawarkan produk yang 

sama.pangsa pasar Johnson Product turun dari 80 persen pada tahun 1975 menjadi 20 

persen tahun 1990. “Kami masuk lebih dahulu dan membuka pintu bagi siapa saja,” 

kata Eric Johnson, putra pendiri perusahaan. “Tetapi kemudian seseorang menutup 
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pintu tersebut dengan kunci kami.” Pada tahun1993, keluarga itu menjual perusahaan 

kepada perusahaan farmasi besar yang memiliki divisi kosmetik etnis. 

 

Gambar 6.3 

STRATEGI BERSAING GENERIK DARI PORTER 
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Sumber :    Porter (1993:11) 

 

 

 Seperti ditunjukkan tabel 6.1 masing-masing strategi generik memiliki risiko. 

Sebagai contoh, perusahaan yang mengikuti strategi diferensiasi harus memastikan 

bahwa harga yang lebih tinggi untuk kualitasnya yang lebih tinggi tidak dihargai terlalu 

jauh di atas persaingan, atau pelanggan tidak akan melihat kualitas ekstra yang mereka 

peroleh layak dengan biaya ekstra yang mereka keluarkan. Ini yang dimaksud dengan 

istilah kedekatan biaya (cost proximity) pada Tabel 6.1. 

 

6.3.3  Permasalahan-Permasalahan dalam Strategi Bersaing  

Porter berpendapat bahwa untuk berhasil, perusahaan atau unit bisnis harus 

melakukan satu dari strategi bersaing generik. Kalau tidak, ia akan terjepit di tengah-

tengah pasar yang kompetitif dengan tidak memiliki keunggulan kompetitif apapun, 

dan ditakdirkan untuk berada di bawah kinerja rata-rata. Namun demikian, beberapa 

bisnis dengan posisi biaya rendah dan diferensiasi tinggi dapat sangat berhasil. Oleh 
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karena haltersebut, kita dapat mengkombinasikan dua strategi bersaing tersebut seperti 

pada Gambar 6.4.  

 

Tabel 6.1 

RISIKO-RISIKO STRATEGI BERSAING GENERIK 

Risiko Kepemimpinan 

Biaya 

Risiko Diferensiasi Risiko Fokus 

Kepemimpinan biaya 

tidak bertahan lama : 

 Pesaing meniru  

 Teknologi berubah 

 Basis lain untuk 
kepemimpinan biaya 

melapuk 

 

 

 

Kedekatan dalam diferen-

siasi menghilang 

 

 

 

 

 

 

Para pem- “fokus biaya” 

mencapai biaya yang  

lebih murah lagi dalam 

segmen. 

Diferensiasi tidak  

bertahan : 

 Pesaing meniru 

 Basis bagi diferensiasi 

menjadi penting bagi 

pembeli 

 

 

 

 

Kedekatan biaya 

meghilang 

 

 

 

 

 

 

Para pem- “fokus diferen-

siasi” mencapai 

diferensiasi yang lebih 

besar lagi  dalam segmen. 

Strategi fokus ditiru : 

 

 Segmen sasaran 
menjadi tidak 

menarik secara 

struktur 

 Struktur 

melapuk/terkikis  

 Permintaan 
menghilang 

Pesaing sasaran 

menghebohkan segmen : 

 Perbedaan segmen 
dengan segmen lain 

terbilang sempit. 

 Keunggulan lini yang 

luas meningkat. 

Para pem- “fokus” baru 

mencegah segmen 

industri 

 

 
Sumber : Porter (1993:20) 

 

Meskipun Porter setuju bahwa perusahaan atau unit bisnis dapat mencapai biaya 

rendah dan diferensiasi secara simultan, ia berpendapat bahwa keadaan itu bersifat 

sementara. “Mencapai kepemimpinan biaya dan diferensiasi seringkali tidak konsisten, 

karena diferensiasi biasanya memakan biaya, dimana pada akhirnya, pesaing memiliki 

strategi generik dan mulai menjalankannya dengan baik, menunjukkan trade-off  antara 

biaya dan diferensiasi.” Walaupun demikian, Porter mengakui bahwa ada berbagai jenis 

strategi bersaing yang potensial menguntungkan dan banyak variasi yang mungkin 

dilakukan. Pada umumnya, hanya satu perusahaan yang dapat mengejar strategi 

kepemimpinan biaya pasar massal dengan sukses (karena hal itu sangat tergantung pada 

pemerolehan pangsa pasar yang dominan). Namun demikian, perusahaan lain dapat 

mengambil berbagai strategi fokus dan diferensiasi yang hampir tidak terbatas 
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jumlahnya (tergantung pada rentang keistimewaan yang mungkin yang sangat 

diperlukan dan jumlah ceruk pasar yang dapat ditemukan). 

 

Gambar  6.4 

KOMBINASI STRATEGI BERSAING GENERIK DARI PORTER 
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Sumber : Porter (1993:56) 

 

6.3.4  Struktur Industri dan Strategi Bersaing      

 

Meskipun strategi bersaing generik Porter berlaku di sembarang industri, dalam 

beberapa kasus strategi- strategi tertentu cenderung lebih berhasil dari pada yang lain. 

Dalam industri terfragmentasi, di mana banyak perusahaan lokal berskala kecil dan 

menengah bersaing untuk mendapatkan pangsa pasar keseluruhan yang relatif kecil, 

strategi fokus lebih memungkinkan untuk mendominasi. Industri terfragmen seringkali 

untuk usaha-usaha yang menawarkan produk-produk dari tahap awal daur hidupnya. 

 

Apabila ekonomis dicapai melalui ukuran, maka tidak ada perusahaan besar 

yang akan muncul dan penghalang masuk pun rendah, yang mengijinkan para 

pendatang baru untuk masuk. Namun demikian, apabila sebuah perusahaan mampu 

mengatasi keterbatasan-keterbatasan industri terfragmen, perusahaan tersebut dapat 

memetik manfaat dari strategi kepemimpinan biaya atau diferensiasi.  
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Ketika industri mulai beranjak dewasa, masalah fragmentasi teratasi dan 

industri tersebut cenderung menjadi industri terkonsolidasi, yang didominasi oleh 

sekumpulan kecil perusahaan besar. Meskipun banyak industri mulai terfragmen, 

pertempuran untuk mendapatkan pangsa pasar dan percobaan kreatif untuk mengatasi 

batasan-batasan pasar lokal dan ceruk pasar seringkali berakibat pada sedikitnya 

perusahaan yang mendapatkan pangsa-pangsa yang lebih besar.  

Ketika dibangun standar produk untuk keistimewaan dan kualitas minimal. 

Persaingan bergeser kepada biaya dan layanan dengan tekanan yang lebih besar. 

Pertumbuhan lambat, ditambah dengan kapasitas yang berlebihan dan pembeli yang 

pintar, membuat perusahaan mempunyai kemampuan lebih untuk mencapai 

kepemimpinan biaya atau diferensiasi. Penelitian dan pengembangan berubah dari 

peningkatan produk ke peningkatan proses. Kualitas produk keseluruhan meningkat 

dan biaya menurun secara signifikan. Pada jenis industri ini, kepemimpinan biaya dan 

diferensiasi cenderung dikombinasi dengan berbagai tingkat. Perusahaan tidak lagi 

dapat memperoleh pangsa pasar tinggi hanya dengan menetapkan harga murah. Kondisi 

tersebut berlaku untuk perusahaan yang menekankan kualitas tinggi. Kualitas harus 

cukup tinggi dan cukup dihargai oleh pelanggan sehingga dibenarkan untuk 

menetapkan harga tinggi, atau harga harus turun (dengan menurunkan biaya) agar dapat 

bersaing secara efektif dengan produk-produk berharga murah. Konsolidasi itu terjadi 

di seluruh dunia pada industri-industri otomotif, penerbangan, dan peralatan rumah 

tangga. 

 Ketika perusahaan mulai melakukan konsolidasi, kelompok-kelompok strategis 

tersendiri muncul sebagai pesaing-pesaing. Perusahaan menggabungkan berbagai 

keistimewaan produk dalam cara-cara yang inovatif untuk mendapatkan keunggulan 

kompetitif. Para pendatang baru dalam industri tidak mengancam seperti bahaya sebuah 

perusahaan atau unit bisnis yang bergerak dari satu kelompok strategi kepada kelompok 

yang lain (seperti yang dilakukan Jepang ketika berpindah dari mobil-mobil handal 

berharga ringan ke mobil-mobil mahal berkinerja pada akhir tahun 1980-an). 

Perusahaan-perusahaan mencoba mengurangi tingkat persaingan kompetitif melalui 

pengunaan sinyal pasar. Sinyal pasar adalah segala tindakan yang diambil oleh 

perusahaan atau unit bisnis yang menyediakan indikasi langsung maupun tidak 

langsung tentang niat, motif, sasaran, atau situasi internalnya. Sinyal-sinyal itu menjadi 

penting dalam industri yang terkonsolidasi yang telah membentuk beberapa “aturan 

main” dan yang didalamnya terdapat persaingan mematikan, serta hukum antitrust 

memberikan sangsi terhadap komunikasi langsung diantara para pesaing.  

 

6.3.5  Taktik Bersaing 

 

Taktik adalah sebuah rencana operasional khusus yang menjelaskan bagaimana, 

kapan, dan di mana sebuah strategi diimplementasikan. Dibanding strategi, taktik 

bersifat lebih sempit lingkupnya dan lebih pendek jangka waktunya. Oleh karena itu 
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dipandang sebagai hubungan antara perumusan dan implementasi strategi. Beberapa 

taktik yang tersedia untuk melaksanakan strategi bersaing adalah taktik yang berkaitan 

dengan waktu (kapan) dan lokasi pasar (dimana). 

a. Taktik Waktu 

Perusahaan pertama yang membuat dan menjual sebuah produk atau jasa baru 

disebut penggerak pertama. Karena perusahaan tersebut adalah pemrakarsa, 

maka ia memiliki beberapa keunggulan di pasar. Menurut Porter, “Keunggulan 

penggerak pertama adalah pada peran waktu dalam peningkatan posisi perusahaan 

sebagai ganti dari sumber keunggulan biaya atau diferensiasi yang dapat 

dipertahankan. Dalam istilah umum, penggerak pertama mendapatkan peluang 

untuk menentukan aturan-aturan bersaing di dalam berbagai bidang.   

Penelitian menunjukkan bahwa penggerak pertama tidak hanya cenderung 

mendapatkan pangsa pasar yang tinggi daripada pendatang lain, tetapi juga 

cenderung menikmati keunggulan laba jangka panjang daripada pesaingnya. Hasil 

yang tinggi ini umumnya dibutuhkan untuk mengganti prakarsanya yang 

menanam investasi besar dalam merancang produk dan mengembangkan pasar. 

Beberapa keunggulan menjadi penggerak pertama adalah perusahaan mampu 

membangun reputasi sebagai pemimpin dalam industri, menurunkan kurva 

pengalaman untuk mengambil posisi pemimpin biaya, dan memperoleh laba tinggi 

sementara dari para pembeli yang menilai tinggi produk dan jasanya.  

Akan tetapi, menjadi penggerak pertama juga memiliki kerugian, yang merupakan 

keunggulan yang dinikmati oleh perusahaan penggerak terakhir dalam industri. 

Penggerak terakhir dapat meniru kemajuan teknologi perusahaan sebelumnya (dan 

karena itu menurunkan biaya R&D), menimalkan risiko dengan menunggu 

samapai pasar benar-benar siap, dan mengambil manfaat dari kecenderungan 

penggerak pertama untuk mengabaikan segmen-segmen pasar.  

M.K Bolton menyatakan bahwa tiruan dapat lebih baik daripada inovasi dalam 

industri-industri dengan : (1) hak cipta lemah,  (2) teknologi independen, (3) 

ketidak pastian teknis dan pasar yang tinggi, (4) teknologi yang berubah dengan 

cepat, dan (5) aliran informasi yang terlalu ekstensif.  Dalam industri semacam 

ini, seorang pengikut dapat memperhatikan dan belajar dari kesalahan penggerak 

pertama dan menarik manfaat darinya, seperti yang dilakukan IBM pada awal 

tahun 1980-an ketika ia membuat standar industri untuk komputer personal. 

Kategori pendatang lain yang disebut pengikut awal akan cenderung kurang 

berhasil karena ia hanya mendapatkan pangsa pasar yang lebih sedikit daripada 

penggerak pertama, dan karena penggerak terakhir mampu mengeksploitasi ceruk-

ceruk pasar yang menguntungkan dengan lebih baik. 

 

b. Taktik Lokasi Pasar 

Perusahaan atau unit bisnis dapat mengimplementasi strategi bersaing baik secara 

ofensif atau defensif. Taktik ofensif biasanya mengambil tempat jauh dari posisi 
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perusahaan saat ini di pasar, sedangkan taktik defensif biasanya mengambil 

tempat di dalam posisi pasar perusahaan saat ini. 

Metode-metode berikut ini adalah beberapa yang digunakan untuk menyerang 

posisi pesaing. 

 

 Frontal Assault : Perusahaan yang menyerang berhadapan langsung dengan 

pesaingnya, menyamakan diri dengan pesaing di dalam sembarang kategori 

dari harga sampai promosi sampai saluran distribusi. Agar berhasil, penyerang 

tidak saja harus memiliki sumber daya superior, tetapi juga harus bersedia 

bertahan. Taktik ini umumnya sangat mahal untuk dilaksanakan dan berfungsi 

untuk “membangun raksasa tidur” (seperti yang dilakukan MCI dan Sprint 

terhadap AT&T), menekan laba bagi siapa saja dalam industri. 

 

 Flanking Maneuver: Dari pada langsung berhadapan dengan posisi pesaing, 

perusahaan dapat menyerang bagian dari pasar yang merupakan kelemahan 

pesaing. Cyrix Coorperation menggunakan taktik pada tahun 1989 dengan 

masuk ke dalam pasar microprocessor, pasar yang hampir seluruhnya 

didominasi oleh Intel. Daripada berhadapan langsung dengan microprocessor 

Intel, Cyrix mengembangkan sebuah processor matematika untuk chip 386 

Intel yang bisa bekerja 20 kali lebih cepat dari microprocessor Intel. Setelah 

Cyrix memperoleh 10 persen dari pasar processor matematikanya, ia 

kemudian mengarahkan pada microprocessor generasi 486 Intel. Agar berhasil 

perusahaan penyerang harus sabar dan bersedia berekspansi dengan hati-hati 

keluar dari ceruk pasar yang tidak terjaga atau menghadapi serangan dari 

pesaing yang sudah kuat.  

 

 Encirclement : Encirclement terjadi ketika perusahaan penyerang mengitari 

posisi pesaing dari segi pasar atau produk, atau bahkan keduanya. Si pengitar 

ini memiliki variasi produk yang lebih banyak (lini produk lengkap yang 

terentang dari harga paling murah sampai termahal) dan atau melayani pasar 

yang lebih banyak (mendominasi tiap pasar sekunder). Honda berhasil 

mengambil langkah ini dalam bidang motor dengan menangkap setiap segmen 

pasar kecuali segmen kelas berat di AS yang dikendalikan oleh Harley-

Davidson. Agar berhasil, si pengitar harus memiliki beragam kemampuan dan 

sumber daya yang diperlukan untuk menyerang segmen pasar yang banyak. 

 

 Bypass Attack : Daripada menyerang secara langusng, perusahaan dapat 

memilih untuk mengubah aturan main. Taktik ini mencoba menghentikan 

pasar dari perusahaan yang bertahan. Bentuk paling umum dari taktik ini 

adalah pengembangan versi terbaru dari sebuah produk yang akan memuaskan 

kebutuhan konsumen yang saat ini belum terlayani oleh pesaing apapun. 

Motorolla menggunakan taktik ini ketika ia mengaplikasi pengetahuan 

teknologi tingginya dan proses pembuatan berkualitas untuk mengembangkan 



 

106 

 

 

satu jenis baru pemberat elektronik, alat transformasi yang menjalankan sistem 

penerangan fluorescent. Pemberat Motorolla ini tidak memiliki cahaya 

pengedip yang menjengkelkan, hanya menggunakan 120 watt, dan berbobot 

kurang dari 1 kg, dibandingkan dengan 180 watt dan 3,6 kg  pemberat standa 

 

 Guerilla Warfare : Daripada penyerang secara ekstensif dan memeras 

sumber daya, perusahaan dapat memilih untuk melakukan ‘hit and run’. 

Guerilla Warfare melibatkan serangan-serangan kecil dan terputus-putus 

kepada segmen pasar pesaing yang berbeda. Dengan menggunakan promosi 

khusus atau iklan tertentu, perusahaan mencoba membuat serangkaian 

pemerolehan pangsa pasar kecil. Dengan demikian, perusahaan pendatang 

baru atau perusahaan kecil dapat mendapatkan hasil tanpa harus mengancam 

perusahaan besar. Agar berhasil, perusahaan yang  menggunakan taktik ini 

harus cukup bersabar untuk menerima perolehan yang kecil dan menghindar 

tekanan yang dilakukan pesaing sehingga pesaing merasa harus memberikan 

respon balasan. Microbrewerries, perusahaan bir lokal, melakukan taktik ini. 

 

Taktik Defensif, taktik defensif ditujukan untuk menurunkan probabilitas 

penyerangan, mengubah penyerang ke jalan yang lebih tidak mengancam atau 

mengurangi intensitas serangan. Daripada meningkatkan keunggulan kompetitif, 

taktik ini membuat keunggulan kompetitif perusahaan menjadi lebih dapat 

dipertahankan, yang menyebabkan penantang menyimpulkan bahwa serangan 

bukan sesuatu yang menarik. Taktik itu secara sengaja mengurangi profitabilitas 

jangka pendek untuk memantapkan profitabilitas jangka panjang.   

 

 Memperbesar hambatan struktural :  Menurut Porter, beberapa dari 

tindakan paling penting yang dapat diambil untuk menutup jalan logika 

penantang adalah : (1) menawarkan lini produk yang lengkap di setiap segmen 

pasar yang menguntungkan, untuk menutup tiap pintu masuk. (2) menutup 

akses saluran dengan melakukan perjanjian dengan para distributor, (3) 

menaikkan biaya beralih (switching cost) konsumen dengan menawarkan 

pelatihan murah bagi para pengguna, (4) menaikkan biaya mendapatkan 

pengguna coba-coba dengan menjaga harga tetap rendah pada item-item yang 

paling mungkin dibeli oleh pengguna baru, (5) menaikkan skala ekonomis 

untuk mengurangi biaya unit, (6) menutup teknologi alternatif melalui hak 

paten atau lisensi, (7) membatasi akses dari luar kepada fasilitas dan 

personalia perusahaan, (8) mengikat pemasok dengan menghindar kontrak 

eksklusif atau pembelian lokasi-lokasi kunci,          (9) menghindari pemasok 

yang juga melayani pesaing, dan (10) mendorong pemerintah untuk 

meninggikan penghalang seperti standar-standar keimanan dan polusi atau 

kebijakan perdagangan yang menguntungkan perusahaan.   
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 Meningkatkan pembalasan yang diperkirakan : Taktik ini adalah tindakan 

yang meningkatkan ancaman pembalasan yang dirasakan unttuk menyerang. 

Contohnya, manajemen dapat mengirim sinyal pasar seperti maksud-maksud 

yang diumumkan untuk melindungi pangsa pasar produk tertentu atau rencana 

untuk menambah kapsitas. Contoh lain adalah dengan melindungi sekuat 

tenaga pengikisan pangsa pasar dengan memotong harga secara drastis atau 

mengimbangi promosi penantang melalui kebijakan untuk menerima kupon 

potongan harga bagi produk-produk pesaing. Serangan balasan sangat penting 

dilakukan pada dasar-dasar yang dipandang penting bagi perusahaan atau unit 

bisnis bertahan. Jika penyerang membuat langkah yang mengancam pasar-

pasar kunci pihak yang bertahan, maka pihak yang bertahan harus bertindak 

secara pasti dan cepat untuk menunjukkan ketegaran dan melindungi 

reputasinya  

 

 Menurunkan dorongan-dorongan untuk menyerang : Jenis ketiga dari 

taktik defensif adalah mengurangi harapan penantang akan laba masa depan 

dalam industri. Perusahaan dapat secara sengaja menjaga harga tetap rendah 

dan secara konstan menanam investasi untuk pengurangan biaya.  Perusahaan 

dapat juga menggunakan media untuk memberitahu masyarakat tentang 

masalah-masalah yang dihadapi industri, yang akan dipertimbangkan 

penantang dalam perencanaan strategisnya. 

 

6.3.6   Memilih Strategi Bisnis 

 

Sebelum memilih satu dari strategi bersaing generik (dan taktik bersaing yang 

tepat) bagi sebuah perusahaan atau unit bisnis, manajemen harus menilai kelayakannya 

dari segi sumber daya dan kapabilitas perusahaan atau unit bisnis. Tabel  6.2 mendaftar 

beberapa ketrampilan dan sumber daya yang biasanya diperlukan, bersama dengan 

persyaratan organisasionalnya. Karena sumber daya tersebut biasanya ada di dalam 

bidang fungsional perusahaan, kita sekarang menguji strategi fungsional sebagai cara 

untuk mencapai strategi bisnis. 

 

6.4   Beberapa Pilihan Strategi Fungsional 

6.4.1  Bidang Pemasaran 

● Ekpansi penjualan ke dalam kelompok pelanggan baru 

1. Ekspansi geografis 

2. Produk terkait tambahan perluasan lini 

3. Mengembangkan produk baru. 

4. Mengembagkan produk khusus. 
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Tabel 6.2 

PERSYARATAN UNTUK STRATEGI BERSAING GENERIK 

Strategi Generik Ketrampilan dan Sumber 

Daya yang Disyaratkan 

Persyaratan Umum  

Organisasional 

Kepemimpinan Biaya 

Keseluruhan 

Investasi modal bertahan dan 

akses kepada modal. 

Ketrampilan teknik proses 

Pengawasan intensif tenaga 

kerja. 

Produk yang dirancang untuk 

kemudahan pembuatannya. 

Sistem distribusi rendah  

Biaya 

Pengendalian biaya ketat 

Laporan pengawasan yang 

sering dan rinci. 

Tanggung jawab dan orga-

nisasi yang terstruktur. 

Insentif didasarkan pada 

pemenuhan target  

Kuantitatif. 

Deferensiasi Kemampuan pemasaran  

yang kuat 

Keahlian teknik produk 

Kemampuan kuat dalam 

penelitian dasar. 

Reputasi perusahaan dalam 

kepemimpinan kualitas atau 

teknologi 

Tradisi lama industri atau 

kombinasi unik ketrampilan 

yang diambil dari bisnis lain 

Kerjasama yang kuat dari 

saluran distribusi  

Koordinasi yang kuat di 

antara fungsi-fungsi dalam 

R&D, pengembangan  

Produk, dan pemasaran. 

Pengukuran subyektif dan 

insentif daripada ukuran 

kuantitaif 

Fasilitas-fasilitas untuk 

menarik tenaga kerja 

trampil, ilmuwan, atau 

orang-orang kreatif. 

 

Fokus Kombinasi dari kebijakan 

tersebut diarahkan pada  

target strategis tertentu. 

Kombinasi dari kebijakan 

tersebut diarahkan pada  

target strategis tertentu 

 

Sumber : Porter (1996:36) 

 

● Meningkatkan penetrasi dalam segmen pasar konsumen yang sudah ada 

1. Mengembangkan produk pesaing - product overlap 

2. Membuat produk pesanan khusus 

3. Konsep sistem produk 

4. Mencari bauran harga dan layanan untuk memberikan keunggulan kompetitif. 

5. Mencari teknik promosional untuk mengimbangi iklan kompetitif. 

6. Menentukan pasar dengan mengurangi variasi produk dan model. 

● Mempertahankan pangsa pasar 

1. Meniru, dam menjaga inovasi. 

2. Menekankan ukuran produk yang lebih besar atau produk yang lebih tahan lama 

untuk mempertahankan pelanggan sekarang. 

3. Menaikkan switching cost merek dengan menawarkan layanan khusus pada 

pelanggan. 
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6.4.2   Bidang Keuangan   

● Pinjaman jangka pendek 

1. Batas kredit 

2. Nota bank 

3. Faktor piutang dagang 

● Pinjaman jangka panjang 

1. Mengamankan hutang jangka waktu tiga sampai lima tahun. 

2. Obligasi atau surat hutang. 

3. Surat-surat komersial. 

● Pendanaan ekuitas 

1. Penempatan swasta 

2. Penempatan pemerintah 

3. Voting atau non-voting 

● Pendanaan ulang 

1. Pendanaan ulang jangka panjang dengan jangka pendek. 

2. Pendanaan ulang jangka pendek dengan jangka panjang. 

3. Beli saham treasury. 

4. Membagi saham. 

5. Likuidasi hutang dengan menjual saham. 

● Kebijakan dividen 

1. Memulai pembagian dividen. 

2. Menaikkan pembagian dividen. 

3. Mengurangi pembagian dividen. 

4. Mempertahankan pembagian dividen sekarang. 

5. Menghentikan pembagian dividen. 

 

6.4.3  Bidang  R & D dan Operasi 

● Penekanan pada R&D 

1. Meningkatkan dana. 

2. Tidak ada perubahan pada pendanaan.  

3. Mengurangi pendanaan. 

4. Membaurkan usaha dasar dan aplikasi. 

5. Menekankan bauran produk dan teknologi proses. 

● Teknologi 

1. Memperbaiki/meningkatkan 

2. Mempertahankan. 

3. Subkontrak. 

● Kapasitas operasi 

1. Membangun kapsitas baru. 

2. Memelihara kapasitas yang ada. 

3. Memperluas kapasitas yang ada. 



 

110 

 

 

4. Menambah ukuran tenaga kerja. 

5. Menambah jam giliran. 

6. Mengurangi tenaga kerja. 

7. Mengurangi persediaan. 

8. Konsolidasi dan sentralisasi. 

9. Desentralisasi pada fasilitas lebih kecil. 

10. Desentralisasi pada fasilitas fungsional. 

● Bahan dan perlengkapan 

1. Mendapatkan sumber domestik baru. 

2. Mendapatkan sumber import baru. 

3. Mengganti bahan. 

4. Negosiasi biaya yang lebih rendah. 

5. Sentralisasi pembelian. 

6. Desentralisasi pembelian.   

● Kualitas / Produktivitas 

1. Menggunakan konsep tim. 

2. Beralih ke modular. 

3. Superotomasi dengan robot dan komputer. 

4. Teknik manajemen Jepang. 

 

6.4.4   Bidang Sumber Daya Manusia 

● Rekrutmen dan pelatihan 

1. Menggunakan rekrutmen, seleksi, dan penempatan karyawan internal. 

2. Menggunakan rekrutmen, seleksi, dan penempatan karyawan eksternal. 

3. Membentuk program pengembangan manajemen. 

4. Menghubungkan jalur karir kepada strategi perusahaan dan bisnis. 

5. Membuat pelatihan ketrampilan kerja khusus. 

6. Membuat pusat penilaian untuk seleksi dan pengembangan 

● Penilaian dan manfaat 

1. Mengkaitkan pembayaran dengan strategi perusahaan dan bisnis. 

2. Mengkaitkan sistem penilaian dengan strategi perusahaan dan bisnis. 

3. Menggunakan paket manfaat kafetaria. 

 

6.4.5   Bidang Sistem Informasi 

● Perangkat keras dan  perangkat lunak 

1. Meningkatkan prosesor sentral mainframe. 

2. Membeli prosesor sentral baru. 

3. Meningkatkan mikroprosesor terdistribusi yang ada. 

4. Membeli mikroposesor terdistribusi yang baru dan sistem jaringan. 

5. Pindah dari prosesor sentral ke sistem terdistribusi. 

6. Menggunakan sistem dukungan perangkat lunak tersentralisasi. 

7. Menggunakan sistem dukungan perangkat lunak terdesentralisasi. 



 

111 

 

 

● Menghubungkan sistem informasi dengan strategi bersaing perusahaan dan bisnis. 

1. Membuat dan memelihara sistem pengamatan lingkungan. 

2. Mengotomasi operasi klerikal 

3. Membantu manajer dalam mengambil keputusan. 

4. Menggunakan sistem informasi untuk menyediakan layanan yang lebih baik 

bagi pelanggan. 

5. Mengembangkan penggunaan-penggunaan baru dari sistem informasi yang 

dapat di jual kepada pelanggan yang ada atau pelanggan baru. 
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BAB  VII 

STRATEGI GLOBAL DAN KORPORAT 

 

7.1. Pendahuluan  

Pada bab  sebelumnya telah dibahas strategi fungsional dan strategi bisnis,  

dalam  bab ini dikaji jenis-jenis strategi yang dapat diterapkan dalam bisnis global 

ataupun korporat. Model yang digambarkan dalam tabel 7.1 memberikan konsep dasar 

untuk penerapan manajemen strategis. 

 

TABEL 7.1 

BEBERAPA DEFINISI STRATEGI ALTERNATIF  

 

NO STRATEGI DEFINISI 

1. Integrasi ke depan Memperoleh kepemilikan atau meningkatkan kendali atas 

distributor & pengecer 

2. Integrasi ke belakang Mencari kepemilikan atau meningkatkan kendali atas perusahaan 

pernasok 

3. Integrasi horizontal Mencari kepernilikan atau meningkatkan kendali atas para pesaing 

4. Penetrasi pasar Mencari pangsa pasar yang lebih besar untuk produk atau jasa 

yang sudah ada sekarang lewat usaha pemasaran yang lebih gencar 

5. Pengembangan pasar Memperkenalkan produk atau jasa yang sudah ada ke wilayah 

geografi baru 

6. Pengembangan produk 

 

Mencari kenaikan penjualan dengan memperbaiki produk atau jasa 

yang sudah ada atau mengembangkan yang baru 

7. Diversifikasi kosentrik Menambah produk atau jasa baru, tetapi berkaitan 

8. Diversifikasi 

konglomerat 

Menambah produk atau jasa baru, tidak berkaitan 

9. Diversifikasi horisontal Menambah produk atau jasa baru, tidak berkaitan untuk pelanggan 

yang sudah ada 

10. Usaha patungan Dua perusahaan sponsor atau lebih membentuk organisasi terpisah 

dengan tujuan kerja sama 

11. Penghematan/ 

Penciutan 

Mengubah pengelompokan lewat penghematan biaya clan aset 

untuk membalik penjualan clan laba yang menurun 

12. Divestasi Menjual suatu divisi atau bagian dari 

suatu organisasi 

13. Likudasi Menjual semua asset perusahaan, bagian per bagian, atau nilai aset 

berwujud 

 
Sumber : Pearce II (2000:354) 
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7. 2.   Strategi Integrasi (integrasi Vertikal) 

Strategi integrasi vertikal merupakan kolektif dari integrasi ke depan, integrasi 

ke belakang, dan integrasi horizontal.. Strategi integrasi vertikal membuat perusahaan 

dapat mengendalikan distributor, pemasok, dan atau pesaing. Dengan Integrasi vertical, 

perusahaan menghasilkan inputnya sendiri (integrasi ke belakang) atau mengeluarkan 

outputnya (ke depan). Satu perusahaan baja yang memasok kebutuhan biji besinya dari 

perusahaan pertambangan biji besi yang dimiliki perusahaan mencontohkan integrasi 

ke belakang (upstream). Pembuat mobil yang menjual mobil melalui perusahaan 

distribusi yang dimiliki perusahaan sendiri menggambarkan integrasi ke depan 

(downstream).  

Gambar 7.1 menunjukkan empat tahap proses produksi, bagi perusahaan yang 

berada dalam tahap perakitan, integrasi ke belakang meliputi bergerak pada 

intermediate manufacturing dan produksi bahan mentah. Integrasi ke depan meliputi 

gerakan ke distribusi. Pada masing-masing tahap dalam jaringan, nilai ditambahkan ke 

setiap produk. Ini berarti bahwa perusahaan pada tahap ini menggunakan produk yang 

diproduksi dalam tahap sebelumnya, mentransformasikan dalam beberapa cara, dan 

kemudian menjual hasil dengan harga yang lebih tinggi pada perusahaan yang berada 

dalam tahap selanjutnya dari jaringan. Perbedaan antara harga yang dibayarkan untuk 

input dan harga yang mana produk dijual adalah ukuran nilai tambah dari tahap itu. 

 

Gambar 7.1 

TAHAPAN RANTAI ALIRAN 

  

 

Sumber : Eliyana (2003 : 198) 

Satu perusahaan mencapai integrasi penuh ketika menghasilkan seluruh input 

yang dibutuhkan untuk prosesnya atau ketika menjual seluruh outputnya pada 

operasinya sendiri. Taper integration terjadi ketika satu perusahaan membeli dari 

pemasok independen sebagai tambahan dari pemasok yang dimiliki perusahaan sendiri 

atau ketika menjual outputnya melalui outlet independen sebagai tambahan outlet yang 

dimiliki perusahaan. 
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7.2.1 Penciptaan Nilai Melalui Integrasi Vertikal 

 

Satu perusahaan yang menjalankan integrasi vertikal umumnya dimotivasi oleh 

keinginan untuk memperkuat posisi bersaing dari bisnis intinya. Terdapat empat 

argumen utama menjalankan strategi integrasi vertical: (1) memungkinkan perusahaan 

membangun penghalang bagi kompetitor baru (2) memfasilitasi investasi dalam aset 

khusus yang meningkatkan efisiensi, (3) melindungi kualitas produk dan (4) 

menghasilkan skedul yang lebih baik. 

 

Gambar 7.2 

INTEGRASI FULL DAN TAPER 

 

 

Sumber : Eliyana (2003:199) 

 

 

a. Membangun Entry Barrier.  

Dengan mengintegrasikan ke belakang untuk memperoleh kontrol atas sumber 

daya input atau secara vertikal mengintegrrasikan ke depan untuk memperoleh 

kontrol atas saluran distribusi. Pada tingkat ini strategi dapat dijalankan dengan 

efektif, caranya  membatasi kompetisi dalam industri perusahaan. Dengan 

demikian  memungkinkan perusahaan untuk menetapkan harga yang lebih tinggi 

dan, membuat keuntungan yang lebih besar daripada yang  lainnya. 
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b. Memfasilitasi Investasi Dalam Aset Khusus.  

Aset khusus adalah aset yang didesain untuk menjalankan tugas tertentu dan 

nilainya secara signifikan turun dalam penggunaan. Aset khusus mungkin berupa 

peralatan yang memiliki penggunaan sangat khusus, atau mungkin know-how atau 

keahlian yang dimiliki individu atau perusahaan yang diperoleh melalui pelatihan 

dan pengalaman. Perusahaan (dan individu) melakukan investasi dalam aset 

khusus karena aset itu memungkinkan  untuk menurunkan biaya penciptaan nilai 

dan atau mendiferensiasikan penawaran produk mereka dengan lebih baik dari 

pesaing sehingga memungkinkan pengenaan harga premium. Satu perusahaan 

mungkin melakukan investasi dalam peralatan khusus karena memungkinkannya 

untuk menurunkan biaya produksi dan meningkatkan kualitas, atau mungkin 

berinvestasi dalam pengembangan pengetahuan teknologi yang sangat khusus 

karena dengan menjalankan ini dapat mengembangkan produk yang lebih baik 

daripada pesaing. Maka spesialisasi dapat menjadi basis untuk pencapaian 

competitive advantage pada level bisnis. Ketika pencapaian competitive 

advantage mensyaratkan perusahaan membuat investasi dalam aset khusus untuk 

berbisnis, resiko terkunci mungkin berlaku sebagai penghambat, dan investasi 

mungkin tidak terjadi. Konsekuensinya, potensi bagi keuntungan kompetitif dari 

spesialisasi mungkin hilang. Untuk mencegah kerugian seperti itu, perusahaan 

secara vertikal mengintegrasikan diri dalam tahap yang berdekatan dalam value 

chain.  

c. Melindungi Kualitas Produk.  

Dengan melindungi kualitas produk, integrasi vertikal memungkinkan perusahaan 

menjadi pemain yang terdiferensiasi dalam bisnis intinya. Industri frenchise 

menggambarkan situasi ini, ketika Mc. Donald memutuskan untuk membuka 

restoran pertamanya di Moskow, ditemukan banyak timbul kekecewaan. Untuk 

memenuhi permintaan makanan dan minuman secara seragam dari restoran Mc. 

Donald dimana saja, ia harus secara vertikal melakukan integrasi ke belakang dan 

memasok kebutuhannya sendiri. Kualitas kentang yang tumbuh di Rusia dan 

daging di sana terlalu rendah. Maka untuk melindungi kualitas produknya, Mc. 

Donald membentuk peternakan sapi, ladang sayuran, dan pabrik pemrosesan 

makanan di Persemakmuran Soviet.  

 

d. Memperbaiki Skedul.  

Keunggulan strategis terkadang timbul dari perencanaan, koordinasi, dan skedul 

yang lebih mudah dari proses,  yang mungkin dibuat dalam organisasi yang 

terintegrasi secara vertikal. Hal ini  penting dalam perusahaan yang mencoba 

untuk merealisasikan manfaat dari sistem persediaan JIT (Just In Time). 

Peningkatan skedul integrasi vertikal yang dapat dijalankan dengan mudah juga 

memungkinkan perusahaan merespon dengan lebih baik perubahan permintaan 

secara tiba-tiba, atau untuk menjual produknya di pasar dengan lebih cepat. 
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7.2.2  Kelemahan Integrasi Vertikal 

 

Integrasi vertikal memiliki kerugian, diantaranya adalah (1) kerugian biaya, (2) 

kerugian yang timbul ketika teknologi berubah dengan cepat (3) kerugian yang timbul 

ketika permintaan tidak dapat diprediksi. Kerugian dalam pengertian,  bahwa manfaat 

integrasi vertikal tidak selalu substansial seperti sebelumnya. 

a. Kerugian biaya.  

Walaupun seringkali memperoleh keuntungan dari biaya produksi, integrasi 

vertikal dapat menimbulkan biaya jika perusahaan harus melakukan pembelian 

input dari pemasok yang milik perusahaan ketika sumber eksternal dengan biaya 

rendah ada. Pemasok yang dimiliki perusahaan mungkin memiliki biaya yang 

lebih tinggi dibandingkan dengan pemasok independen karena pemasok yang 

dimiliki perusahaan mengetahui bahwa mereka dapat selalu menjual produk  pada 

divisi  perusahaan lain. Manajer operasi perusahaan pemasok mungkin tergoda 

untuk membiarkan suatu biaya meningkat pada bagian lain dari perusahaan dalam 

bentuk transfer harga yang lebih tinggi, daripada mencari cara untuk menurunkan 

biaya. Maka membiarkan ketiadaan insentif untuk mengurangi biaya dapat 

menimbulkan naiknya biaya operasi. Namun demikian, permasalahannya 

mungkin menjadi kurang serius, ketika perusahaan menggunakan kebijakan taper 

integration dari pada full integration, karena kebutuhan untuk bersaing dengan 

pemasok independen dapat menghasilkan tekanan pada penurunan struktur biaya 

dari pemasok yang dimiliki perusahaan.  

b. Perubahan teknologi.   

Ketika teknologi berubah cepat, integrasi vertikal dapat menimbulkan bahaya dan 

kesulitan, karena  perusahaan masih  penggunaan teknologi yang sudah usang.  

c. Ketidakpastian permintaan.  

Integrasi vertikal dapat juga beresiko dalam kondisi permintaan yang tidak stabil 

dan tidak dapat diprediksi. Ketika permintaan stabil, tingkat integrasi vertikal 

yang tinggi mungkin dapat dikelola dengan cukup mudah. Permintaan yang stabil 

memungkinkan pembuatan skedul dan koordinasi yang lebih baik dari arus 

produksi antar aktivitas yang berbeda. Ketika kondisi permintaan tidak stabil atau 

tidak dapat diprediksi, pemcapaian koordinasi yang tepat antar aktivitas yang 

terintegrasi secara vertikal menjadi sulit. Inefisiensi yang dihasilkan mungkin 

timbul dari biaya birokrasi yang signifikan. 

 

Jika kondisi permintaan tidak dapat diprediksi, taper integration mungkin 

kurang beresiko dari pada full integration. Ketika perusahaan memperoleh hanya 

sebagian dari total input yang disyaratkan dari pemasok yang dimiliki perusahaan, 

maka pada waktu permintaan turun dapat memenuhinya dari pemasok sendiri yang 

berjalan dengan kapasitas penuh dengan pesanan  dari mereka. 
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7.2.3   Biaya Birokrasi dan Keterbatasan Integrasi Vertikal 

  

Biaya birokrasi secara sederhana adalah biaya untuk menjalankan organisasi.  

Meliputi biaya yang timbul dari inefisiensi birokrasi. Eksistensi biaya birokrasi 

menimbulkan keterbatasan jumlah integrasi vertikal yang dapat dijalankan secara 

menguntungkan, dengan demikian  satu perusahaan terintegrasi secara vertikal jika 

nilai yang diciptakan oleh strategi seperti itu melebihi biaya birokrasi yang 

diasosiasikan dengan perluasan batasan-batasan organisasi untuk menyatukan aktivitas-

aktivitas tambahan ke depan atau ke belakang. 

Pemahaman secara umum, tidak seluruh kesempatan integrasi vertikal memiliki 

potensi sama dalam penciptaan nilai. Walaupun integrasi vertikal mungkin awalnya 

memiliki pengaruh yang diinginkan, nilai yang diciptakan oleh integrasi vertikal 

tambahan yang bergerak dalam wilayah yang lebih jauh dari bisnis inti perusahaan 

mungkin menjadi marginal. Semakin marginal nilai yang diciptakan oleh gerakan 

integrasi vertikal, semakin mungkin biaya birokrasi yang diasosiasikan dengan 

perluasan batasan organisasi dalam aktivitas baru akan melampaui nilai yang 

diciptakan.  

Namun demikian, perlu dipikirkan bahwa penggunaan taper integration 

daripada full integration mungkin dapat menurunkan biaya birokrasi dari integrasi 

vertikal. Ini terjadi karena taper integration menciptakan insentif bagi pemasok milik 

perusahaan untuk mengurangi biaya operasi mereka dan menciptakan kemampuan 

untuk merespon kondisi perubahan permintaan. Oleh karena itu mengurangi beberapa 

inefisiensi organisasi yang menimbulkan biaya birokrasi. 

 

7.3. Strategi Aliansi  

 

Berkaitan dengan integrasi vertikal, dalam kondisi tertentu perusahaan dapat 

memperoleh keuntungan tanpa menanggung biaya birokrasi, jika perusahaan tersebut  

memasuki hubungan kerjasama jangka panjang dengan partner perdagangan mereka. 

Hubungan jangka panjang seperti itu biasanya mengacu sebagai strategi aliansi. Namun 

demikian, perusahaan biasanya tidak mampu merealisasikan keuntungan yang 

diasosiasikan dengan integrasi vertikal jika mereka memasuki kontrak jangka pendek 

dengan partner perdagangan mereka. Untuk melihat mengapa ini terjadi, akan dibahas 

masalah yang berkaitan dengan kontrak jangka pendek, kemudian dilihat aliansi 

strategis dan kontrak jangka panjang sebagai alternatif integrasi vertikal dan membahas 

bagaimana perusahaan dapat membangun hubungan jangka panjang yang terus 

berlangsung dengan partner dagang mereka. 

 

7.3.1   Kontrak Jangka Pendek dan Persaingan Penawaran 

 

Kontrak jangka pendek adalah kontrak yang kurang dari satu tahun. Banyak 

perusahaan menggunakan kontrak jangka pendek untuk struktur pembelian input 
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mereka atau untuk menjual produk mereka. Contoh klasik adalah perusahaan mobil 

yang menggunakan strategi persaingan penawaran untuk menegosiasikan harga bagi 

komponen tertentu yang diproduksi pemasok komponen. Manfaat dari strategi ini 

adalah memaksa pemasok untuk tetap mempertahankan harga rendah, yang 

menguntungkan struktur biaya bagi perusahaan. Tetapi tidak ada komitmen jangka 

panjang pada pemasok individual mungkin membuat mereka ragu-ragu untuk 

melakukan investasi dalam aset tertentu yang mungkin diperlukan untuk meningkatkan 

desain atau kualitas komponen atau untuk memperbaiki skedul antara perusahaan dan 

pemasoknya. 

 

7.3.2  Aliansi Strategis dan Kontrak Jangka Panjang 

 

Kontrak jangka panjang adalah hubungan jangka panjang antara dua 

perusahaan. Persetujuan seperti itu kadangkala mengacu sebagai aliansi strategis dalam 

bahasa pers populer. Biasanya, satu perusahaan setuju untuk memasok lainnya, dan 

perusahaan lain setuju untuk terus membeli dari pemasok, keduanya membuat 

komitmen untuk secara bersama-sama mencari cara menurunkan biaya atau 

meningkatkan kualitas input dalam proses penciptaan nilai perusahaan. Jika ini dapat 

dicapai, hubungan jangka panjang yang stabil seperti itu memungkinkan perusahaan 

yang berpartisipasi untuk membagi nilai yang diciptakan oleh integrasi vertikal 

sementara menghindari banyak biaya birokrasi berkaitan dengan kepemilikan dari 

tahap yang berdekatan dalam rantai produksi bahan mentah sampai ke konsumen. Maka 

kontrak jangka panjang dapat menggantikan integrasi vertikal.  

 

Hubungan kerjasama yang banyak dimiliki perusahaan produsen mobil Jepang 

dengan pemasok sebagi contoh keberhasilan kontrak jangka panjang. Hubungan itu 

seringkali berlangsung selama beberapa dekade. Bersama-sama perusahaan mobil dan 

pemasok, mencari cara untuk meningkatkan nilai. Sebagai contoh, dengan 

mengimplementasikan sistem persediaan JIT atau dengan melakukan kerjasama dalam 

pembuatan desain komponen untuk meningkatkan kualitas dan menurunkan biaya 

perakitan.  

 

7.3.3 Membangun Hubungan Kerjasama Jangka Panjang 

 

Perusahaan dapat melakukan langkah-langkah tertentu untuk memastikan 

bahwa hubungan kerjasama jangka panjang dapat berjalan dan untuk mengurangi 

kesempatan pengingkaran partner pada persetujuan yang telah dibuat. Ada langkah 

yang harus dilakukan, yaitu (1)  perusahaan yang melakukan investasi dalam aset 

tertentu meminta jaminan dari partnernya, (2) dengan membentuk komitmen yang 

kredibel pada dua sisi untuk membangun hubungan jangka panjang yang dapat 

dipercaya. 
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a. Meminta jaminan.  

Meminta jaminan pada intinya berarti menjamin bahwa satu partner akan menjaga 

kemampuan tawarnya. Hubungan kerjasama antara Boeing dan Northrop 

menggambarkan tipe situasi ini. Northorp adalah subkontraktor utama dari divisi 

penerbangan komersial Boeing, menyediakan banyak bagian komponen untuk 

pesawat 747 dan 767. Untuk melayani kebutuhan khusus Boeing, Northrop harus 

melakukan investasi tertentu dalam aset tertentu. Secara teori, karena sunk cost 

yang diasosiasikan dengan investasi seperti itu, Northrop tergantung pada Boeing, 

dan Boeing dapat mengingkari persetujuan sebelumnya dan menggunakan 

ancaman mengganti pesanan pada pemasok lain sebagai cara untuk menurunkan 

harga. Namun demikian, dalam prakteknya Boeing tidak mau untuk 

melakukannya karena perusahaan juga menjadi pemasok utama dari divisi 

pertahanan Northrop, menyediakan banyak bagian bagi pesawat pembom Stealth. 

Boeing harus membuat investasi substansial dalam aset tertentu untuk memenuhi 

kebutuhan Northrop. Maka kedua perusahaan itu mutually dependent. Oleh karena 

itu, Boeing tidak mungkin untuk menegosiasikan kembali persetujuan harga 

dengan Northrop, karena diketahui bahwa Northrop dapat membalas perilaku ini. 

Masing-masing perusahaan memegang jaminan yang dapat digunakan sebagai 

jaminan atas upaya renegosiasi unilateral dari persetujuan harga sebelumnya.  

b. Komitmen yang dapat dipercaya.  

Komitmen kredibel adalah komitmen yang dapat dipercaya untuk mendukung 

pengembangan hubungan jangka panjang antar perusahaan. Untuk memahami 

konsep kredibilitas dalam konteks ini, pertimbangkan hubungan antara General 

Electric dan IBM, dan banyak dari chip dibuat sesuai dengan persyaratan IBM. 

Untuk memenuhi kebutuhan khusus IBM, GE harus membuat investasi yang 

substansial dalam aset tertentu yang tidak memiliki nilai untuk lainnya. Sebagai 

konsekuensinya, GE tergantung pada permintaan harga yang lebih rendah. Secara 

teoritis, IBM dapat menurunkan harga barang ini dengan ancaman mengganti 

pada pemasok lain. Namun demuikian, GE mengurangi resiko ini dengan 

mewajibkan IBM menandatangani kontrak untuk membeli chip dari GE sampi 

akhir 1990-an. Sebagai tambahan, IBM setuju untuk membagi biaya 

pengembangan chip yang dipesan, oleh karena itu mengurangi investasi GE dalam 

aset tertentu. Maka, dengan secara terbuka melakukan kontrak jangka panjang dan 

dengan menempatkan uang dalam pengembangan chip yang dipesan, IBM pada 

intinya membuat credible comitment untuk terus melanjutkan pembelian chip dari 

GE. 

 

7.3.4   Mempertahankan Disiplin Pasar 

 

Perusahaan yang telah memasuki hubungan jangka panjang  perlu memiliki 

sangsi yang dapat diaplikasikan pada partner jika gagal mempertahankan nilai 

tawarnya. Selain itu perusahaan dapat menjadi terlalu tergantung pada partner yang 
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tidak efisien. Ketika tidak dapat bersaing dengan organisasi lain di pasar dalam bisnis 

perusahaan, partner mungkin kehilangan insentif untuk melakukan efisiensi biaya. 

Sebagai konsekuensinya, satu perusahaan yang memasuki hubungan kerjasama jangka 

panjang harus mampu mengaplikasikan beberapa disiplin pasar pada partnernya. Ini 

dapat dilakukan dengan menggunakan dua cara.  

 

a. Pertama, kontrak jangka panjang dinegosiasikan kembali secara periodek, 

umumnya setiap empat sampai lima tahun. Maka partner mengetahui bahwa jika 

gagal untuk memenuhi komitmen, perusahaan mungkin menolak untuk 

memperbaharui kontrak.  

 

b. Kedua, beberapa perusahaan melakukan hubungan jangka panjang dengan 

pemasoknya melalui kebijakan parallel sourcing  yaitu, mereka memasuki 

hubungan kontrak jangka panjang dengan dua pemasok untuk bagian yang sama 

(sebagai contoh, seperti dipraktekkan oleh Toyota). Persetujuan ini memberi 

perusahaan perlindungan dari partner yang menentang, yang mana masing-masing 

pemasok mengetahui bahwa jika gagal memenuhi persetujuan, perusahaan dapat 

memindahkan seluruh bisnisnya pada pihak lainnya. Ancaman ini jarang dibuat 

secara eksplisit, karena akan menentang semangat membangun hubungan 

kerjasama jangka panjang. Tetapi kesadaran parallel sourcing berlaku untuk 

menginjeksi elemen displin pasar pada hubungan sebagai signal persetujuan pada 

pemasok bahwa jika kebutuhan timbul, mereka dapat memindahkan dalam waktu 

singkat. 

 

7.4. Strategi Diversifikasi 

 

Terdapat dua tipe utama diversifikasi, yakni diversifikasi yang berkaitan dan 

diversifikasi yang tidak berkaitan. Diversifikasi yang berkaitan adalah diversifikasi 

dalam aktivitas bisnis baru yang berhubungan dengan aktivitas bisnis perusahaan yang 

sudah ada, dengan persamaan antara satu atau lebih komponen dari masing-masing 

value chain aktivitas. Secara normal, keterkaitan itu didasarkan pada persamaan 

produksi, pemasaran, atau teknologi. Diversifikasi yang tidak berkaitan adalah 

diversifikasi dalam bidang bisnis baru yang tidak memiliki hubungan yang jelas dengan 

bidang bisnis perusahaan saat ini. 

 

Dalam bagian ini, pertama dipertimbangkan bagaimana diversifikasi dapat 

menciptakan nilai bagi perusahaan, dan kemudian dikaji beberapa alasan mengapa 

banyak diversifikasi secara jelas malah menurunkan daripada menciptakan nilai. Juga 

diperhitungkan biaya birokrasi dari diversifikasi. Terakhir, dibahas beberapa faktor 

yang menentukan pilihan antara strategi diversifikasi yang berkaitan dan tidak 

berkaitan. 
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7.4.1  Menciptakan Nilai Melalui Diversifikasi 

 

Perusahaan mempertimbangkan diversifikasi ketika mereka menghasilkan 

sumber keuangan yang melebihi kebutuhannya untuk mempertahankan competitive 

advantage dalam bisnis inti mereka. Pertanyaan yang harus mereka jawab adalah 

bagaimana menginvestasikan kelebihan sumberdaya yang dapat menciptakan nilai 

tambah. Perusahaan yang terdiversifikasi dapat menciptakan nilai tambah dalam tiga 

cara: (1) dengan mengakuisisi dan merekstrukturisasi perusahaan yang dijalankan 

dengan buruk (2) dengan melakukan transfer kompetensi antar bisnis, dan (3) dengan 

merealisasikan skope ekonomi. 

a. Melakukan akuisisi dan restrukturisasi.  

Tujuan strategi restrukturisasi adalah untuk meningkatkan efisiensi bagi unit 

organisasi yang di anggap masih kurang efisien, sehingga dengan demikian maka 

akan tercipta nilai tambah. Pendekatan ini dapat dipertimbangkan sebagai 

diversifikasi karena mengakuisisi perusahaan yang tidak berada dalam industri 

yang sama dengan perusahaan pengakuisisi untuk strategi bekerja. Perbaikan 

dalam efisiensi dari perusahaan yang diakuisisi dapat datang dari sejumlah sumber 

daya.  

 Pertama, mengakuisisi perusahaan biasanya memindahkan tim manajemen 

puncak dari perusahaan yang diakuisisi dengan tim manajemen yang lebih 

agresif.  

 Kedua, tim manajemen puncak baru mempertimbangkan menjual aset yang 

tidak produktif, seperti jet eksekutif dan kantor pusat korporasi yang mewah 

dan mengurangi banyak staff.  

 Ketiga, tim manajemen puncak baru juga didorong untuk turut campur dalam 

menjalankan bisnis yang diakuisisi untuk mencari cara memperbaiki efisiensi, 

kualitas, inovasi, dan respon pada konsumen unit.  

 Keempat, untuk memotivasi tim manajemen baru dan pekerja lain dari unit 

yang diakuisisi dengan menjalankan tindakan seperti, peningkatan gaji mereka 

dikaitkan dengan peningkatan kinerja dari unit yang diakuisisi. Perusahaan 

yang mengakuisisi seringkali menentukan tujuan kinerja dari perusahaan yang 

diakuisisi yang tidak dapat dicapai tanpa perbaikan yang signifikan dalam 

efisiensi operasi. Hal ini juga membuat manajemen puncak baru sadar bahwa 

kegagalan untuk mencapai perbaikan kinerja yang konsisten dengan tujuan itu 

dalam jumlah waktu tertentu mungkin mengakibatkan mereka kehilangan 

pekerjaan. Sistem hadiah dan hukuman ini dibentuk oleh perusahaan yang 

mengakuisisi pada manajer baru dari perusahaan yang diakuisisi sebagai 

insentif untuk mencari cara memperbaiki efisiensi dari unit yang mereka 

jalankan.  

b. Melakukan transfer kompetensi.  

Perusahaan yang mendasarkan basis strategi diversifikasinya dengan melakukan 

transfer kompetensi, mencari bisnis baru yang berkaitan dengan bisnis yang sudah 
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ada yang memiliki satu atau lebih fungsi penciptaan nilai, seperti  produksi 

pemasaran, manajemen material, dan R&D. Mereka mungkin ingin menciptakan 

nilai dengan menggunakan distirictive skill dalam satu atau lebih fungsi 

penciptaan nilai,  agar  dapat meningkatkan posisi bersaing dari bisnis baru. 

Sebagai alternatifnya,  mungkin mengakuisisi perusahaan dalam bidang bisnis 

yang berbeda dengan keyakinan bahwa beberapa keahlian dari perusahaan 

pengakuisisi dapat meningkatkan aktivitas penciptaan mereka yang ada. Jika 

berhasil, transfer kompetensi seperti itu dapat menurunkan biaya penciptaan nilai 

dari satu atau lebih bisnis terdiversifikasi perusahaan atau memungkinkan satu 

atau lebih bisnis perusahaan yang terdiversifikasi untuk menjalankan fungsi 

penciptaan nilai dalam cara yang mengarah pada diferensiasi dan harga premium.  

Agar strategi seperti itu bekerja, kompetensi yang ditransfer harus meliputi 

aktivitas-aktivitas yang penting untuk membentuk competitive advantage. 

Perusahaan sering berasumsi, bahwa kesamaan sudah cukup untuk menciptakan 

nilai. Akuisisi General Motor pada Hughes Aircraft, dilakukan, dengan mudah 

karena mobil dan produksi mobil dijalankan secara elektronik dan Hughes 

merupakan perusahaan elektronik, yang salah dalam melakukan  penilaian tinggi 

pada kesamaan antar bisnis. Maka, akuisisi gagal untuk merealisasikan 

keuntungan yang diantisipasi GM, yang posisi kompetitifnya menjadi lebih buruk. 

c. Skope ekonomi.  

Timbul ketika dua atau lebih unit bisnis membagi sumberdaya seperti fasilitas 

produksi, saluran distribusi, kampanye iklan, biaya R&D, dan lain-lain. Masing-

masing unit bisnis yang menggunakan sumberdaya yang sama menginvestasikan 

dana yang lebih sedikit dalam fungsi yang sama itu. Sebagai contoh, biaya iklan, 

penjualan, dan aktivitas jasa General Electric dalam peralatan elektronik umum 

rendah karena mereka tersebar atas rentang produk yang luas. Strategi seperti itu 

dapat menggunakan kapasitas dari fungsi tertentu dengan lebih baik. Sebagai 

contoh, dengan memproduksi komponen untuk operasi perakitan dari dua unit 

bisnis yang berbeda, pabrik produksi kornponen mungkin mampu beroperasi pada 

kapasitas yang lebih besar, oleh karena itu, merealisasikan skala ekonomi sebagai 

tambahan dari skup ekonomi. Maka strategi diversifikasi yang didasarkan pada 

skup ekonomi dapat membantu perusahaan mencapai posisi biaya rendah dalam 

masing-masing bisnis dimana dia beroperasi. Diversifikasi untuk merealisasikan 

skup ekonomi dapat menjadi cara yang valid untuk mendukung strategi level 

bisnis generik dari kepernimpinan biaya. 

 

Namun demikian, diversifikasi untuk merealisasikan skope ekonomi hanya 

mungkin ketika terdapat kesamaan yang signifikan antara satu atau lebih fungsi 

penciptaan nilai dari perusahaan yang ada dan aktivitas yang baru. Selain itu, manajer 

perlu menyadari bahwa biaya birokrasi dari kebutuhan melakukan koordinasi untuk 

mencapai skup ekonomi dalam perusahaan seringkali melebihi nilai yang dapat 

diciptakan dari strategi seperti itu. Sebagai konsekuensinya, strategi dijalankan hanya 
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ketika sharing mungkin menghasilkan competitive advantage yang signifikan dari satu 

atau lebih unit bisnis perusahaan. 

 

7.4.2   Biaya Birokrasi dan Batas Diversifikasi 

 

Meskipun diversifikasi dapat menciptakan nilai bagi perusahaan, seringkali 

berakhir dalam posisi sebaliknya. Sebagai contoh, dalam penelitian diversifikasi dari 

tiga puluh tiga perusahaan besar Amerika Serikat antara tahun 1950 dan 1986, Michael 

Porter meneliti bahwa track record perusahaan yang terdiversifikasi kurang bagus. 

Porter menemukan bahwa sebagian besar perusahaan menjalankan kebijakan 

diversifikasi yang melampaui kemampuan mereka. Dia menyimpulkan bahwa strategi 

diversifikasi korporasi dari sebagian besar perusahaan malah menurunkan nilai 

daripada menciptakannya. Secara lebih umum, sejumlah besar penelitian akademik 

mendukung kesimpulan bahwa diversifikasi yang terlalu luas cenderung menurunkan 

daripada menaikkan tingkat keuntungan perusahaan.  

 

Satu alasan kegagalan diversifikasi untuk mencapai tujuannya seringkali berupa 

biaya birokrasi dari diversifikasi melebihi nilai yang diciptakan oleh strategi. Tingkat 

biaya birokrasi dalam organisasi yang terdiversifikasi adalah fungsi dari dua faktor (1) 

jumlah bisnis dalam portofolio perusahaan dan (2) tingkat koordinasi yang disyaratkan 

antara bisnis yang berbeda dari perusahaan untuk merealisasikan nilai dari strategi 

diversifikasi. 

 

a. Jumlah bisnis dalam portfolio perusahaan.  

Semakin besar jumlah bisnis dalam portofolio perusahaan, semakin sulit bagi 

manajemen korporasi untuk mempertahankan informasi tentang kompleksitas dari 

masing-masing bisnis. Manajemen tidak memiliki waktu untuk memproses 

seluruh informasi yang dibutuhkan untuk menilai rencana strategis dari masing-

masing bisnis secara obyektif. Beban informasi yang terialu berat dalam 

perusahaan yang terdiversifikasi secara luas mungkin mengarahkan manajemen 

tingkat korporasi untuk mendasarkan keputusan alokasi sumberdaya hanya pada 

analisis yang sangat superfisial dari masing-masing posisi kompetisi unit bisnis. 

Ketidakefisienan yang timbul dari kelebihan informasi dapat dilihat sebagai satu 

komponen biaya birokrasi diversifikasi luas. Tentu saja, biaya itu dapat dikurangi 

pada proporsi yang dapat dikelola jika satu perusahaan membatasi skup 

diversifikasi.  

b. Koordinasi antar bisnis.  

Koordinasi yang disyaratkan untuk merealisasikan nilai dari strategi diversifikasi 

yang didasarkan pada transfer kompetensi atau skup ekonomi dapat juga menjadi 

sumber biaya birokrasi. Baik transfer distinctive competencies dan pencapaian 

skup ekonomi memerlukan koordinasi yang jelas antar unit bisnis. Mekanisme 
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birokratis yang diperlukan untuk mengkoordinasikannya bisa menimbulkan biaya 

birokrasi.  

Namun demikian, persoalan yang lebih serius adalah besarnya biaya birokrasi 

yang dihasilkan dari ketidakmampuan untuk mengidentifikasi kontribusi 

keuntungan yang unik dari unit bisnis yang membagi sumberdaya dengan unit lain 

dalam usaha merealisasikan skope ekonomi. Pertimbangkan satu perusahaan yang 

memiliki dua unit bisnis satu memproduksi produk rumah tangga (seperti sabun 

cair dan deterjen cuci) dan lainnya menghasilkan produk makanan kemasan. 

Produk dari kedua unit dijual melalui supermarket. Untuk menurunkan biaya 

penciptaan nilai, perusahaan induk memutuskan untuk menyatukan fungsi 

pemasaran dan penjualan dari masing-masing unit bisnis. Penyatuan 

memungkinkan unit bisnis untuk membagi biaya tenaga penjualan (satu tenaga 

penjualan dapat menjual produk dari dua divisi) dan memperoleh keuntungan 

penurunan biaya dari penggunaan sistem distribusi fisik yang sama. Struktur 

organisasi yang disyaratkan untuk mencapai ini mungkin sama dengan yang 

digambarkan dalam Gambar 7.3. Perusahaan diorganisasi dalam tiga divisi utama: 

Divisi produk rumahtangga, divisi produk makanan, dan divisi pemasaran. 

Walaupun struktur seperti itu mungkin menciptakan nilai, hal ini juga 

menimbulkan masalah kontrol yang substansial dan oleh karena itu menimbulkan 

biaya birokrasi. Sebagai contoh, jika kinerja bisnis produk rumahtangga mulai 

menurun, mengidentifikasi siapa yang dianggap bertanggung jawab - manajemen 

divisi produk rumahtangga atau manajemen divisi pernasaran - mungkin sulit. 

Memang, masing-masing pihak mungkin menyalahkan kinerja yang buruk dari 

lainnya: manajemen divisi produk rumahtangga mungkin menyalahkan kebijakan 

pemasaran dari divisi pemasaran dan manajemen divisi pemasaran mungkin 

menyalahkan kualitas yang buruk dan biaya yang tinggi dari produk yang 

dihasilkan divisi produk rumahtangga. Walaupun jenis masalah ini dapat 

dipecahkan jika manajemen korporasi secara langsung mengaudit hubungan kedua 

divisi, menjalankannya menimbulkan biaya yang besar dalam pengertian waktu 

dan usaha yang harus dijalankan manajemen korporasi. 

 

Misalnya,  dalam satu perusahaan yang mencoba menciptakan nilai dengan 

membagi sumberdaya pemasaran, produksi, dan R&D diantara sepuluh unit 

bisnis dibandingkan dengan hanya dua unit bisnis. Maka, masalah tanggung 

jawab dapat menjadi lebih sulit dalam perusahaan seperti itu. Masalah mungkin 

menjadi demikian akut, untuk menetapkan siapa yang bertanggungjawab akan 

menciptakan beban informasi yang serius bagi manajemen korporasi. Dalam 

kondisi seperti itu, manajemen korporasi secara efektif kehilangan kontrol 

perusahaan  jika tidak dapat melakukan restrukturisasi. Konsekuensinya mungkin 

muncul  ketidakmampuan manajemen korporasi untuk mendorong dan memberi 

imbalan perilaku pencarian laba yang agresif oleh manajer unit bisnis, keputusan 

alokasi sumberdaya yang buruk, dan secara umum tingkat kelonggaran organisasi 
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yang tinggi. Ketidakefisienan seperti itu dipertimbangkan menjadi bagian dari 

biaya birokrasi dari diversifikasi untuk merealisasikan skup ekonomi. 

 

 

Gambar 7.3 

STRUKTUR PEMBAGIAN PEMASARAN ANTAR UNIT BISNIS 

 

Sumber : Siagian (2002:165) 

 

c. Batas diversifikasi.  

Walaupun diversifikasi dapat menciptakan nilai bagi satu perusahaan, tetap  

mengandung biaya birokrasi. Seperti halnya  intergrasi vertikal, eksistensi biaya 

birokrasi, menimbulkan keterbatasan jumlah diversifikasi yang dapat dijalankan 

secara menguntungkan. Biaya birokrasi, membuat perusahaan hanya melakukan 

diversifikasi sepanjang nilai yang diciptakan oleh strategi seperti itu melebihi 

biaya birokrasi yang dikaitkan dengan perluasan batasan organisasi untuk 

menyatukan akfivitas bisnis tambahan. 

 

Semakin besar jumlah unit bisnis dalam perusahaan dan semakin besar 

kebutuhan koordinasi antar unit bisnis iakan  semakin besar biaya birokrasi yang ada. 

Oleh karena itu perusahaan yang memiliki dua puluh bisnis, yang seluruhnya mencoba 

untuk membagi sumberdaya, menanggung biaya birokrasi yang lebih besar daripada 

perusahaan yang memiliki sepuluh bisnis yang tidak  satupun  mencoba untuk membagi 

sumberdaya. Ini adalah implikasi secara langsung. Secara khusus, semakin besar 

jumlah bisnis yang ada dalam portofolio perusahaan dan semakin besar kebutuhan 

koordinasi antar bisnis itu, semakin mungkin  nilai yang diciptakan oleh diversifikasi 

dilampaui oleh peningkatan biaya birokrasi.  Namun demikian, banyak perusahaan 
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yang terus melakukan diversifikasi yang melampaui batasan ini, sehingga kinerja 

mereka menurun. Untuk mengatasi masalah ini, perusahaan harus mengurangi skup 

usaha melalui divestasi. 

 

7.4.3  Diversifikasi yang Menurunkan Nilai 

 

Salah satu penyebab terjadinya kegagalan diversifikasi dalam menciptakan nilai 

adalah karena perusahaan melakukan diversifikasi dengan alasan yang salah. Akibatnya  

mereka  menurunkan nilai dan bukan menciptakannya. Hal ini benar, khususnya  dalam 

diversifikasi yang bertujuan untuk menggabungkan resiko atau untuk mencapai 

pertumbuhan yang lebih tinggi. Hal ini, seringkali dijalankan oleh manajer perusahaan 

sebagai alasan diversifikasi. Argumen ini mengabaikan dua fakta yakni :  

a. Pertama, pemegang saham dapat dengan mudah membatasi resiko yang melekat 

dalam memegang saham individu dengan melakukan diversifikasi portofolionya, 

dan mereka dapat juga melakukan dengan biaya yang lebih rendah daripada yang 

dilakukan perusahaan. Maka, ini jauh dari memenuhi keinginan pemegang saham, 

berusaha untuk menggabungkan resiko melalui diversifikasi yang mewakili 

penggunaan sumberdaya yang tidak produktif.  

b. Kedua, penelitian pada topik ini menyatakan bahwa diversifikasi perusahaan 

bukan merupakan cara yang sangat efektif untuk menggabungkan resiko. Siklus 

bisnis dari industri yang berbeda tidak mudah diprediksi dan dalam satu kasus 

cenderung kurang penting daripada penurunan ekonomi secara umum, yang 

memukul seluruh industri secara simultan. 

 

Diversifikasi seperti itu bukan strategi yang koheren karena pertumbuhan itu 

sendiri tidak menciptakan nilai. Pertumbuhan merupakan efek, bukan tujuan dari 

strategi diversifikasi. Namun demikian, perusahaan kadangkala melakukan diversifikasi 

untuk alasan pertumbuhan belaka, daripada untuk memperoleh keunggulan strategis. 

 

7.4.4  Diversifikasi yang Berkaitan dan Tidak Berkaitan 

 

Satu permasalahan yang harus dipecahkan perusahaan, apakah diversifikasi 

yang dilakukan  dalam bisnisnya  dengan bisnisnya yang sudah ada,  memiliki  

kesamaan value chain atau dalam bisnis yang benar-benar baru.  Perusahaan yang 

berkaitan, (memiliki kesamaan value chainI)  dapat menciptakan nilai dengan 

pembagian sumberdaya dan dengan mentransfer kompetensi antar bisnis.  Sebaliknya, 

perusahaan yang tidak berkaitan (tidak ada kesamaan antara value chain dari bisnis 

yang tidak berkaitan), tidak dapat menciptakan nilai dengan membagi sumberdaya atau 

mentransfer kompetensi. Diversifikasi yang tidak berkaitan dapat menciptakan nilai 

hanya dengan menjalankan akuisisi dan strategi restrukturisasi.  
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Ketika diversifikasi yang berkaitan dapat menciptakan nilai dengan cara yang 

lebih banyak daripada diversifikasi yang tidak berkaitan, seseorang mungkin berfikir 

bahwa strategi diversifikasi yang berkaitan yang harus dipilih. Diversifikasi yang 

berkaitan secara normal dipersepsikan mengandung resiko yang lebih kecil karena 

perusahaan bergerak dalam bidang bisnis dan manajemen puncak memiliki keahlian. 

Oleh karena pertimbangan itu, sebagian besar perusahaan memilih  diversifikasi yang 

berkaitan. Penelitian menunjukkan bahwa rata-rata perusahaan yang melakukan 

diversiikasi berkaitan  lebih menguntungkan secara marginal daripada  perusahaan yang 

melakukan diversifikasi tidak berkaitan.  

 

Perusahaan yang tidak berkaitan tidak harus mencapai koordinasi antar unit 

bisnis, sehingga harus menanggung biaya birokrasi yang timbul dari bisnis dalam 

portofolionya. Sebaliknya, diversifikasi perusahaan yang berkaitan harus mencapai 

koordinasi antar unit bisnis jika ingin merealisasikan nilai yang datang dari transfer 

keahlian dan pembagian sumberdaya. Konsekuensinya, mereka harus menanggung 

biaya birokrasi yang timbul baik dari jumlah unit bisnis dalam portofolionya clan 

maupun dari koordinasi antar unit bisnis. Maka, walaupun benar bahwa perusahaan 

yang terdiversifikasi secara berkaitan dapat menciptakan nilai dengan cara yang lebih 

banyak daripada perusahaan yang tidak berkaitan, mereka harus menanggung biaya 

birokrasi yang lebih besar untuk menjalankannya. Biaya yang lebih tinggi itu mungkin 

menghilangkan manfaat nilai yang tinggi, yang membuat strategi tidak lebih 

menguntungkan daripada diversifikasi yang tidak berkaitan. Tabel 8.1 menunjukan 

daftar sumber nilai dan biaya dari masing-masing strategi. 

 

Tabel  7.2 

DIVERSIFIKASI YANG BERKAITAN DAN TIDAK BERKAITAN 

 
Strategi Cara Menciptakan Nilai Sumber Biaya Birokrasi 

Diversivikasi yang berkaitan  Restrukturisasi 

 Mentransfer keahlian 

 Skup ekonomi 

 jumiah bisnis  

 Koordinasi antar bisnis 

Diversivikasi yang tidak berkaitan  Restrukturisasi  jumiah bisnis 

Sumber : Eliyana (2003:227) 

 

Bagaimana seharusnya perusahaan memilih diantara kedua strategi itu, 

tergantung pada perbandingan nilai tambah relatif dan biaya birokrasi yang 

diasosiasikan dengan masing-masing strategi. Dalam membuat perbandingan ini, 

penting untuk mencatat bahwa kesempatan untuk menciptakan nilai dari diversifikasi 

yang berkaitan adalah fungsi dari tingkat kesamaan antar keahlian yang disyaratkan 

untuk bersaing dalam bisnis inti perusahaan dan keahlian untuk bersaing dalam wilayah 

komersial dan industri lain. Beberapa   kurang dapat diaplikasikannya di luar bisnis 
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intinya, oleh karena keahlian perusahaan tersebut begitu khusus. Ketika keahlian 

perusahaan tidak bersifat khusus, mereka dapat menemukan kesempatan diversifikasi 

yang lebih berkaitan di luar bisnis inti.  Sebagai konsekuensinya, kesempatan yang 

tersedia bagi mereka untuk menciptakan nilai dari diversifikasi yang berkaitan lebih 

besar. Maka perusahaan dapat menghasilkan keuntungan dengan mengkonsentrasikan 

diri pada diversifikasi yang berkaitan ketika (1) keahlian inti perusahaan dapat 

diaplikasikan pada bidang luas industri dan situasi komersial dan (2) biaya birokrasi 

dari implementasi tidak melebihi nilai yang diciptakan melalui pembagian sumberdaya 

atau transfer keahlian. Kondisi kedua mungkin tepat untuk i perusahaan yang 

terdiversifikasi secara moderat. Pada tingkat diversifikasi berkaitan yang tinggi, biaya 

birokrasi dari diversifikasi tambahan mungkin melampaui nilai yang diciptakan oleh 

diversifikasi itu, dan strategi mungkin menjadi tidak menguntungkan.  

 

Dengan logika yang sama, mungkin menghasilkan keuntungan bagi perusahaan 

untuk berkonsentrasi pada diversifikasi yang tidak berkaitan ketika (1) keahlian 

fungsional inti perusahaan sangat terspesialisasi dan hanya memiliki aplikasi kecil di 

luar bisnis inti perusahaan; (2) manajemen puncak perusahaan ahli mengakuisisi dan 

memperbaiki bisnis yang dijalankan dengan buruk (dan banyak yang tidak memiliki 

keahlian ini); dan (3) biaya birokrasi untuk implementasi tidak melampaui nilai yang 

dapat diciptakan dengan menjalankan strategi restrukturisasi. Kondisi ketiga mungkin 

tidak terdapat pada perusahaan yang sangat terdiversifikasi. Maka, tidak menjadi 

masalah apakah perusahaan menjalankan strategi diversifikasi yang berkaitan atau tidak 

berkaitan, eksistensi biaya birokrasi menyatakan bahwa terdapat batasan yang sangat 

nyata pada diversifikasi yang menguntungkan dari perusahaan. 

 

7.5   Strategi Aliansi Sebagai Alternatif Strategi Diversifikasi 

 

Diversifikasi dapat merugikan karena biaya birokrasi yang diasosiasikan dengan 

implementasi strategi. Satu cara untuk mencoba merealisasikan nilai yang diasosiasikan 

dengan diversifikasi tanpa menanggung beberapa tingkat biaya birokrasi, adalah 

memasuki strategi aliansi dengan perusahaan lain untuik memulai bisnis baru.  

 

Dalam konteks ini, strategi aliansi pada intinya persetujuan antara dua atau lebih 

perusahaan untuk membagi biaya, resiko, dan keuntungan yang diasosiasikan dengan 

pengembangan kesempatan bisnis baru. Banyak strategi aliansi dinyatakan sebagai joint 

venture formal dimana masing-masing pihak memiliki kepemilikan. Aliansi lain 

mengambil bentuk kontrak jangka panjang antar perusahaan dimana mereka setuju 

untuk menjalankan beberapa aktivitas bersama yang menguntungkan keduanya. 

Persetujuan untuk bekerja sama pada proyek R&D seringkali mengambil bentuk ini.  

 

Strategi Aliansi merupakan pilihan yang dapat dipertimbangkan ketika 

perusahaan ingin menciptakan nilai dari transfer kompetensi atau membagi sumberdaya 
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antar bisnis yang terdiversifikasi untuk merealisasikan skup ekonomi. Aliansi 

menawarkan pada perusahaan kerangka untuk membagi sumberdaya yang disyaratkan 

untulk membentuk bisnis baru. Sebagai alternatifflya, aliansi memungkinkan 

perusahaan untuk saling bertukar keahlian komplementer untuk menghasilkan rentang 

produk baru. Sebagai contoh, pertimbangkan aliansi antara United Technologies dan 

Dow Chemical untuk mengembangkan bahan yang dibuat dari plastik untuk industri 

penerbangan. United Technologies terlibat dalam industri penerbangan (membangun 

helikopter Sikorsky), dan Dow Chemical memiliki keahlian dalam pengembangan dan 

pembuatan bahan berasal dari plastik. Aliansi mengharuskan United Technologies 

menyumbangkan keahlian penerbangan tingkat tingginya dan bagi Dow 

menyumbangkan keahliannya dalam pengembangan dan pembuatan bahan yang 

didasarkan pada plastik ke joint venture dimana masing-masing perusahaan akan 

memiliki 50 persen ekuitas. Joint venture menjalankan tugas pengembangan, 

pembuatan, dan pemasaran bisnis baru dari bahan yang didasarkan pada plastik bagi 

industri penerbangan. Melalui aliansi, kedua perusahaan akan melibatkan diri dalam 

aktivitas baru. Secara singkat, mereka akan mampu merealisasikan beberapa manfaat 

yang diasosiasikan dengan diversifikasi yang berkaitan tanpa menggabungkan aktivitas 

mereka secara normal atau menanggung biaya dan resiko pengembangan produk baru.  

 

Biaya birokrasi dapat dikurangi karena Dow atau United Technologies secara 

aktual tidak memperluas organisasinya, atau mengkoordinasikan transfer keahlian 

internal. Sebaliknya, setelah penyatuan, joint venture beroperasi sebagai perusahaan 

independen, dan Dow dan United Technologies menerima bayaran dalam bentuk 

deviden. 

 

Tentu saja terdapat sisi buruk dari aliansi seperti itu. Dalam satu hal, 

keuntungan harus dibagi antar partner aliansi, sementara dalam diversifikasi penuh satu 

perusahaan memperoleh seluruh keuntungan. Masalah lain adalah ketika perusahaan 

memasuki aliansi, selalu mengandung resiko yang mungkin timbul dengan memberikan 

know-how penting pada partner aliansinya, yang mungkin kemudian menggunakan 

know-how itu untuk bersaing secara langsung dengan perusahaan di masa depan. 

Sebagai contoh, setelah memperoleh akses pada keahlian Dow dalam bahan yang 

didasarkan pada plastik, United Technologies mungkin menghentikan aliansi dan 

memproduksi material itu sendiri. Namun demikian, resiko seperti itu dapat dikurangi 

jika Dow memperoleh komitmen yang dapat dipercaya (credible commitment) dari 

United Technologies. Dengan memasuki joint venture formal, daripada aliansi yang 

terstukturisasi secara longgar, United Technologies telah memberikan komitmen seperti 

itu karena harus menginvestasikan modal dalam jumlah yang substansial. Maka jika 

United Technologies mencoba untuk memproduksi komposit yang didasarkan pada 

plastik sendiri, pada intinya bersaing dengan dirinya sendiri. 
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7.6  Strategi Intensif 

 

Strategi intensif memerlukan usaha untuk memperbaiki posisi bersaing 

perusahaan dengan produk yang sudah ada. Oleh karena itu penetrasi pasar, 

pengembangan pasar, clan pengembangan produk kadang-kadang dirujuk sebagai 

strategi intensif.  

Strategi penetrasi pasar berusaha meningkatkan pasar untuk produk atau jasa 

yang sudah ada di pasar yang sudah ada lewat usaha pemasaran yang lebih gencar. 

Strategi ini banyak digunakan dikombinasi dengan strategi yang lain. Penetrasi pasar 

termasuk menambah jumlah wiraniaga, menambah belanja iklan, menawarkan barang 

promosi penjualan ekstensif, atau menambah usaha publisitas. 

 

Pengembangan pasar termasuk memperkenalkan produk atau jasa yang sudah 

ada ke wilayah geografi baru. lklim untuk pengembangan pasar internasional menjadi 

semakin disukai. Dalam banyak industri, seperti penerbangan, akan sulit 

mempertahankan keunggulan bersaing bila tetap hanya melayani dalam negeri.  

 

Pengembangan produk adalah strategi yang mencari peningkatan penjualan 

dengan memperbaiki atau memodifikasi produk atau jasa yang sudah ada. 

Pengembangan produk biasanya memerlukan pengeluaran yang besar untuk penelitian 

dan pengembangan. Pengeluaran yang besar dalam pengembangan produk merupakan 

alasan utama mengapa perusahaan otomotif dan komputer, seperti General Motors, 

Ford, dan Apple, tidak memiliki distributor atau dealer. Tandy adalah satu-satunya 

perusahaan komputer yang memiliki distributor sendiri, yaitu Took Radio Shack. 

 

7.7.   Strategi Defensif 

 

Disamping strategi integrasi, intensif, dan diversifikasi, organisasi juga dapat 

melakukan; usaha patungan, penghematan, divestasi, atau likuidasi. Usaha patungan 

adalah strategi umum yang terjadi kalau dua perusahaan atau lebih membentuk 

kemitraan atau konsorsium sementara dengan tujuan kapitalisme atau beberapa 

peluang. Strategi ini dapat dianggap defensif hanya karena perusahaan tidak melakukan 

proyek sendirian. Dua perusahaan sponsor atau lebih membentuk organisasi terpisah 

dan berbagi kepemilikan modal dalam bentuk yang baru. Jenis pengaturan kerja sama 

yang lain termasuk kemitraan peneliti dan pengembangan, persetujuan distribusi silang, 

persetujuan lisensi silang, persetujuan manufaktur silang, dan konsorsia lelang bersama.  

 

Usaha patungan dan pengaturan kerja sama semakin banyak dipakai karena 

memungkinkan perusahaan untuk memperbaiki komunikasi dan jaringan, untuk operasi 

global, dan untuk meminimalkan risiko. Kathryn Rudle Harrigan, professor manajemen 

strategis di Columbia University, meringkas kecenderungan yang meningkat yang 

meningkat ke arah usaha patungan. 
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Penciutan usaha terjadi ketika suatu organisasi mengubah kelompok lewat 

penghematan biaya dan asset untuk mendongrak penjualan dan laba yang menurun. 

Kadang-kadang disebut strategi berbalik atau reorganisasional, penciutan didesain 

untuk memperkuat kompetisi khas mendasar dari organisasi. Selama proses penciutan, 

ahli strategi bekerja dengan sumber daya terbatas dan menghadapi tekanan dari 

pemegang saham, karyawan, dan media. Penciutan mungkin mengharuskan penjualan 

lahan dan bangunan untuk menambah uang tunai yang diperlukan, mengurangi lini 

produk, menutup bisnis marjinal, menutup pabrik yang ketinggalan zaman, membuat 

proses otomatis, mengurangi jumlah karyawan, dan melembagakan system 

pengendalian biaya.  

 

Menjual suatu divisi atau bagian dari suatu organisasi disebut divestasi. 

Divestasi sering dipakai untuk meningkatkan modal untuk akuisisi atau investasi 

strategis lebih lanjut. Divestasi dapat menjadi bagian dari strategi penciutan 

menyeluruh untuk menghapus suatu organisasi bisnis yang tidak mendatangkan laba, 

yang memerlukan modal terlalu besar, atau tidak cocok dengan aktivitas perusahaan 

yang lain. Divestasi menjadi strategi yang terkenal ketika perusahaan mencoba untuk 

memfokuskan pada kekuatan intinya dan mengurangi tingkat diversifikasi.  

 

Menjual semua aset perusahaan, bagian demi bagian, untuk nilai dari aset 

berwujudnya disebut likuidasi. Likuidasi merupakan pengakuan akan kekalahan dan 

konsekuensinya dapat menjadi strategi yang sulit secara emosional. Namum barangkali 

lebih baik untuk menghentikan operasi daripada terus menderita kerugian dalam jumlah 

yang besar. 

 

Umumnya organisasi mengusahakan kombinasi dari dua atau lebih strategi 

secara simultan, tetapi suatu strategi kornbinasi mungkin membawa risiko yang 

istimewa bila dilaksanakan terlalu jauh. Tidak ada organisasi yang sanggup 

menjalankan semua strategi yang mungkin bermanfaat bagi perusahaan. Keputusan 

yang sulit harus dibuat. Prioritas harus ditetapkan. Organisasi, seperti individu, 

mempunyai sumber daya yang terbatas baik organisasi maupun individu harus memilih 

di antara strategi alternatif dan menghindari utang yang berlebihan. 

 

7.8.  Strategi Leveraged Spyout 

 

Akuisisi dan merjer merupakan dua cara yang banyak dipakai untuk melakukan 

strategi. Akuisisi terjadi ketika organisasi besar membeli perusahaan yang lebih kecil, 

atau sebaliknya. Merjer terjadi ketika dua buah organisasi dengan ukuran yang hampir 

sama disatukan untuk membentuk satu perusahaan. Kalau akuisisi atau merjer tidak 

diinginkan oleh kedua pihak, hal ini dapat disebut pengambilalihan paksa. Menyangkut 

restrukturisasi merjer-mania di AS, Business Week menyajikan kesimpulan berikut. 
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Sudah jelas sekarang bahwa restrukturisasi oleh pertimbangan yang jauh lebih banyak 

dari hanya pajak, harga saham rendah, keinginan penyerang untuk cepat memperoleh 

uang, dan perdagangan merjer agresif di Wall Street. Restrukturisasi berlanjut karena 

industri AS memerlukannya. Deregulasi dalam industri dari jasa keuangan sampai 

energi, dari komunikasi sampai transportasi, telah mengungkap rasa puas diri 

manajerial dan praktek-praktek inefisien yang disebabkan oleh lindungan kekuatan 

pasar global, mereka harus merampingkan diri, berusaha keras, dan memfokuskan diri 

pada bisnis yang lebih sempit.  

Leveraged Buyout (LBO). LBO terjadi bila para pemegang saham perusahaan 

dibeli keseluruhan (oleh karena itu disebut buyout) oleh manajemen perusahaan 

dinvestor swasta lain menggunakan dana pinjaman (oleh karena itu disebut leveraged 

atau didongkrak). Disamping mencoba menghindari pengambilalihan paksa, alasan lain 

untuk mengadakan LBO adalah keputusan manajemen senior bahwa divisi tertentu 

tidak dapat menyesuaikan diri dengan strategi korporasi secara keseluruhan atau harus 

dijual untuk menambah modal, atau menerima tawaran yang menark LBO membuat 

korporasi menjadi milik perseorangan. 
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     SUCCESS            ROULETE 
 
 
 
 
 TROUBLE FAILURE 
 

 

 

 

 

 

BAB  VIII 

IMPLEMENTASI STRATEGI 

 

Suatu strategi yang telah diformulasikan dengan baik, belum menjamin bahwa 

dalam implementasinya juga akan sukses atau memberikan hasil sesuai dengan yang 

diharapkan. Thomas V, Bonoma mengemukakan ada empat hasil yang mungkin terjadi 

dari kombinasi antara formulasi dengan implementasi strategi, yakni seperti terlihat 

pada gambar 8.1 sebagai berikut :  

Gambar 8.1 

FORMULASI DAN IMPLEMENTASI STRATEGI 

 

                           FORMULASI STRATEGI 

               BAIK                       BURUK 

 

 

 
                               BAIK 
 
                              IMPLEMENTASI  
                                  STRATEGI 
 
                     BURUK 

 

 

 

 
Sumber : Dirgantoro (2001:122) 

 

 SUCCESS 

Apabila perusahaan mampu memformulasikan strategi dengan baik serta mampu 

mengimplementasikan dengan baik pula, maka output-nya dinamakan “Succes”, 

dimana hasil inilah yang paling diinginkan oleh perusahaan. 

 ROULETTE 

Merupakan suatu kondisi dimana formulasi strategi yang dilakukan kurang baik 

atau cendrung buruk, akan tetapi dengan usaha dan penyesuaian disana-sini 

perusahaan mampu untuk mengimplementasikannya dengan baik. 

 TROUBLE 

Adalah situasi dimana strategi menjadi kacau karena strategi yang telah 

diformulasikan dengan baik tidak bisa diimplementasikan dengan baik pula. 

 FAILURE 

Situasi yang paling tidak diinginkan karena strategi yang telah diformulasikan 

dengan buruk juga diimplementasikan secara kurang baik. 
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Dari yang dikemukakan tersebut tampaklah bahwa keberhasilan strategi tidak 

hanya terletak pada formulasi yang baik, tetapi juga apabila strategi yang telah 

diformulasikan dapat diimplementasikan dengan baik. Kondisi Success  adalah kondisi 

yang sangat diinginkan sehingga segala upaya dilakukan untuk tercapainya kondisi 

tersebut, sedangkan Failure adalah situasi yang paling tidak diinginkan dan berusaha 

untuk dihindari atau pun diupayakan pencegahannya. Agar strategi dapat 

diimplementasikan dengan baik, berikut sebuah model sederhana dari proses 

implementasi strategi, seperti terlihat pada Gambar 8.2 sbb :  

 

Gambar 8.2 

PROSES IMPLEMENTASI STRATEGI 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Dirgantoro (2001:123) 

 

 

8.1   Analisis  Perubahan   

Elemen pertama dari model implemtasi strategi adalah analisis perubahan. Pada 

tahap ini, analisis dilakukan untuk mengetahui berapa besar perubahan yang harus 

dilakukan agar implementasi strategi bisa dilaksanakan dengan baik. Beberapa 

implementasi strategi mungkin hanya memerlukan perubahan yang sedikit atau kecil 

terhadap organisasi, sedangkan yang lainnya mungkin memerlukan perubahan 

ANALISIS  PERUBAHAN 

ANALISIS  STRUKTUR  

ORGANISASI 
ANALISIS  BUDAYA  

PERUBAHAN 

PEMILIHAN PENDEKATAN  

IMPLEMENTASI 

IMPLEMENTASI DAN EVALUASI 
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organisasi yang bersifat radikal. Sebagai contoh, sebuah perusahaan yang melakukan 

strategi penurunan harga, tentu tidak akan melakukan perubahan organisasi secara 

besar-besaran, sedangkan apabila perusahaan melakukan perubahan yang signifikan 

dalam strategi pemasaran, maka kemungkinan perubahan yang signifikan dalam 

organisasi juga akan terjadi karena mungkin target pasar berubah, saluran distribusi 

yang dibangun juga mengalami perubahan dan perubahan-perubahan signifikan 

lainnya. Tingkat atau kondisi perubahan yang dilakukan akan menentukan pendekatan 

strategi perubahan yang diterapkan pada setiap kondisi :  

a. Kondisi tidak hanya perubahan yang cukup signifikan dan Continuation Strategi.   

Kondisi dimana strategi yang digunakan pada periode sebelumnya digunakan lagi, 

karena itu tidak ada perubahan yang signifikan yang perlu dilakukan. Pada kondisi 

ini tidak ada keahlian baru yang diperlukan serta tidak ada tugas-tugas yag sama 

sekali baru, sehingga keberhasilan implementasi akan banyak ditentukan oleh 

pemantauan jadwal kegiatan implementasi. 

b. Kondisi perubahan rutin dan Routine Strategi Change  

Kondisi yang terjadi dimana strategi perubahan rutin biasanya menyangkut 

perubahan yang bersifat normal atau biasa di dalam market appeal dengan 

maksud memikat pelanggan seperti iklan, memperbaharui dan menyesusaikan 

kemasan, perubahan taktik harga, mengganti distributor dan metode distribusi. 

Perubahan terjadi tidak sangat signifikan dan lebih banyak melibatkan positioning 

dan repositioning dari produk.                                                                                      

c. Perubahan  terbatas dan Limited Strategy Change 

Limited Strategy Change meliputi penawaran produk baru kepada pelanggan atau 

pasar di dalam kelas produk yang sama. Ada banyak variasi pada pendekatan 

strategi perubahan ini karena produk dapat menjadi baru dengan melakukan 

variasi-variasi yang dapat membawa perubahan pada format organisasi dalam 

lingkup yang terbatas. 

d. Perubahan radikal dan Radical Startegy Change 

Kondisi ini sering kali terjadi dan biasanya merupakan suatu proses untuk 

melakukan reorganisasi perusahaan atau untuk merombak dan menata ulang lagi 

perusahaan. Kondisi ini biasanya terjadi pada perusahaan-perusahaan yang 

melakukan merjer atau akuisisi, tetapi masih berada dalam industrinya. Memang 

kondisi akan menjadi sulit atau kompleks apabila dua perusahaan yang berbeda 

ingin dilebur menjadi sebuah perusahaan. Pertanyaan-petanyaan semacam : 

bagaimana struktur organisasi perusahaan yang baru, bagaimana masalah-masalah 

hukum dapat diakomodasikan, bagaimana menggabugkan nilai-nilai yang berbeda 

yang sudah bertahun-tahun dibawa dan diyakini untuk dilebur menjadi satu nilai 

baru yang diyakini dan dijalankan bersama. Sungguh pada kondisi perubahan ini 

perlu pendekatan strategi khusus yang bertujuan untuk memperoleh sinergi dari 

sumber daya-sumber daya yang dimiliki, sehingga merjer dan akuisisi yang 

dilakukan menjadi gabungan atau kesatuan kekuatan yang luar biasa dan tidak 
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sebaliknya malahan menjadi gabungan sumber daya dengan berbagai peluang 

untuk kegagalan. 

e. Organisasi Redirection 

Kondisi ini terjadi pada perusahaan yang melakukan merjer dan akuisisi pada 

industri yang berbeda, atau pada saat perusahaan meninggalkan suatu industri 

dalam memasuki industri baru. Contohnya perusahaan otomotif yang berpindah 

atau berubah menjadi penghasil produk-produk consumer goods. 

 

8.2  Analisis Struktur Organisasi 

 

Analisis struktur organisasi dilakukan dengan tujuan untuk menjelaskan tentang 

bagaimana kebijakan akan disusun dan juga menjelaskan tentang bagaimana sumber 

daya akan di alokasikan. Pada analisis ini, ada dua jenis struktur organisasi yang perlu 

diperhatikan, yaitu : 

a. Struktur Organisasi Formal, pada struktur organisasi formal ini ditunjukan 

hubungan antara sumber daya yang disusun oleh manajemen  perusahaan. 

b. Struktur Organisasi Informal, lebih banyak menunjukan hubungan sosial di antara 

orang-orang yang berada di dalam perusahaan. 

 

Dalam implementasi strategi, kedua jenis struktur tersebut harus diperhatikan 

untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan semacam : 

 Apakah struktur organisasi yang ada sekarang ini menjadi penghalang atau 

pendukung bagi implementasi strategi. Sebagai contoh, struktur organisasi dengan 

banyak level of authority kemungkinan akan menjadi penghalang bagi 

implementasi strategi yang memerlukan atau mensyaratkan kecepatan dalam 

pengambilan keputusan. 

 Apakah ada kemungkinan untuk menggunakan organisasi informal untuk 

keberhasilan implementasi strategi. Dalam banyak kasus, peran dari organisasi 

informal seperti juga informal leader menjadi sumber dari keberhasilan 

implementasi strategi. 

 

Adapun struktur organisasi yang biasa digunakan adalah struktur organisasi 

sederhana, struktur organisasi fungsional, struktur organisasi divisional, struktur 

organisasi business unit dan struktur organisasi matrik. Penjelasan lebih detail dapat 

dilihat pada Gambar 8.3 sebagai berikut : 

 

Keuntungan struktur organisasi sederhana adalah cepat mengambil keputusan, 

dan mudah dalam pengawasan, adapun kelemahannya adalah terlalu terfokus kepada 

pemilik perusahaan, peluang peningkatan karir kecil dan pemilik perusahaan harus 

mempunyai kemampuan yang lebih memadahi. 
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PEMILIK 

KARYAWAN 

Gambar 8.3 

STRUKTUR ORGANISASI SEDERHANA 

 

 

 

 

 

Sumber : Hunger (2001:331) 

 

 

Gambar 8.4 

STRUKTUR ORGANISASI FUNGSIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Hunger (2001:331) 

 

Dalam struktur organisasi fungsional, manajer bertanggung jawab kepada hanya 

terhadap salah satu dari beberapa fungsi dalam perusahaan. 

Keuntungan : 

 Adanya pendelegasi dalam pengambilan keputusan pada tingkat operasional. 

 Kontrol yang seragam karena pengendalian strategi tetap pada manajemen puncak. 

 Jalur pengambilan keputusan sederhana. 

 Jalur komunikasi sederhana. 

 Mempermudah pengukuran output dari fungsi. 

 Mempermudah pelatihan. 

Kelemahan : 

 Kesulitan koordinasi antar bidang-bidang fungsional 

DIREKTUR 
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MANAJER 
PEMASARAN 

MANAJER 
OPERASI 

MANAJER  
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 Mendorong persaingan diantara fungsi 

 Munculnya spesialisasi yang besifat sempit 

 Tingginya biaya koordinasi antar fungsi 

 Terbatasnya pengembangan ketrampilan manajer 

 

 

Gambar 8.5 

STRUKTUR ORGANISASI DIVISIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Sumber : Hunger (2001:331) 

 

Struktur ini biasanya dilakukan oleh perusahaan yang mengembangkan produk-

produk baru dalam industri yang berbeda dan pasar yang berbeda. Setiap manajer divisi 
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dapat mengembangkan strategi bisnisnya masing-masing dan langsung bertngguing 

jawab kepada CEO. 

 

Keuntungan : 

 Koordinasi antar fungsi menjadi lebih mudah 

 Kesempatan mengembangkan karir lebih luas/terbuka 

 Membuka kompetisi yang sehat dlam organisasi 

 Struktur perusahaan memiliki tingkat fleksibelitas yang tinggi 

 

Kelemahan : 

 Kemungkinan adanya ketidak konsekuenan antar divisi 

 Kesulitan komunikasi di antara spesialis fungsional 

 

 

Gambar 8.6 

STRUKTUR ORGANISASI BUSINESS UNIT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Hunger (2001:365) 

 

Ketika perusahaan memiliki terlalu banyak divisi, maka struktur organisasi 

divisional agak sulit untuk diterapkan secara efektif. Untuk itu, sejumlah divisi 

dikelompokan ke dalam unit usaha strategi (SBU) tertentu dan berada di bawah 

pengawasan Vice President. 
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Kelebihan  : 

 Memiliki tingkat koordinasi yang lebih baik 

 Kemudahan dalam supervise atau pengawasan 

Kelemahan : 

 Fungsi Vice President sering kali malah menimbulkan kebingungan 

 Diperlukan tambahan tenaga pada level manajemen 

 

Gambar 8.7 

STRUKTUR ORGANISASI MATRIKS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Pearce (1997:396) 

 

Kelebihan : 

 Memungkinkan fleksibilitas dan kemampuan reponsif yang tinggi 

 Jalur komunikasi yang lebih banyak dan bervariasi 

 Tujuan proyek menjadi jelas 

 

Kelemahan : 

 Kemungkinan untuk munculnya dualisme kepemimpinan 

 Struktur menjadi lebih rumit 
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8.3   Analisis Budaya Perusahaan 

 

Secara formal, budaya didefinisikan sebagai pola perilaku, seni, keyakinan, 

kelembagaan dan semua produk yang dihasilkan dari pekerjaan manusia dan 

karakteristik pemikiran masyarakat atau populasi. Adapun budaya perusahaan dapat 

dibedakan dari dua tingkatan atau level. Pada tingkatan yang lebih dalam dan lebih sulit 

untuk dilihat, budaya perusahaan mengacu kepada nilai yang ada di orang-orang di 

kelompok serta memiliki tendensi atau kecenderungan untuk tetap ada, meskipun 

anggota-anggota kelompok berganti-berganti. Penekanan tentang apa yang paling 

penting dalam hidup bisa sangat berbeda diantara perusahaan-perusahaan, dalam 

beberapa kasus uang menjadi hal paling utama dan dalam kasus yang lain teknologi 

yang paling utama. Pada level atau tingkatan ini budaya sangat sulit untuk diubah, 

sebagian karena anggota kelompok pada umumnya tidak menyadari nilai-nilai apa saja 

yang telah menyatukan mereka. 

 

Budaya perusahaan tidak sama dengan strategi perusahaan atau struktur 

organisasi. Ada empat faktor yang membentuk perilaku manajerial seperti di 

ilustrasikan pada Gambar 8.8. 

Meskipun biasanya kita membicarakan budaya perusahaan sebagai sesuatu yang 

bersifat tunggal, akan tetapi semua perusahaan memiliki budaya yang bersifat ganda, 

yang berhubungan dngan perbedaaan kelompok fungsional atau perbedaan letak 

geografi. Ketika ditetapkan, budaya perusahaan bisa mengambil bentuknya dalam 

banyak cara. Budaya perusahaan bisa stabil untuk beberapa waktu, akan tetapi tidak 

pernah statis.  

 

Berdasarkan penelitian terhadap perusahaan-perusahaan yang dilakukan oleh 

Kotter dan Heskett di dapat kesimpulan : 

a. Budaya perusahaan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja ekonomi 

perusahaan untuk jangka panjang. 

b. Budaya perusahaan akan menjadi faktor yang menentukan keberhasilan atau 

kegagalan perusahaan pada masa yang akan datang. 

c. Budaya perusahaan tidaklah begitu mudah untuk dikembangkan, meskipun 

diperusahaan yang penuh dengan orang pandai dan bertanggung jawab. 

 

Meskipun sulit untuk diubah, banyak cara yang bisa dilakukan untuk mengembangkan 

budaya perusahaan. 
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Gambar 8.8 

EMPAT FAKTOR YG MEMBENTUK PERILAKU MANAJER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Dirgantoro (2001:134) 

 

8.4   Pelaksanaan Strategi    

Pelaksanaan strategi adalah menjadi tanggungjawab setiap orang dalam suatu 

organisasi, para direktur fungsional (keuangan, pemasaran, sumberdaya manusia, atau 

operasi) atau para direktur divisi atau unit bisnis strategis (SBU), akan bekerjasama 

dengan para bawahan mereka untuk dapat mengimplementasikan seluruh rencana yang 

telah dibuat dalam skala besar. Sedangkan para manajer pabrik, proyek dan kepala-

kepala unit akan mengimplementasi rencana tersebut dengan lebih khusus, terinci, 

dalam skala yang lebih kecil menurut pabrik, departemen, atau unit yang dipimpinnya. 

Oleh karena itu setiap manajer operasional harus mampu mengawasi pelaksanaan 

rencana strategis sampai pada tingkat pengawasan lini pertama, dan untuk mendukung 

hal tersebut setiap karyawan dalam berbagai cara harus dilibatkan dalam berbagai 

proses implementasi strategi yang ada, baik tingkat korporasi, unit bisnis, maupun 

fungsional.  

 

Seringkali orang yang memegang peranan penting dalam menentukan sukses 

tidaknya implementasi strategi, kurang  dilibatkan dalam mengembangkan strategi 
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perusahaan, akibatnya mereka cenderung untuk menolak untuk bekerja dan 

menyediakan data yang diperlukan dalam perumusan proses kerja sebuah perencanaan 

strategis. Keadaan ini kemungkinan akibat  misi, tujuan, strategi, dan kebijakan-

kebijakan penting perusahaan tidak dikomunikasikan dengan jelas dan transparan 

kepada seluruh manajer operasional. Oleh karena itu  penting sekali untuk melibatkan 

manajer tingkat menengah dalam sebuah proses, baik dalam proses perumusan maupun 

implementasinya untuk mencapai kinerja perusahaan yang lebih baik. 

 

8.4.1  Penyusunan Program, Anggaran dan Prosedur 

 

Program disusun dengan tujuan agar strategi dapat dilaksanakan dalam tindakan 

(action-oriented). Setelah semua program dibuat, saatnya untuk mulai membuat 

anggaran. Merencanakan sebuah anggaran adalah pengecekan terakhir pihak 

manajemen terhadap kelayakan strategi yang dipilihnya. Dengan memperkirakan biaya 

yang harus dikeluarkan untuk mengimplementasikan sebuah program khusus, hal 

tersebut dapat menjadi petunjuk bagaimana hal yang sering terjadi, seperti strategi yang 

tampaknya sesuai ternyata tidak dapat dijalankan.  

Proses mendesain dan menyusun anggaran program, divisional, maupun 

perusahaan, akan mengarahkan pihak manajemen untuk mengembangkan prosedur 

standar operasi (Standard Operating Procedures/SOP). SOP berisi rincian aktivitas 

yang diperlukan dalam menyelesaikan sebuah program perusahaan. SOP akan 

memastikan bahwa operasional harian kegiatan stabil dan tetap sepanjang waktu dan 

sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. 

 

8.4.2  Pencapaian Sinergi 

 

Salah satu tujuan yang akan dicapai dalam implementasi strategi adalah 

memperoleh sinergi di antara berbagai fungsi dan unit bisnis yang ada, terdapat empat 

jenis sinergi yang seringkali mempengaruhi keberhasilan implementasi strategi : 

a. Sinergi Pemasaran : dapat tercipta melalui kerjasama antara saluran distribusi, 

wiraniaga, dan atau gudang penyimpanan. Sebuah lini produk yang lengkap dari 

produk-produk yang terkait satu sama lain dapat pula menimbulkan sinergi yang 

meningkatkan produktivitas wiraniaga. Sinergi melalui periklanan dan promosi 

bersama dapat melipatgandakan keuntungan yang diperoleh dengan biaya yang 

relatif kecil. 

b. Sinergi Operasional : dapat diperoleh melalui penggunaan tenaga kerja dan 

fasilitas bersama atau melalui pembelian kebutuhan operasional bersama dalam 

jumlah besar yang berarti pembagian biaya overhead yang harus ditanggung. 

c. Sinergi Investasi : dapat tercipta melalui penggunaan bersama fasilitas produksi 

dalam pabrik, pembelian persediaan bahan baku bersama, penggunaan bersama 

peralatan dan mesin-mesin pengolahan. 
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d. Sinergi Manajemen : manajemen yang kompeten merupakan sesuatu yang langka, 

sehingga penambahan unit bisnis baru atau produk baru dapat mempertinggi 

keseluruhan kinerja jika pihak manajemen mampu menemukan masalah yang 

sekarang ini dihadapi mempunyai kesamaan dengan masalah sebelumnya yang 

telah berhasil dipecahkan oleh unit usaha yang baru diakuisisi. 

 

Sinergi-sinergi itu tidak diperoleh begitu saja, untuk mencapainya perusahaan 

tidak saja harus mengembangkan budaya yang mendukung tetapi juga harus 

mengembangkan implementasi program reorganisasi dan memadukan keseluruhan 

operasi perusahaan yang ada. 

 

8.5   Pengorganisasian 

 

Proses manajemen strategis secara keseluruhan mencakup beberapa jenis 

aktivitas penting yang berorientasi pada tindakan untuk mengimplementasikan strategi, 

yaitu : pengorganisasian, penyusunan staf, pengarahan, dan pengawasan. Sebelum 

rencana-rencana yang telah dibuat membawa kepada kinerja yang sesungguhnya, 

manajemen puncak perlu memastikan bahwa perusahaan sudah diorganisasi dengan 

baik, program-program mendapatkan staf yang memadai, dan kegiatan-kegiatan 

diarahkan pada hasil yang diinginkan.  

 

 

8.5.1   Dasar-dasar Pengorganisasian 

 

Penyusunan struktur organisasi merupakan hal terpenting dalam mengorganisasi 

berbagai aktivitas dan sumber daya manusia yang tersedia agar semua pekerjaan dapat 

dilaksanakan dengan baik.  Perubahan strategi perusahaan umumnya membutuhkan 

beberapa perubahan dalam struktur organisasi dan keahlian yang dibutuhkan pada 

posisi-posisi tertentu. Para ahli ekonomi berpendapat bahwa perubahan dalam 

lingkungan akan mempengaruhi struktur organisasi, khususnya melalui perubahan-

perubahan dalam strategi perusahaan dan atau tingkat unit bisnis. Sehingga dapat 

disimpulkan strategi, struktur, dan lingkungan harus terpadu dalam satu kesatuan sebab 

jika tidak perusahaan akan hancur. Para manajer pelaksana strategis harus 

memperhatikan cara perusahaan mereka distruktur untuk memutuskan perubahan apa 

yang harus dilakukan terhadap struktur organisasinya sehingga implementasi dapat 

berjalan dengan baik. Untuk menentukan apakah organisasi disusun dalam struktur 

yang tinggi dan berjenjang dengan banyak tingkatan manajer yang memiliki rentang 

pengawasan yang sempit seperti pengawasan pada sejumlah kecil karyawan dengan 

alasan untuk memberikan pengawasan yang lebih baik terhadap karyawan. Ataukah di 

organisasi dalam struktur yang lebih mendasar dengan sedikit tingkatan manajer yang 

memiliki rentang pengawasan lebih luas seperti pengawasan pada sejumlah besar 

karyawan dalam upaya memberikan kebebasan dalam memimpin. Menjawab 
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pertanyaan tersebut terlebih dahulu haruslah dipahami dan dimengerti perbedaan antara 

struktur mekanistik dan organik.  

 

Struktur mekanistik merupakan struktur organisasi dengan penekanan pada 

sentralisasi pengambilan keputusan, prosedur dan peraturan birokrasinya, akan cocok 

pada organisasi yang beroperasi pada kondisi lingkungan yang cenderung stabil. Di sisi 

lain mereka menemukan bahwa perusahaan-perusahaan yang sukses dalam lingkungan 

yang terus menerus berubah akan menggunakan struktur organik, dengan desentralisasi 

pengambilan keputusan dan prosedur yang lebih fleksibel.  

 

8.5.2   Struktur Mengikuti Strategi 

 

Dari beberapa hasil penelitian menyimpulkan bahwa berbagai perubahan yang 

terjadi dalam strategi perusahaan akan mengarahkan pada perubahan dalam struktur 

organisasi. Suatu perubahan struktural dapat terjadi karena inefisiensi yang ditimbulkan 

oleh struktur lama, yang karena digunakan terlalu lama ternyata menimbulkan kerugian 

bagi organisasi. Proses perkembangan organisasi dinyatakan dalam skema urutan 

proses berikut: 

a. Penetapan strategi baru 

b. Masalah-masalah baru tentang administrasi muncul 

c. Penurunan kinerja ekonomi 

d. Struktur baru yang lebih sesuai ditemukan 

e. Keuntungan kembali pada tingkatan sebelumnya 

 

Ketika strategi berubah,  terhadap struktur yang sesuai akan membuat 

perusahaan mempunyai keunggulan kompetitif. Akan tetapi, perubahan strategi tidak 

selalu memberikan hasil yang sepadan dengan perubahan dalam struktur organisasi jika 

perusahaan hanya mempunyai sedikit saingan. Jika posisi perusahaan di pasar sebagai 

monopoli, maka perusahaan bebas menentukan tarif atau ditentukan oleh pemerintah, 

perusahaan dapat menaikkan harga yang dapat menutupi inefisiensi dalam administrasi 

internnya. Bagi perusahaan-perusahaan tersebut, kondisi demikian lebih mudah 

dibandingkan kesulitan yang harus dihadapi bila harus melakukan reorganisasi. 

Walaupun struktur organisasi harus sesuai dengan kondisi lingkungan yang 

berubah setiap saat, yang pada akhirnya mempengaruhi strategi organisasi, para 

pemegang kewenangan dalam organisasi tidak selalu sepakat dengan disain organisasi 

yang optimal. Dari beberapa studi diperoleh hasil bahwa perusahaan-perusahaan yang 

menjalankan strategi yang sama dalam satu industri yang sama cenderung akan 

mengadopsi struktur yang sama pula. 
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8.5.3   Tahap-tahap Perkembangan Perusahaan 

 

Beberapa ahli strategi menyatakan bahwa perusahaan-perusahaan yang berhasil 

cenderung mengikuti satu pola perkembangan struktural ketika mereka tumbuh dan 

berkembang, secara khusus dapat digambarkan tiga tahap struktural yang berbeda satu 

sama lain. 

a.   Tahap 1 :  Struktur Sederhana 

Tahap satu ditandai dengan keberadaan usahawan, orang yang mendirikan 

perusahaan untuk mewujudkan gagasannya dalam bentuk produk atau jasa. 

Usahawan cenderung mengambil semua keputusan penting sendiri, dan terlibat 

langsung dalam setiap tahap dan kegiatan perusahaan. Pada tahap satu perusahaan 

memiliki sedikit struktur formal, yang memungkinkan usahawan mengawasi 

langsung berbagai aktivitas setiap karyawannya. Perencanaan biasanya hanya 

untuk jangka pendek atau bersifat reaktif. Usahawan biasanya membentuk fungsi-

fungsi manajerial sederhana: perencanaan, pengorganisasian, penataan staf, dan 

pengawasan semuanya hanya pada tingkatan terbatas. Kekuatan besar perusahaan 

pada tingkat satu adalah fleksibiltas dan sifatnya yang dinamis. Keinginan dan 

semangat besar wiraswastawan memberi energi organisasi dalam usahanya untuk 

tumbuh. Sedangkan kelemahan terbesarnya adalah ketergantungan yang besar 

pada wiraswastawan dalam membentuk keseluruhan strategi dan prosedur rinci 

pelaksanaannya. Apabila wiraswastawan gagal mengelola dengan baik, maka 

perusahaanpun biasanya akan jatuh. 

b.   Tahap 2 : Struktur Fungsional 

Pada tahap ini mulai terdapat tim manajer yang memiliki spesialisasi fungsional 

menggantikan tempat dan peranan wiraswastawan. Transisi menuju tahap ini 

membutuhkan sebuah perubahan mendasar dalam gaya manajemen pimpinan 

perusahaan, terutama berubah dari gaya manajemen wiraswastawan pada tahap 

satu. Karena jika tidak ada perubahan sama sekali, maka penambahan anggota staf 

manajemen tidak akan memberikan keuntungan sama sekali untuk perusahaan. 

Pada titik kritis ini, strategi perusahaan cenderung melakukan proteksi melalui 

dominasi industri, yaitu melakukan integrasi vertikal atau horizontal. Kekuatan 

utama perusahaan yang berada pada tahap dua adalah konsentrasi dan spesialisasi 

dalam satu industri, yang di sisi lain juga merupakan kekuatan utamanya. Dengan 

berkonsentrasi pada satu industri, sementara industri tersebut masih menarik, 

perusahaan yang berada pada tahap dua dapat meraih sukses besar. Namun 

keunggulan tersebut dapat hilang ketika struktur fungsional perusahaan berubah 

ke dalam produk-produk lainnya dalam industri yang berbeda pula. Krisis 

otonomi akan berkembang yaitu, ketika orang-orang yang mengelola lini-lini 

produk yang berbeda membutuhkan lebih banyak kebebasan dalam pengambilan 

keputusan, lebih besar daripada keinginan manajemen puncak untuk 

mendelegasikan wewenang tersebut. 
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c. Tahap 3 : Struktur Divisional 

Pada tahap ini, perusahaan memfokuskan perhatiannya pada pengelolaan berbagai 

lini produk di berbagai industri yang dimilikinya dan mendesentralisasi wewenang 

pengambilan keputusan. Perusahaan-perusahaan tersebut tumbuh melalui ekspansi 

dan diversifikasi lini produk untuk mencakup wilayah geografis yang lebih luas. 

Mereka bergerak ke sebuah struktur divisional dengan sebuah kantor pusat dan 

mendesentralisasi operasi visi, yang pada tahap dua unit bisnis atau divisi tersebut 

diorganisasi secara fungsional. Perusahaan-perusahaan tersebut. dapat juga 

menggunakan struktur konglomerat, jika manajemen puncak ternyata memutuskan 

untuk melepaskan unit-unit tambahan yang dimilikinya pada tahap dua beroperasi 

dengan otonom. Pada tahap tiga ini, kantor pusat berupaya untuk mengkoordinasi 

berbagai aktivitas operasi divisinya berdasarkan kinerja yang diraih tiap divisinya, 

yaitu dengan sistem pelaporan dan pengawasan berorientasi hasil dan dengan 

menekankan pada teknik-teknik perencanaan perusahaan. Pada tahap ini, 

manajemen puncak tidak terlalu ketat mengawasi divisi-divisi yang ada tetapi 

mengendalikannya untuk bertanggung jawab atas kinerja yang diraih. Dengan 

demikian, untuk dapat melakukannya dengan efektif, perusahaan harus 

mempunyai sebuah proses pengambilan keputusan yang terdesentralisasi. 

Kekuatan utama perusahaan yang berada pada tahap tiga adalah pemilikan sumber 

daya yang tidak terbatas. Sedangkan kelemahan utamanya terletak pada ukuran 

perusahaan yang terlalu besar dan kompleks yang cenderung membuat perusahaan 

menjadi lamban dan tidak fleksibel. 

 

8.5.4  Daur Hidup Organisasi 

 

Disamping perlunya mempertimbangkan tahap perkembangan dalam struktur 

organisasi, pendekatan daur hidup organisasi (organizational life cycle approach) 

menekankan terutama pada isu-isu dominan yang dihadapi perusahaan. Daur hidup 

perusahaan menggambarkan bagaimana organisasi tumbuh, berkembang dan pada 

akhirnya menurun. Karenanya, struktur organisasi yang spesifik merupakan 

pertimbangan kedua. Pendekatan daur hidup merupakan salah satu dari beberapa teori 

perubahan organisasi, mulai dari teori ekologi populasi sampai pada teori keterbatasan 

sumberdaya, seperti yang dijelaskan pada sub bagian berikut. Tahap-tahap dalam daur 

hidup perusahaan adalah : 

a. Kelahiran (Tahap I) 

b. Pertumbuhan (Tahap II) 

c. Kedewasaan (Tahap III) 

d. Kemunduran (Tahap IV), dan 

e. Kematian (Tahap V). 
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Tabel 8.1 

DAUR HIDUP ORGANISASI 

 Tahap I Tahap II Tahap Ill Tahap IV Tahap V 

Isu 

Dominan 

Kelahiran Pertumbuhan Kedewasaan Kemunduran Kematian 

Strategi- 

strategi 

Populer 

Konsentrasi 

pada sebuah 

ceruk 

Integrasi 

horisontal dan 

vertical 

Diversifikasi 

konsentris dan 

konglomerat 

Strategi laba 

yang diikuti 

dengan 

penyusutan di 

berbagai bidang 

Likuidasi atau 

kebangkrutan 

Struktur 

Yang 

Mungkin 

Digunakan 

Didominasi 

oleh 

usahawan 

Menekankan 

manajemen 

fungsional 

Desentralisasi 

pada pusat- pusat

 laba 

atau investasi 

Pemecahan 

struktural 

Perombakan 

struktur 

 
Sumber :  Hitt & Hoskisson (2001:435) 

 

8.5.5   Teori Ekologi Populasi, Ketergantungan Sumber Daya, dan Institusi 

 

Masih terdapat beberapa teori lain yang mencoba menjelaskan mengapa 

organisasi berkembang dan berubah sepanjang waktu selain daur hidup organisasi. 

Model daur hidup didasarkan pada asumsi bahwa manajer strategis dapat mengubah 

organisasi untuk beradaptasi lebih baik dengan lingkungannya. Tidak semua teori 

perubahan organisasi sependapat dengan pentingnya manajemen strategis dalam 

menjelaskan daya bertahan hidup organisasi. 

a. Teori Ekologi Populasi 

Teori ini didasarkan pada konsep seleksi alam dalam biologi. Prinsip utamanya 

adalah bahwa menjadi organisme adalah pilihan yang paling baik untuk bertahan 

hidup dalam lingkungan yang terus berubah; sementara yang lainnya mati. Para 

ahli organisasi membuat dua asumsi utama berikut : 

 Organisasi mempunyai kemampuan yang terbatas untuk beradaptasi dalam 

lingkungan yang terus berubah, dan 

 Proses perubahan tersebut dikendalikan oleh alam. 

Dasar argumentasinya adalah dalam sebuah industri, variasi berbagai organisasi 

cenderung berkembang karena perbedaan strategi akan mengarahkan pula 

perbedaan struktur dan proses. Organisasi yang mampu menyesuaikan dengan 

baik terhadap kendala-kendala lingkungan akan berkembang dengan baik, 

sedangkan yang lain cenderung akan gagal bila tak mampu. Bagi organisasi yang 

mampu bertalian hidup, cenderung untuk tumbuh dan menjadi bagian dominan 

dalam industri. 

b. Teori Ketergantungan Sumber Daya 

Teori ini memfokuskan pada kemampuan organisasi untuk mendapatkan sumber-

sumber daya penting dalam lingkungannya sebagai penentu daya tahan hidup 

organisasi. Tumbuh dan bertahan hidup menjadi mudah ketika lingkungan kaya 
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akan sumberdaya (seluruh sumber daya yang dibutuhkan organisasi tersedia 

sepenuhnya). Masalah yang dihadapi organisasi mulai berkembang ketika sumber 

daya yang ada tidak mencukupi. Dengan demikian, kelompok-kelompok khusus 

yang bertanggung jawab dan memegang kendali atas tersedianya sumberdaya 

yang dibutuhkan mempunyai kekuasaan terhadap pengambilan keputusan 

organisasi. Untuk menjamin tersedianya sumbersumber daya penting, organisasi 

harus berinteraksi dengan kelompok tersebut melalui hubungan kerja sama. Hanya 

organisasi yang dapat menjaga kesinambungan akses terhadap sumberdaya yang 

dapat bertahan hidup. 

c. Teori Institusi 

Teori ini menyatakan bahwa organisasi beradaptasi terhadap perubahan 

lingkungan melalui proses imitasi atau meniru organisasi lainnya yang lebih 

sukses. Teori ini berpendapat bahwa organisasi cenderung mencontoh organisasi 

lain dalam industri yang sama dan yang menghadapi pelanggan, pemasok, dan 

pemerintah yang sama pula. Dalam pendekatan teori ini, manajer strategis 

berusaha mendapatkan pengakuan dari para stakeholdemya ketika mengadopsi 

praktik manajemen terbaru karena tidak ingin disalahkan akibat tindakan berbeda 

yang dilakukannya. Akibatnya, organisasi-organisasi yang berada dalam 

lingkungan yang sama cenderung terlihat dan berperilaku sama satu sama lainnya 

sepanjang waktu. 

 

8.6  Penataan Staf (Staffing) 

 

Aktivitas implementasi strategi baru, seringkali membutuhkan prioritas-prioritas 

baru dalam manajemen sumberdaya manusia dan penggunaan yang berbeda atas 

sumberdaya manusia yang tersedia. Beberapa perubahan tertentu mungkin berarti 

memperkerjakan orang baru dengan ketrampilan baru, melatih kembali karyawan yang 

ada untuk mempelajari ketrampilan atau keahlian baru, atau kegiatan fungsional 

sumberdaya lainnya. Karenanya dalam sub sub bab berikut dikaji beberapa hal 

berkaitan dengan penataan staf. 

 

8.6.1  Penataan Staf Mengikuti Strategi 

 

Perubahan strategi akan dapat dipastikan akan merubah kebutuhan penataan 

staf. Setelah strategi baru dirumuskan, berbagai jenis sumber daya manusia mungkin 

dibutuhkan untuk mengisi posisi-posisi tertentu, ataupun karyawan yang ada sekarang 

perlu dilatih agar dapat mengimplerrintasikan strategi baru. Pengimplementasian 

strategi baru dapat dibantu dengan kegiatan pelatihan dan pengembangan yang dapat 

meningkatkan pemahaman karyawan akan strategi baru. Demikian pula halnya dengan 

tenaga manajerial, beberapa ahli menyatakan bahwa sosok terbaik dan yang paling 

sesuai dengan manajer umum yang dapat dengan efektif mengimplementasi sebuah 
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strategi baru unit bisnis atau perusahaan tergantung pada arah strategis yang diinginkan 

oleh perusahaan atau unit bisnis tersebut. 

 

8.6.2  Seleksi dan Pengembangan Manajemen 

 

Kegiatan penting lain dari pengelolaan sumberdaya manusia dalam 

implementasi strategi adalah seleksi dan pengembangan manajemen. Kegiatan tersebut 

penting sebab tidak hanya untuk memastikan bahwa perusahaan telah merekrut orang-

orang yang memiliki paduan keahlian dan pengalaman yang tepat tetapi juga untuk 

membantunya berkembang dalam pekerjaannya untuk mempersiapkan mereka pada 

promosi yang akan datang. 

Pengembangan manajemen tidak akan terlepas dari kegiatan suksesi yaitu 

penggantian pimpinan dalam organisasi. Agar tak terjadi kekosongan posisi pimpinan 

di suatu organisasi, maka perusahaan perlu merencanakan suksesi eksekutifnya. 

Perencanaan suksesi ini bisa mengunakan sumberdaya dari dalam organisasi atau dari 

luar organisasi. Umumnya apabila perusahaan dalam kesulitan yang cukup tinggi clan 

serius maka penggantian pimpinan akan diambilkan dari orang luar. Witzel dan Jonson 

menyatakan waktu optimal untuk mengganti pimpinan perusahaan adalah ketika 

perusahaan berada di tengah-tengah tahap kemunduran, yang dikenal sebagai tahap 

mengambil tindakan yang keliru. 

 

8.6.3   Mengidentifikasi Kemampuan dan Potensi 

 

Salah satu pendekatan yang dapat digunakan perusahaan untuk mengidentifikasi 

dan mempersiapkan orang-orangnya untuk posisi-posisi penting adalah dengan 

menggunakan sistem penilaian kinerja yang baik. Sistem tersebut dapat 

mengidentifikasikan orang-orang yang berkinerja baik dengan potensi promosi yang 

dimilikinya.  

 

Beberapa perusahaan besar lain menggunakan pusat penilaian (assessrnent 

center) untuk mengevaluasi kesesuaian seseorang pada posisi-posisi yang lebih tinggi. 

Metode ini meliputi: wawancara khusus, permainan manajemen, latihan kekompakan 

tim, diskusi kelompok bebas, analisis kasus, laithan pengambilan keputusan, dan 

presentasi tatap muka untuk menilai potensi setiap karyawan untuk posisi-posisi 

tertentu. Promosi untuk posisi tertentu untuk yang lebih tinggi didasarkan tidak hanya 

pada kinerja masa lampau, tetapi juga pada kinerja pusat penilaian. Banyak pusat 

penilaian yang membuktikan mampu memprediksi dengan tepat kinerja pekerjaan 

seseorang di masa yang akan datang. 
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8.6.4  Berbagai Masalah dalam Pengurangan Karyawan 

 

Perusahaan umumnya menggunakan pendekatan perampingan (Downsizing) 

dalam implementasi strategi pengurangan (retrenchment). Downsizing merupakan 

eliminasi terencana posisi atau pekerjaan-pekerjaan tertentu. Komunitas masyarakat 

keuangan akan lebih bereaksi positif terhadap pengumuman downsizing dari 

perusahaan yang sedang kesulitan. Karena program seperti itu dapat memberikan 

beberapa manfaat jangka pendek misalnya peningkatan harga saham perusahaan. 

 

Beberapa penilitian menunjukkan apabila perampingan tidak dilakukan dengan 

baik, produktivitas akan lebih buruk, bukannya lebih baik. K.S Cameron dan rekan-

rekannya menyimpulkan bahwa banyak pihak manajemen yang menangani masalah 

pengurangan tenaga kerja dengan buruk. Kesalahan-kesalahan itu terjadi baik pada 

pekerjaan yang seharusnya tidak dikurangi, atau kesalahan-kesalahan dalam 

menawarkan program pensiun dini pada para manajer, yang dianggap tidak memiliki 

nilai tambah bagi perusahaan. Peniltian lain menunjukkan bahwa sedikit perusahaan 

yang pada akhirnya mendapatkan manfaat dari downsizing. Menurut studi 

menunjukkan buruknya manfaat yang diperoleh dari downsizing karena hampir 

setengah dari perusahaan-perusahaan tersebut tidak melakukan persiapan dengan baik 

dalam melaksanakan downsizing. 

 

8.7.   Pengarahan (Directing) 

 

Pengimplementasian strategi juga melibatkan fungsi manajemen yaitu 

pengarahan. Pengarahan disini dimaksudkan pengarahan karyawan untuk menggunakan 

kemampuan dan keahlian mereka pada tingkat yang paling efektif dan efisien untuk 

sasaran organisasi. Tanpa adanya pengarahan, karyawan cenderung melakukan 

pekerjaan mereka menurut cara pandang mereka pribadi tentang tugas-tugas apa yang 

seharusnya dilakukan, bagaimana dilakukan, dan untuk tujuan apa. 

 

Untuk mengarahkan sebuah strategi baru dengan efektif, manajemen puncak 

harus mendelegasikan wewenang dan tanggung jawab dengan tepat kepada para 

manajer operasionainya. Mereka harus mampu mendorong karyawan untuk berperilaku 

sesuai cara yang diinginkan oleh organisasi dan mengkoordinasi tindakan tersebut 

untuk menghasilkan kinerja yang efektif. Para manajer harus dirangsang untuk 

menemukan solusi kreatif untuk mengimplementasi masalah tanpa terjebak ke dalam 

konflik. Kadang kala sasaran tersebut dapat dicapai secara tidak langsung melalui 

budaya perusahaan yang kuat, dengan diterimanya norma-norma dan nilai-nilai yang 

menghargai kerja tim, dan komitmen terhadap sasaran dan strategi perusahaan. Sasaran 

itu juga dapat dicapai dengan cara yang lebih formal melalui perencanaan tindakan atau 

melalui program-program tertentu seperti Management By Objective (MBO) dan Total 

Quality Management (TQM). 



 

152 

 

 

 

8.7.1  Mengelola Budaya Perusahaan 

 

Budaya perusahaan memiliki dua atribut penting. Pertama, intensitas, yaitu 

"seberapa besar para anggota sebuah unit bisnis sepakat pada norma, nilai, atau unsur-

unsur budaya lain yang berhubungan dengan unit bisnis tersebut." Organisasi dengan 

norma-norma yang kuat mendukung keberadaan nilai-nilai khusus tertentu, memiliki 

budaya yang intensif, sedangkan perusahaan-perusahaan baru (atau yang sedang berada 

dalam tahap transisi) memiliki budaya yang lebih lemah, budaya yang kurang intensif. 

Karyawan sebuah perusahaan dengan budaya yang kuat cenderung menunjukkan 

konsistensi dalam perilaku, mereka cenderung berperilaku sama sepanjang waktu. 

Atribut kedua, integrasi, yaitu "seberapa besar unit-unit bisnis dalam sebuah organisasi 

membagi sebuah budaya yang sama". Organisasi dengan budaya dominan yang 

mengakar kuat biasanya terkendali secara hierarki dan berorientasi pada kekuasaan, 

misal dalam unit militer dan memiliki budaya yang terintegrasi tinggi. Seluruh 

karyawan perusahaan dengan budaya perusahaan yang tinggi cenderung memegang 

nilai dan norma budaya yang sama. 

 

Karena budaya organisasi dapat berpengaruh kuat terhadap perilaku seluruh 

karyawan, maka budaya organisasi dapat berpengaruh besar pada kemampuan 

perusahaan untuk mengubah arah strateginya. Masalah penting yang dihadapi oleh 

perusahaan dengan budaya yang kuat adalah bahwa perubahan dalam misi, saran, 

strategi, atau kebijakan perusahaan, kemungkinan besar tidak berhasil dengan baik jika 

di dalam perusahaan ada pihak oposisi terhadap budaya organisasi yang dianut. 

 

Penelitian juga menunjukkan bahwa tidak ada satupun budaya organisasi yang 

terbaik. Budaya yang optimal adalah budaya yang dapat mendukung dengan baik misi 

dan strategi perusahaan yang merupakan bagian di dalamnya. Karena itu, seperti hainya 

struktur dan penataan staf, budaya organisasi harus mengikut; strategi yang telah 

ditetapkan. Kecuali ada kesepakatan dalam penetapan budaya perusahaan yang akan 

digunakan, maka perusahaan mendasar dalam strategi harus mampu membawa kepada 

modifikasi budaya organisasi. Walaupun penelitian mengindikasikan bahwa budaya 

perusahaan dapat diubah, namun proses tersebut membutuhkan usaha besar dan waktu 

yang cukup lama. Oleh karena itu, pekerjaan penting yang harus dilakukan oleh pihak 

manajemen adalah : (1) mengevaluasi perubahan khusus apa dalam strategi yang akan 

berpengaruh besar terhadap budaya perusahaan, (2) menilai apakah perubahan dalam 

budaya memang perlu, (3) memutuskan apakah usaha mengubah budaya perusahaan 

sebanding dengan biaya yang harus dikeluarkan. 
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8.7.2   Menilai Kesesuaian Strategi Budaya 

 

Pada saat mengimplementasikan strategi baru berkaitan dengan budaya 

perusahaan, pihak manajemen harus mempertimbangkan beberapa hal berikut. Apabila 

strategi sudah sesuai dengan budaya organisasi maka implementasi dapat dilakukan 

dengan segera. Gabungkanlah perubahan-perubahan organisasional dengan budaya 

perusahaan melalui pengidentifikasian cara bagaimana strategi baru dapat mencapai 

misi yang telah ditetapkan dengan lebih baik dari strategi yang saat ini sedang 

dijalankan. 

 

Apabila suatu strategi baru tidak sesuai dengan budaya perusahaan saat ini 

tetapi budaya perusahaan dapat dimodifikasi dengan strategi baru. Pada kondisi 

semacam itu strategi perusahaan dapat dijalankan dengan hati-hati dengan serangkaian 

aktivitas perubahan budaya, seperti modifikasi kecil struktural, aktivitas pelatihan dan 

pengembangan, dan atau memperkerjakan manajer-manajer baru yang lebih sesuai 

dengan strategi baru tersebut. 

 

Apabila budaya tidak dapat berubah dengan mudah untuk lebih sesuai dengan 

strategi baru, tetapi pihak manajemen bersedia dan mampu membuat perubahan besar 

organisasional dan menerima kemungkinan penundaan implementasi strategi baru dan 

kemungkinan meningkatkan biaya. Pada kondisi seperti ini, manajer harus mampu 

mengubah budaya yang sekarang ada dengan menetapkan sebuah unit struktural baru 

untuk mengimplementasi strategi baru. 

 

Apabila manajemen tidak bersedia membuat perubahan besar organisasional 

yang menuntut dilakukannya perubahan dalam mengelola budaya organisasi, tetapi 

seluruh anggota organisasi masih berkomitmen untuk melaksanakan strategi tersebut. 

Pada kondisi tersebut, perlu dicari mitra kerja dalam usaha patungan atau 

mengontrakkan strategi tersebut kepada perusahaan lain untuk melaksanakannya. 

Sebaliknya apabila anggota. Organisasi tidak berkomitmen melaksanakan strategi 

tersebut, maka rumuskan strategi lainnya. 

 

8.7.3  Mengelola Perubahan Melalui Komunikasi 

 

Komunikasi adalah hal penting dalam  mencapai manajemen perubahan dalam 

budaya yang efektif. Setelah melakukan pengamatan terhadap budaya perubahan pada 

lebih dari 100 perusahaan yang berbeda, G.G. Gordon melaporkan bahwa perusahaan-

perusahaan yang berhasil melakukan perubahan besar dalam budaya memiliki beberapa 

karakteristrik yang sama. 

a. Para CEO-nya memiliki visi strategi tentang akan menjadi apa perusahaan yang 

dipimpinnya di masa yang akan datang. 
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b. Visi tersebut diterjemahkan ke dalam elemen-elemen kunci yang perlu untuk 

mencapai visi tersebut. Sebagai contoh, jika visi mengharuskan perusahaan untuk 

menjadi pemimpin dalam kualitas atau jasa layanan yang diberikan, berbagai 

aspek dalam kualitas dan jasa layanan dipilih untuk ditingkatkan dan sistim 

pengukuran yang sesuaipun dikembangkan untuk memantau aspek-aspek tersebut. 

Pengakuan ini dikomunikasikan secara luas melalui berbagai konteks, pengakuan 

baik secara informal dan formal, penghargaan yang bersifat moneter, diantara 

berbagai cara. 

c. Para CEO dan manajer puncak lainnya bersemangat mengkomunikasikan seluas 

mungkin kepada karyawan di segala tingkat, Tiga informasi penting berikut ini: 

 Kondisi perusahaan saat ini dibandingkan dengan para pesaingnya serta 

perkiraan kondisi perusahaan di masa yang akan datang. 

 Visi tentang akan menjadi seperti apa perusahaan di masa yang akan datang 

dan bagaimana perusahaan dapat mencapai visi tersebut. 

 Kemajuan perusahaan dalam elemen-elemen kunci yang diidentifikasi sebagai 

hal penting dalam mencapai visi. 

 

8.7.4   Mengelola Budaya Ketika Bertumbuh Melalui Akuisisi 

 

Ketika melakukan akuisisi atau bergabung dengan perusahaan lain, manajemen 

puncak harus mempertimbangkan potensi terjadinya benturan budaya. Bahaya jika 

menganggap bahwa perusahaan dapat dengan mudah disatukan ke dalam struktur 

pelaporan yang sama. Pada umummya investor bersikap skeptis terhadap merger antar 

perusahaan-perusahaan yang memiliki budaya yang berbeda. Makin besar kesenjangan 

antara budaya perusahaan yang diakusisi dengan perusahaan yang mengakuisisi, makin 

cepat pula para eksekutif perusahaan yang diakuisisi meninggalkan pekerjaan dan 

menggunakan bakat berharga mereka di perusahaan lain. 

 

8.7.5   Merencanakan Tindakan 

 

Dua masalah yang biasa ditemui dalam implementasi strategi adalah tidak 

efektifnya koordinasi aktivitas dan buruknya penjabaran implementasi tugas-tugas dan 

aktivitas-aktivitas penting. Aktivitas dapat diarahkan langsung pada pencapaian tujuan 

strategis melalui perencanaan tindakan. Pada tingkat yang sederhana, rencana tindakan 

mengidentifikasi tindakan-tindakan yang harus diambil, orang-orang yang bertanggung 

jawab terhadapnya, waktu yang tersedia untuk menyelesaikannya, dan hasil yang 

diharapkan. Setelah menyeleksi sebuah program untuk mengimplementasi strategi 

khusus, karyawan harus mengembangkan rencana tindakan supaya program tersebut 

memberikan hasil. 
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8.7.6   Management By Obyective (MBO) 

 

Managernent by obyective (MBO) merupakan pendekatan organisasional yang 

secara luas telah digunakan untuk membantu diambilnya tindakan-tindakan yang 

bermanfaat dalam mencapai sasaran yang diinginkan. MBO menghubungkan sasaran 

organisasional dengan perilaku individu. Karena sistem tersebut mampu 

menghubungkan rencana dengan kinerja. MBO merupakan teknik implementasi yang 

sangat bermanfaat. 

 

Proses MBO meliputi : (1) menetapkan dan mengkomunikasikan sasaran 

organisasional, (2) menyusun sasaran individual (melaui interaksi karyawan dengan 

atasan) yang akan membantu implementasi sasaran organisasional, (3) 

mengembangkan sebuah rencana tindakan terhadap aktivitas-aktivitas yang diperlukan 

untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan, dan (4) secara periodik (sedikitnya tiap 

triwulan) menganalisis kinerja yang berhubungan dengan sasaran yang telah ditetapkan 

dan termasuk di dalamnya hasil penilaian kinerja tahunan. 

 

8.7.7   Total Quality Management (TQM) 

 

Total Quality Management (TQM) adalah sebuah filosofi operasional yang 

menekankan komitmen pada kepuasan pelanggan dan peningkatan berkelanjutan. TQM 

melibatkan komitmen pada kualitas, keunggulan, dan menjadi yang terbaik dalam 

seluruh fungsi. Konsep ini juga berusaha mengurangi biaya serta meningkatkan 

kualitas, juga dapat digunakan sebagai program untuk mengimplementasi baik strategi 

biaya rendah pada seluruh tingkatan atau strategi bisnis diferensiasi. Berdasarkan TQM, 

proses yang salah adalah penyebab utama buruknya kualitas, bukan kurangnya motivasi 

karyawan. TQM menekankan pencegahan bukan perbaikan walaupun pemeriksaan 

terhadap kualitas masih dilakukan. 
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BAB  IX 

PENGENDALIAN STRATEGI 

 

Pengendalian merupakan salah satu tugas utama manajer, yang mencakup 

pengawasan, evaluasi dan pengembangan aktivitas-aktivitas yang berbeda dalam 

perusahaan. Pengendalian bertujuan untuk membuat sesuatu terjadi sesuai dengan apa 

yang telah direncanakan. Aktivitas pertama adalah melakukan pengukuran terhadap 

performance atau kinerja perusahaan, aktivitas kedua adalah melakukan perbandingan 

dari hasil pengukuran dengan standar-standar yang telah ditetapkan, sedangkan 

aktivitas ketiga adalah melakukan langkah koreksi apabila terjadi penyimpangan-

penyimpangan dari perencanaan yang telah ditentukan sebelumnya. Model umum 

pengendalian strategi bisa digambarakan sebagai berikut : 

   

Gambar 9.1 

MODEL UMUM PENGENDALIAN STRATEGI 

 

             

                        

 

 

 

 

 

 

Sumber : Hunger (2001:384) 

 

Pengendalian Strategi adalah bentuk khusus dari pengendalian organisai yang 

memfokuskan kepada pengawasan dan evaluasi proses manajemen strategi dengan 

maksud untuk meyakinkan bahwa hal tersebut secara fungsi bisa berjalan. Tujuan dari 

dilakukannya pengendalian strategi antara lain adalah : 

 Membantu manajemen puncak untuk mencapai tujuan organisasi melalui 

pengawasan dan evaluasi proses manajemen strategi. 
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 Agar lebih yakin bahwa pihak-pihak terkait memahami bisnis yang digeluti. 

 Untuk mengevaluasi strategi bisnis terhadap keabsahannya dan realitas, mengujinya 

terhadap tujuan organisasi, keberadaan sumber daya dan kerangka umum. 

 Untuk mengevaliasi imbal balik yang akan didapat manajemen dari mengubah 

lingkungan, tujuan jangka pendek dan jangka panjang. 

 Untuk mengembangkan wawasan orang-orang yang ada di perusahaan. 

 

9.1   Pengukuran Kinerja Perusahaan   

 

Ada dua tipe pengukuran yang biasa digunakan, yakni kualitatif dan kuantitatif. 

a.   Pengukuran  Kualitatif 

Pengukuran kinerja secara kualitatif bisa dilakukan dengan mengajukan 

pertanyaan-pertanyaan kritikal seperti : 

 Apakah perusahaan sudah mendefinisikan segmen pasarnya yang berkaitan 

dengan lini produk, dan apakah sudah mendefinisikan kemampuan untuk 

meraih sukses? 

 Apakah perusahaan memiliki rencana yang realistis berdasarkan kemampuan 

yang dimiliki untuk memperoleh keunggulan disbandingkan dengan pesaing? 

 Apakah kebijakan keuangan seperti investasi, dividen dan pendanaan 

tersedia? 

 Apakah seluruh sumber daya yang dimiliki perusahaan memenuhi 

persyaratan untuk mendapatkan posisi yang menguntungkan dibanding 

pesaing? 

 Apakah segmen bisnis dimana perusahaan beroperasi akan memberikan 

peluang yang cukup bagi pengembangan perusahaan? 

 Apakah perusahaan memiliki operasi yang tidak cukup bisa bersaing dengan 

cara pesaing?  

 Apakah strategi perusahaan konsisten?  

 Apakah strategi perusahaan penuh dengan resiko? Apakah sumber daya yang 

dimiliki mampu menyokong strategi?  

 Apakah waktunya cukup konsisten dengan lingkungan? 

 

b. Pengukuran Kuantitatif 

 

Beberapa pengukuran  kuantitatif yang bisa digunakan antara lain adalah : 

 Return on Investment (ROI, yakni salah satu cara mengukur kinerja 

perusahaan dengan membagi net income dengan total asset. Keuntungannya 

antara lain adalah : Merupakan angka tunggal yang dipengaruhi oleh banyak 

hal, cara yang baik untuk mengecek ketepatan proposal investasi, merukapan 

pembagi umum yang bisa dibandingkan dengan entitas lain, menyediakan 

insentif untuk digunakan pada efisiensi asset, dan menyediakan insentif untuk 

akuisisi asset baru. Adapun kerugiannya adalah : ROI sangat sensitif terhadap 
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kebijakan depresi, ROI sangat sensitif terhadap nilai buku, jangka waktu yang 

sangat pendek dan sering mengabaikan kinerja manajemen 

 Z Score, Formula yang digunakan adalah : 

Z = 1,2X1 + 1,4X2 + 3,3X3 + 0,6X4 = 1,0X5 

Z    =  Indeks untuk kesehatan perusahaan secara keseluruhan  

X1 =  Working Capital/Total Aset 

X2 =  Retained Earning/Total Aset 

X3 =  Laba sebelum bunga dan pajak/Total Aset 

X4 =  Nilai pasar dari equity/Nilai buku dari total kewajiban 

X5 =  Penjualan/Total Aset 

Berdasarkan penelitian, perusahaan sehat pada umunya memiliki skor antara 

5 – 10. Skor di bawah 1,8 memberikan tanda bahwa perusahaan memiliki 

kemungkinan besar untuk bangkrut, sedangkan perusahaan yang memiliki 

skor 1,8 – 3,0 berada dalam grey area. 

 

 Stakeholders Audit, pada pendekatan ini pengukuran dilakukan pada : 

Customer: yakni pengukuran jangka pendek (seperti penjualan, pelanggan 

baru dan jumlah pertemuan dengan pelanggan baru), dan untuk jangka pajang 

(seperti pertumbuhan penjualan, kemampuan untuk mengontrol harga).  

Supplie:  yakni pengukuran jangka pendek (seperti biaya material, waktu 

penyerahan, inventori) dan janagka panjang (seperti tingkat pertumbuhan dari 

biaya material, waktu penyerahan, inventori dan ide baru).  

Dan masih banyak stakeholders audit dibidang lain yang dapat dilakukan, 

seperti bifang SDM dan pemilik perusahaan. 

 

9.2   Membandingkan Kinerja Perusahaan  

 

Standar yang digunakan diantaranya adalah : 

a. Profitability standards 

b. Market position standards 

c. Productivity standards 

d. Product Leadership standards 

e. Personnel Development standards 

f. Epmloyee attitude standards 

g. Public respoibility standards 

 

9.3   Mengambil Tindakan Korektif yang Diperlukan 

 

Tindakan korektif didefinisikan sebagai suatu tindakan perbaikan bagi 

manajemen dalam fungsi perusahaan yang bertujuan untuk memastikan bahwa 

perusahaan dapat mencapai sasaran secara lebih efektif dan efisien. Tindakan ini 
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biasanya dilakukan jika kinerja perusahaan lebih buruk dibandingkan dengan standar 

yang telah ditentukan. 

 

9.4  Pentingnya Informasi dalam Pengendalian Strategi 

 

Manajemen harus memiliki informasi yang benar dan akurat serta dapat 

dipercaya yang merefleksikan berbagai pengukuran kinerja perusahaan, agar dalam 

pengendalian strategi berhasil secara optimal. Tanpa informasi seperti itu, kegiatan 

yang diambil untuk menggunakan pengendalian strategi akan menjadi sangat subyektif 

serta hanya memiliki kesempatan kecil untuk memperbaiki kinerja perusahaan secara 

konsisten. Informasi merupakan sumber utama dari suksesnya pengendalian strategi. 

 

Secara praktis biasanya perusahaan mengembangkan dan mengimplementasikan 

beberapa jenis sistem untuk menghasilkan informasi. Sistem tersebut diantaranya 

adalah sistem informasi manajemen dan sistem pendukung keputusan manajemen. 

Sistem informasi manajemen merupakan jaringan organisasi formal yang secara normal 

biasanya dibantu oleh komputer dan dibentuk dalam organisasi untuk membantu 

mereka dalam membuat suatu keputusan. Sedangkan sistem pendukung keputusan 

manajemen merupakan serangkaian alat bantu yang saling tergantung, yang membantu 

manajemen untuk mengambil keputusan yang relatif tidak terstruktur dan tidak 

berulang-ulang. Komputer merupakan elemen utama dalam sistem pendukung 

keputusan manajemen dan digunakan sebagai alat analisis untuk mengambil keputusan 

yang lebih subyektif. Manajemen menggunakan sistem pendukung keputusan 

manajemen ini guna kepentingan memudahkan pengendalian strategi dan mengambil 

keputusan manajemen strategi. 
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BAB  X 

ETIKA BISNIS DALAM MANAJEMEN STRATEGI 

 

Mantan Vice Presiden dari New Jersey Bell Chester Barnard menyatakan bahwa 

pengelolaan etika perusahaan merupakan fungsi dari eksekutif. Saat ini para penulis 

tentang manajemen strategi telah menyadari dan mengidentifikasikan komponen-

komponen etika tersebut, akan tetapi sangat sedikit yang secara eksplisit melakukan 

seperti Barnard.  

Komponen utama dalam membangun perusahaan menjadi besar adalah moral 

yang tinggi dan standar social di dalam sistem nilai bersama dengan nilai ekonomi yang 

lebih mudah untuk ditebak atau diperkirakan, serta adanya kesepakatan umum tentang 

nilai fundamental di antara orang-orang dalam perusahaan, pelanggan, pemegang 

saham, dan masyarakat luas.  

Seorang penulis dan juga filsuf menyatakan bahwa etika adalah inti dari budaya, 

dan komentar terhadap etika bisnis harus menjadi pertimbangan. Ketika anda berpikir 

tentang etika dalam industri otomotif, pikirkanlah tentang oli import, polusi, 

kecelakaan, rumah sakit, polisi, dan transportasi masa depan.  

Problem dalam mempelajari aspek etika dalam budaya perusahaan sangatlah 

nyata. Berapa banyak perusahaan yang mau mendidik karyawan mereka untuk 

bertindak sesuai etika? Berapa besar manfaat yang akan diperoleh? Apakah perusahaan 

akan menindaklanjuti penelitian/survei dan menerapkan suatu metode baru.  

Alat penting yang bisa digunakan untuk menghindari kegagalan etika dalam 

bisnis adalah dengan mulai mengajarkan tentang etika sejak dibangku-bangku sekolah. 

Mempertimbangkan etika dalam strategi merupakan suatu kebijakan yang cukup fair 

bagi pelanggan, bagi pesaing, dan bagi masyarakat. Perusahaan besar memerlukan 

suatu komite untuk me-review etika pada  level manajemen puncak, sedangkan yang 

lebih kecil pada level staff. Ada beberapa pengecualian yang bisa diberikan untuk tipe-

tipe perusahaan tertentu. Sebagai contoh, perusahaan manufacturing seharusnya 

memiliki pengawasan yang ketat terhadap kualitas produk yang dilakukan oleh orang 

yang bertanggung jawab terhadap manajemen puncak dan secara kontinu memacu 

orang untuk mencapai kualitas yang di tentukan.  

Beberapa perusahaan saat ini membuat referensi secara eksplisit tentang etika 

kedalam strategi perusahaan dan ini bisa diadopsi oleh perusahaan-perusahaan yang 

lain. Hal ini akan memberikan beberapa hasil yang sangat menguntungkan. Perusahaan 

yang mencoba mengembangkan perilaku yang berdasarkan pada etika akan 

memperoleh hasil yang menyenangkan dari orang-orang yang berada di dalamnya 

sebagai akibat dari tingkat pengetahuan yang semakin bertambah dengan pengetahuan 

tentang etika.  

Perusahaan-perusahaan yang bersandarkan pada etika akan memperoleh 

pemasukan dalam bentuk uang yang sangat banyak sebagai hasil dari proses yang lebih 
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cepat, lebih baik dalam negosiasi dngan pelanggan, supplier, dan pekerja. Mungkin 

yang juga penting adalah bagus untuk keperluan publisitas perusahaan. 

 

10.1    Strategi Dan Etika 

 

Suatu tindakan yang dijalankan oleh perusahaan tak dapat dielakkan lagi 

mempengaruhi kesejahteraan stakeholdernya: pekerja, pemasok, konsumen, pemegang 

saham, komunitas lokal dimana usaha berlokasi, dan masyarakat secara umum. Yang 

manakah strategi diusulkan yang mungkin meningkatkan kesejahteraan beberapa 

kelompok stakeholder, yang mungkin merugikan lainnya. Sebagai contoh, dihadapkan 

dengan turunya permintaan dan kelebihan kapasitas, produsen baja mungkin 

memutuskan menutup fasilitas pembuatan baja yang menjadi sumber utama pekerjaan 

dalamsebuah kota kecil. Walaupun tindakan ini mungkin konsisten dengan 

maksimalisasi  ribuan orang yang kehilangan pekerjaan dan kematian kota kecil itu. 

Benarkah keputusan itu etis?. Benarkah ini hal layak dijalankan, dengan 

mempertimbangkan pengaruhnya pada pekerja dan komunitas dimana mereka hidup?. 

Para  manajer harus menyeimbangkan manfaat dan biaya yang saling bertentangan. 

Mereka harus memeutuskan apakah menjalankan strategi yang diusulkan dalam 

pengertian penilaian mereka tidak hanya pada manfaat ekonomi, tetapi juga 

berpengaruh implikasi etik, yang memiliki potensi pengaruh merugikan pada beberapa 

kelompok stakeholder. 

 

10.2    Tujuan Dari Etika Bisnis 

 

Tujuan dari etika bisnis, sebagai satu disiplin, tidak banyak mengajarkan 

tentang perbedaan antara benar dan salah, seperti yang diberikan pada manusia untuk 

berhubungan dengan kompleksitas moral, sehingga mereka dapat mengidentifikasi dan 

berfikir melalui implikasi moral dari keputusan strategis. Sebagian dari kita sudah 

memiliki pemahaman yang baik dari apa yang benar dan salah. Kita sudah mengetahui 

tindakan yang salah dengan berbohong, mencontek, dan mencuri. Kita mengetahui 

salah mengambil tindakan yang menyebabkan kehidupan orang lain berada dalam 

resiko. Nilai moral seperti itu ditanamkan pada kita dalam awal kehidupan kita melalui 

sosialisasi formal dan informal. Namun demikian, masalahnya adalah walaupun 

sebagian besar manajer menjalankan dengan taat moral prinsip itu dalam kehidupan 

pribadi mereka, beberapa dari mereka gagal mengaplikasikannya dalam kehidupan 

profesional, biasanya dengan konsekuensi yang membawa malapetaka.oleh karena itu 

tugas dari etika bisnis adalah membuat dua pandangan utama (1) bahwa keputusan 

bisnis memiliki komponen etis dan (2) bahwa manajer harus mempertimbangkan 

implikasi etik dari keputusan strategis sebelum memilih tindakan. 
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10.2.1 Pembentukan Iklim Etis Dalam Organisasi 

 

Untuk membantu pengembangan keputusan strategis yang memiliki dimensi 

etis, perusahaan harus membentuk iklim yang menekankan pentingnya etika. Ini 

mensyaratkan paling tidak tiga tahap. Pertama, manajemen puncak harus menggunakan 

posisi kepemimpinan mereka untuk menyatukan dimensi etik dalam nilai yang mereka 

tekankan. Sebagai contoh, di Hawlett-Packard, Bill Hewlett dan David Packard, pendiri 

perusahaan, mempropagandakan serangkaian nilai yang dikenal sebagai cara HP (HP 

Way). Nilai-nilai itu, yang membentuk cara bisnis yang diarahkan dalam dan oleh 

korporasi, yang memiliki komponen etis yang penting. Diantara hal-hal lain, mereka 

menekankan perlunya keyakinan dan menghormati orang, komunikasi yang terbuka, 

dan perhatian bagi pekerja individu. 

Kedua, nilai etis harus disatukan dalam statement misi perusahaan. Ketiga, nilai 

etis juga haru dijalankan. Manajemen puncak harus mengimplementasikan sistem 

pengangkatan, pemecatan dan insentif yang secara implisit mengakui pentingnya 

kepatuhan nilai etis dalam pembuatan keputusan strategis. Sebagai contoh di Hewlett-

Packard dikatakan bahwa walaupun sulit untuk kehilangan pekerjaan anda (karena 

perhatian pada pekerja individu) tidak ada yang membuat anda lebih cepat dipecat 

daripada melanggar norma etik perusahaan seperti diartikulasikan dalam cara HP. 

  

10.2.2 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan  

 

Tanggung jawab sosial adalah perasaan kewajiban dari perusahaan untuk 

membangun kriteria sosial tertentu dalam pembuatan keputusan strategis mereka. 

Konsep menyatakan bahwa ketika perusahaan mengevaluasi keputusan dari perspektif 

etis, harus mengadopsi tindakan yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam 

skala besar. Tujuan yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam skala besar. 

Tujuan yang dipilih mungkin sangat spesifik : meningkatkan kesejahteraan komunitas 

dimana perusahaan terletak, memperbaiki lingkungan, atau mengusahakan para pekerja 

memiliki perasaan layak.  

 

Dalam bentuknya yang paling murni, tanggung jawab sosial didukung demi 

dirinya sendiri karena ini merupakan cara yang benar bagi perusahaan untuk 

berperilaku. Kurang murni tetapi lebih praktis mungkin argumen bahwa perilaku yang 

bertanggung jawab secara sosial adalah self interest perusahaan. Tindakan ekonomi 

memiliki konsekuensi sosial yang mempengaruhi pemilik klaim perusahaan di luar. 

Oleh karena itu, untuk mendapatkan dukungan dari pemilik klaim itu, harus mengambil 

konsekuensi sosial dalam perhitungan ketika memformulasikan strategi. Sebaliknya, 

mungkin hal ini menimbulkan kemauan buruk dan penentangan. Sebagai contoh, jika 

komunitas mempersepsikan perusahaan sebagai memiliki pengaruh merugikan pada 

lingkungan lokal, mereka mungkin menentang usaha perusahaan membangun fasilitas 

baru dalam wilayahnya.  
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BAB  XI 

PERUSAHAAN KELAS DUNIA 
(WORLD CLASS PERFORMER COMPANY) 

 

Bila kita membicarakan perusahaan-perusahaan yang sering dikatakan sebagai 

perusahaan kelas dunia, kita tidak bisa mengabaikan Amerika Serikat sebagai negara 

”Superpower” ekonomi “terakhir”. Posisinya sebagai negara superpower yang terlalu 

kuat sering menjadi dilema karena sedikit-sedikit mereka kehilangan besar pasar 

dibelahan dunia yang lain sebagai akibat dari melemahnya daya beli masyarakat di 

bagian lain dari dunia sebagai dampak dari menguatnya US $. Dominasi ekonomi 

Amerika Serikat serta yang membuat Amerika besar dan kuat bukan karena suatu 

bentuk yang sering kita sebut sebagai negara, akan tetapi karena kumpulan perusahaan-

perusahaan serta komunitas yang kuat, dan sebagian darinya membuat kabijakan lintas 

batas dirinya sendiri. Dominasi perusahan-perusahaan mereka selalu berpandangan atau 

berasumsi bahwa apa yang disukai oleh Amerika pasti disukai oleh dunia. Mungkin 

kedengarannya agak sombong, akan tetapi kenyataannya produk-produk Amerika 

merambah hampir keseluruh penjuru dunia , mulai dari minuman, ringan sejenis Coca-

cola sampai ke produk-produk Hi-Tech keluaran IBM atau Microsoft. Bahkan, dalam 

gaya hidup, entah itu para ABG maupun professional, banyak meniru atau mengikuti 

gaya hidup di negri paman Sam tersebut. Peran Anerika sebagai superior ekonomi 

berada pada posisi krisis. Dominasi Amerika mulai berkurang atau memang harus 

berkurang untuk mencapai keseimbangan ekonomi dunia secara keseluruhan. Dominasi 

yang terlalu kuat lambat laun akan membawa pengaruh negatif pula kepada Amerika 

sebagai akibat dri revenue yang diterima oleh perusahaan-perusahaan mereka akan 

semakin menurun.  

 

Peran yang menurun dari Amerika akan memunculkan pemain-pemain baru 

yang lebih menarik, waktu itu diyakini beberapa negara di Asia dan Pasifik yang 

memberikan tingkat pertumbuhan yang menakjubkan serta pasar yang menjanjikan 

sebagai calon-calon baru pemain utama dalam bisnis dan ekonomi global, akan tetapi 

kemudian fakta yang muncul benar-benar mementahkan ramalan para ahli. Negara-

negara tersebut terperangkap dalam krisis berkepanjangan atau terkena contegion affect 

yang dipicu oleh krisis moneter yang dimulai dari Thailand.  

 

Dalam era persaingan global di tengah dunia yang tanpa batas (borderless 

world) kita tidak bis lagi bicara sebagai warga Amerika, Inggris, atau Indonesia, akan 

tetapi semuanya adalah warga dunia dengan tatanan yang berlaku untuk seluruh dunia 

termasuk perusahaan-perusahaan yang ada di dalamnya. Persaingan masih ada bahkan 

semakin keras, pengelompokan juga masih ada dan akan mengambil bentuknya yang 

baru, sehingga akan memunculkan kelas-kelas tertentu pada perusahaan yang salah 

satunya adalah apa yang dikenal sebagai “Kelas Dunia”. 
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Kelas Dunia   

 

Bagi yang menggemari olah raga tinju, tentu akan mengetahui beberapa 

organisasi tinju dunia yang sekarang ada, sebutlah WBA, WBC, IBF, WBO dan lain-

lain. Kita tentu tahu juga siapa-siapa saja yang menjadi juara dan mereka yang 

menempati rangking di setiap badan tinju dunia tersebut. Bisa dikatakan bahwa juara 

versi WBA atau WBC jauh lebih bergengsi ketimbang IBF. Jadi, walaupun masing-

masing badan tinju dunia memberi gelar yang sama kepada juaranya, yaitu sebagai 

juara dunia, akan tetapi orang maklum juara dunia macam apa yang ada di setiap badan 

tinju dunia tersebut. Penggemar tinju akan langsung tahu bahkan kualitas juara dunia 

versi WBO masih di bawah juara dunia versi WBA atau WBC.  

 

Kata worldclass mengandung pengertian tentang sesuatu kebutuhan untuk 

memenuhi standar yang tinggi dimana saja dalam rangka bersaing serta pertumbuhan 

dari suatu kelas sosial, yang didefinisikan dari kemampuannya untuk mengelola sumber 

daya serta kemampuan untuk beroperasi melampaui batas dan melewati wilayah yang 

luas. 

 

Pada kelas ekonomi industri pembagian adalah antara modal dengan tenaga 

kerja. Pada worldclass yang disebut sebagai pertumbuhan ekonomi informasi 

pembagiannya adalah antara cosmopolitan dengan local. Lokal didefinisikan terutama 

pada “tempat tertentu”, beberapa dari mereka mengakar kepada komunitas, akan tetapi 

tetap terbuka kepada pemikiran global dan peluang yang ada. Kosmopolitan 

diumpamakan sebagai kendaraan yang membawa dan melayani anggota worldclass. 

Kosmopolitan akan melalui keahlian dan wawasan yang luas, akan tetapi bukan 

perjalanan yang mendefinisikannya melainkan “kerangka berfikir”. Kosmopolitan  

kaya akan 3 aset tak nyata, yaitu: Konsep (Knowledge dan ide yang terbaik dan 

terbaru), Kompetensi (Kemampuan untuk beroperasi pada standar tinggi di setiap 

tempat diman pun), dan Koneksi (Akses ke sumber daya orang dan organisasi di 

seluruh dunia). 

 

Kosmopolitan membawa ketiga komponen ini ke tempat-tempat di mana pun 

mereka beroperasi. Kosmopolitan ini memiliki peluang yang tak terbatas karena 

kemampuan mereka untuk mendapat sumber daya atau memperoleh akses ke – 

knowledge dimana pun di seluruh dunia. Sementara lokal di pihak lain di batasi oleh 

adanya suatu tempat tertentu. Akan tetapi, cosmopolitan bukanlah anti lokal, mereka 

merupakan superlokal yang dihubungkan dengan komunitas. Ketika ekonomi 

berkembang menjadi global, politik di seluruh belahan bumi tetaplah bersifat lokal.  

 

Kesukesan bagi perusahaan akan datang dan akan sangat tergantung kepada 

kemampuan untuk memenuhi standar dunia dan bergabung dengan jaringan dunia. Hal 
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ini juga untuk perusahaan kecil, di mana mereka pun harus belajar bagaimana 

mendapatkan atau memperoleh kekuatan perusahaan dari hubungannya dengan 

perusahan besar dan dengan jaringan internasional. Jalur sukses untuk orang, 

perusahaan adalah untuk bergabung dalam rantai global dan meyakinkan bahwa 

aktivitas local memenuhi standar dunia. Jadi, kota dan negara, ekonomi lokal dan 

regional harus mampu menyediakan jaringan kepada aktivitas dan jaringan global. 

Mereka harus menjadi pusat dari keahlian kelas dunia.  

 

Ada tiga cara dimana global ekonomi bisa bekerja secara local di dalam 

keselarasan dengan tiga sumber daya dunia, mereka mengembangkan kemampuan 

dalam tiga cara generic, yaitu : thinkers, makers, traders. Thinkers melakukan 

spesialisasi pada konsep, sedangkan makers  pada eksekusi kompetensi, dan traders 

melakukan spesialisasi pada koneksi. Apa yang membedakan kelas dunia adalah 

kemampuannya untuk menjadi pusat global dri pemikiran, pembuat danperdagangan 

(thinking, making, trading). Kelas dunia mendemonstrasikan kemampuan minimal 

salah satu dri ketiga aspek tersebut. Untuk mengembangkan kemampuan tersebut, 

konsep baru bisa di kembangkan melalui investasi dalam inovasi, peningkatan 

kompetensi melalui investasi di pendidikan, dan kekuatan jaringan melalui investasi 

dalam kolaborasi.       
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BAB  XII 

COMPETITIVE ADVANTAGE 

( KEUNGGULAN BERSAING) 

 

Comparative advantage atau keunggulan komperatif, konsepnya pertama kali 

dikemukakan oleh David Ricardo pada awal abad 19. Kata kuncinya adalah 

Comparative yang diartikan sebagai “relative”. Maksudnya adalah untuk lingkup 

negara, perekonomian suatu negara harus lebih banyak memproduksi barang-barang 

yang relatife lebih efisien untuk memproduksinya dan kemudian produk tersebut 

diekspor. Sedangkan barang harus diimpor adalah barang yang relative keuntungannya 

lebih kecil. Jadi, secara sederhananya kita umpamakan sebagai berikut : suatu negara 

yang memiliki kemampuan dibidang industri pertanian dan bila konsentrasi dilakukan 

dibidang atau sektor tersebut setiap tahunnya akan dapat mengahasilkan dua juta ton 

gandum, di pihak lain dia juga memiliki pilihan untuk mengembangkan industri 

pesawat terbang dan setiap tahun mampu menghasilkan dan mampu “menjual” pesawat 

tersebut yang bila dikonversikan nilainya sama dengan 500.000 ton gandum, maka 

secara logika sederhana adalah lebih menguntungkan apabila negara tersebut 

mengkonsentrasikan pada industri pertanian, dan apabila masih ngotot mau punya 

pesawat lebih baik beli dari luar atau tukar dengan kelebihan gandum yang bisa 

diproduksi dan tidak sebaliknya.  

 

Untuk lingkup perusahaan, secara sederhana dapat diartikan sebagai berikut : 

Perusahaan seharusnya berfokus menghasilkan produk yang bila diproduksi sendiri 

relatife lebih efisien dan memberi keuntungan kepada perusahaan, sedangkan yang 

tidak memberikan keuntungan sebaiknya jangan dilakukan sendiri, misalnya bisa 

disubkontrakan. Sebagai contoh perusahaan mobil, apabila perusahaan ini membuat 

sendiri bagian mesin dan relative lebih efisien dan menguntungkan, maka mereka harus 

membuat sendiri entah kemudian digunakan sendiri atau kemudian dijual sebagian atau 

seluruhnya kepada pihak lain. Akan tetapi, apabila mereka membuat roda dan relatife 

keuntungannya kecil atau malah tidak memberikan keuntungan sama sekali, maka 

sebaiknya mereka tidak usah membuat sendiri, dan sebagai alternatifnya bisa membeli 

dari pihak lain atau alternatif lain yang bisa memberi relatif keuntungan.  

 

Adapun keunggulan bersaing berkembang dari nilai yang mampu diciptakan 

perusahaan untuk pembelinya yang melebihi biaya perusahaan dalam menciptakannya. 

Nilai adalah apa yang pembeli bersedia bayar, sedangkan nilai yang unggul berasal dari 

tawaran harga yang lebih rendah dari pada pesaing. Keunggulan bersaing tidak dapt 

dipahami dengan memandang perusahaan sebagai suatu keseluruhan. Keunggulan 

bersaing berasal dari banyak aktivitas berlainan yang dilakukan perusahaan dalam 

mendesain, memproduksi, memasarkan, menyerahkan, mendukung produknya. 
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Masing-masing aktivitas dapat mendukung posisi biaya relative perusahaan dan 

menciptakan dasar untuk diferensiasi.  

 

Terdapat dua jenis dasar keunggulan bersaing, yaitu keunggulan biaya dan 

diferensiasi. Keunggulan bersaing merupakan inti dari setiap strategi bersaing. Untuk 

mencapai keunggulan biaya, sebuah perusahaan harus bersiap menjadi produsen 

berbiaya rendah dalam industrinya. Perusahaan harus memiliki cakupan yang luas dan 

melayani banyak segmen, bahkan beroperasi dalam industri terkait. Sumber 

keunggulan biaya bervariasi dan tergantung kepada struktur industri . Sumber tersebut 

mungkin mencakup: pengejaran skala ekonomi, teknologi milik sendiri, akses ke bahan 

mentah dan lain-lain. Bila perusahaan dapat mencapai dan memperthankan keunggulan 

biaya, maka akan menjadi perusahaan dengan kinerja rata-rata dalam industri asal dapat 

menguasai harga pada atau dekat tara-rata industri.  

 

Dalam hal diferensiasi, perusahaan harus menjadi “unik” dalam industrinya 

yang secara umum dihargai oleh pembeli, jadi perusahaan dihargai karena 

keunikannya. Cara melakukan deferensiasi berbeda untuk tiap industri dan pada 

umumnya dapat didasarkan kepada: produk, sistem penyerahan, pendekatan pemasaran 

dan lain-lain. Contoh deferensiasi Caterpillar Tractor di dasarkan pada daya tahan 

produk, servis, ketersediaan suku cadang, jaringan penyalur.  

 

Tiga kondisi yang memungkinkan perusahaan segera serentak mencapai 

keunggulan biaya dan diferensiasi adalah : 

 Para pesaing terperangkap di tengah, sehingga tidak memiliki posisi yang cukup 

baik untuk mencapai keunggulan (tidak konsisten). 

 Perusahaan merintis inovasi yang memungkinkan penurunan biaya dan 

meningkatkan diferensiasi. 

 Perusahaan memungkinkan biaya tambahan di tempat lain dan mempertahankan 

keunggulan biaya keseluruhan atau mengurangi biaya diferensiasi dibanding 

pesaing. 
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